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Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 4.11.2015 

Zasadnutie sa začalo o 18.00 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava) 

Prítomní: 

Bc. Monika Firbasová (MF), Bc. Ina Sečíková (IS), Jana Schäfferová (JS), Bc. Roman Soóky 

(RS), Max Steuer, M.A. (MS), Bc. Viktor Svetský (VS) 

Ospravedlnení: 

Sabína Vargovčíková (SV), Mgr. Františka Šmajdová (FŠ) 

Neprítomní: 

Mgr. Ľuboš Dudík (ĽD), Martin Hodničák (MH) 

1. Otvorenie zasadnutia a hlasovanie o programe 

Predseda ŠČ AS FiF UK VS privítal prítomných členov ŠČ. Zistil, že ŠČ je 

uznášaniaschopná, a predstavil návrh programu zasadnutia: 

1. Diskusia k aktuálnej verzii vnútorného predpisu Zásady volieb do študentskej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; 

2. Situácia študentských vedeckých aktivít a Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 

(ŠVOČ) na fakulte; 

3. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na AR 2015/2016; 

4. Rôzne. 

IS navrhla pridanie bodu programu zameraného na diskusiu o vyjadrení dekana k podnetu ŠČ 

AS FiF UK ohľadom študijných programov na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií. 

VS dal hlasovať o zaradení návrhu IS do programu zasadnutia. 

Výsledky hlasovania č.1: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

6 0 0 6 6 

Ďalšie návrhy na zmeny návrhu programu neodzneli. VS dal hlasovať o návrhu programu ako 

celku. 

Výsledky hlasovania č.2: 

Za proti zdržal sa prítomní kvórum 

6 0 0 6 6 

Program zasadnutia bol schválený.  

2. Diskusia k aktuálnej verzii vnútorného predpisu Zásady volieb do študentskej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
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VS poukázal na možnosť vypracovať návrh zmien v predmetnom vnútornom predpise (ďalej: 

Zásady) a predložiť ho na rokovanie AS FIF UK. Následne sa informoval o pripomienkach k 

Zásadám zo strany senátoriek a senátorov. 

MS zdôraznil, že problematické ustanovenia, diskutované na predchádzajúcom zasadnutí, v 

čl. 3 ods. 6 a 7 (povinnosť kandidátov zverejniť volebný program) a v čl. 5 ods. 9 (povinnosť 

kandidátov zúčastniť sa na predstavovaní kandidátov), nevytvárajú riziko neplatnosti 

mandátov niektorých zvolených členiek a členov, ktorí tieto ustanovenia nenaplnili, pretože 

o prípadnom zániku by musela rozhodnúť volebná komisia. Navyše, akákoľvek zmena Zásad 

by neovplyvnila hodnotenie procedurálnych aspektov volieb, ktoré prebehli v októbri 2015, 

pretože platí zákaz retroaktivity. 

VS poukázal na možnosti zjednodušenia regulácie volieb formou úpravy zverejnenia 

programu a predstavovania kandidátov na dobrovoľné. Vyzdvihol aj ďalšie ustanovenia 

existujúcich Zásad, ktoré by bolo možné zjednodušiť, napríklad typ údajov, ktoré musia byť 

zverejnené na podanej kandidatúre, miesta, na ktorých musí byť zverejnená informácia 

o konaní volieb, hlasovanie voličov, ktorí zo zdravotných dôvodov potrebujú pomoc 

s úpravou volebného lístka a iné.  

MS naznačil, že povinnosť zverejniť volebný program a zúčastniť sa na predstavovaní 

kandidátov možno vnímať ako dodatočnú, inštitucionálne zastrešenú možnosť kandidátov 

predstaviť svoje idey študentskej časti akademickej obce.  

MF (s podporou IS) poukázala na potrebu ŠČ AS organizovať predstavovanie kandidátov aj 

v prípade, že by vznikla dohoda a následne právoplatná zmena príslušného ustanovenia za 

cieľom zakotviť dobrovoľnú účasť kandidátov na takomto podujatí.   

VS sa ponúkol v spolupráci s MS pripraviť konkrétny návrh zmien na jedno z najbližších 

zasadnutí a opýtal sa, či má niekto ďalší záujem zapojiť sa do tvorby tohto návrhu. MF, JS, IS 

i RS sa vyjadrili v zmysle, že majú záujem na komentovaní návrhu, ktorý pripravia VS a MS. 

Na tomto pláne vznikla všeobecná zhoda.  

3. Situácia študentských vedeckých aktivít a Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 

(ŠVOČ) na fakulte 

O zaradenie tohto bodu do programu požiadal MS, pretože vidí problém v nedostatočnej 

informovanosti o ŠVOČ minimálne na niektorých katedrách na FiF UK ako aj v koordinácii 

medzi katedrami a v nadväznosti na ňu aj prípadné konanie 

medzifakultných/medzikatedrových kôl súťaže. Osobitným problémom je pretrvávajúca 

absencia súhrnných výsledkov za akademický rok 2014/2015 na príslušnej podstránke 

webovej stránky fakulty. Vyjadril záujem venovať sa tejto agende v rámci ŠČ AS 

a informovať sa o postojoch senátoriek a senátorov k tejto téme. 

VS i RS informovali o skúsenostiach so ŠVOČ na katedrách, na ktorých pôsobia, v zmysle, že 

na týchto prebieha prevažne bezproblémovo. VS navrhol, že najefektívnejšie by v tejto fáze 

mohli byť individuálne konzultácie so zodpovednými osobami.   



3 

IS poukázala na možné efektívne riešenie spočívajúce v konzultáciách so zodpovedným 

prodekanom (prodekanmi), ktorí by v prípade dohody predložili návrhy na Kolégium dekana, 

ktorého členmi sú všetci vedúci a všetky vedúce katedier.   

Senátorky a senátori sa zhodli, že je záujem venovať sa tejto téme, a vyjadrili dôveru MS 

v iniciatívach zameraných na väčšiu popularizáciu ŠVOČ a spoluprácu medzi katedrami.  

4. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na akademický rok 2015/2016 

VS zhrnul návrh uznesenia predloženého v písomnej forme MS, ktorého predmetom je 

demonštratívny výpočet kľúčových aktivít, ktorým sa ŠČ AS plánuje venovať v tomto 

akademickom roku, v podobe Plánu činnosti (ďalej: Plán). Následne otvoril diskusiu 

k návrhu. 

RS mal výhradu voči neurčitej formulácii bodu 5 a navrhol úpravu v danej formulácii. MS 

s úpravou súhlasil.  

V súvislosti s bodom 1 navrhovaného Plánu činnosti (pravidelné informovanie o Senáte) VS 

upozornil na nedostatočnú propagáciu facebookovej stránky, webovej stránky fakulty 

a používania univerzitných e-mailov.  

V súvislosti s bodom 2 Plánu (krátke medailóniky senátoriek a senátorov) prebehla diskusia 

o možných spôsoboch realizácie. JS súhlasila, že si v spolupráci s jednotlivými senátorkami 

a senátormi vezme na starosť prípravu medailónikov, ideálne ako niekoľko vetného súhrnu 

o každej senátorke a každom senátorovi spolu s fotografiou, keď sa podarí získať prístup 

k webovej stránke ŠČ AS (viď aj bod 6.). Na ďalšom zasadnutí bude ŠČ AS informovať 

o priebehu ich prípravy.  

Ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia neodzneli, preto o ňom VS dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania č.3: 

za Proti zdržal sa prítomní kvórum 

6 0 0 6 6 

Uznesenie č.1 bolo schválené. 

Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 4.11.2015 

Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ŠČ AS 

FIF UK) schvaľuje 

Plán činnosti ŠČ AS FIF UK na akademický rok 2015/2016, uvedený v prílohe tohto 

Uznesenia.  

V Bratislave, dňa 4.11.2015. 
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5. Vyjadrenie dekana k podnetu ŠČ AS FiF UK ohľadom študijných programov na 

Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií 

IS osvetlila dôvod jej žiadosti o zaradenie tohto bodu do programu. Po doručení dekanovho 

stanoviska k podnetu ŠČ AS FiF UK nenastávajú z pohľadu mnohých študentiek a študentov 

výraznejšie zmeny, ktoré by podmienky na katedre zlepšovali. Stanovisko bolo vypracované 

na základe vyjadrenia Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií a nevyjadruje nastavenie 

spomenuté problematiky riešiť, pričom v niektorých častiach je vyjadrenie nepresné až 

nepravdivé. Naďalej pretrváva problém so zaradením jazykovej skúšky medzi podmienky 

absolvovania určitých predmetov. Kreditový systém je síce už podľa novej akreditácie 

zmenený pozitívnym smerom, no stále existujú nedostatky, keď niektoré predmety sú stále 

nerovnocenne hodnotené. 

IS následne vyjadrila záujem absolvovať stretnutie s vedúcim katedry ako krok smerom 

k možnému zmierneniu situácie a nájdeniu konštruktívnych riešení. Požiadala o podporu ŠČ 

AS v tejto jej iniciatíve. 

Senátorky a senátori sa zhodli v podpore stretnutia IS s vedúcim Katedry v tejto veci. 

6. Rôzne 

V rámci tohto bodu vystúpilo niekoľko senátoriek a senátorov s informáciami, oznamami 

a správami: 

a) MF a JS informovali o stretnutí s vedením fakulty vo veci organizovania a 

financovania študentských aktivity na fakulte o. z. Cultura Nostra (najmä Vianočná 

kapustnica, plánovaná na 9.12.2015, a Ples Filozofickej fakulty, plánovaný na 

5.2.2016). Navrhla, aby bola ŠČ AS uvedená ako spoluorganizátor týchto aktivít, čo 

jej zároveň umožní propagáciu vlastnej činnosti. Na súhlase s týmto návrhom vznikla 

všeobecná zhoda. 

b) MF informovala o správe, ktorú dostala vo veci projektu Mini-Erasmus (Future 

Europe), v rámci ktorého na fakultu na niekoľko dní prídu vybrané študentky 

a vybraní študenti stredných škôl. VS túto informáciu dostal už pred niekoľkými 

týždňami. Pred niekoľkými dňami kontaktoval priamo zastrešujúcu organizáciu, avšak 

nedostal zatiaľ žiadnu odpoveď. MF sa podujala na informovanie sa u prodekanky pre 

vzťahy s verejnosťou o aktuálnom stave v tejto záležitosti a možnostiach zapojenia ŠČ 

AS. 

c) MS upozornil na chýbajúcu aktualizáciu webovej stránky ŠČ AS napriek 

narastajúcemu času, ktorý ubehol od volieb. MS sa zaviazal komunikovať s oddelením 

pre informačné technológie za cieľom získať prístup na úpravu stránky pre senátorov 

MS a RS a senátorku JS.  

d) MS informoval o úspešnom vytvorení spoločného e-mailu pre študentky a študentov 

fakulty (fif.studenti@uniba.sk), na ktorý bude možné zasielať zhrnutia z rokovaní ŠČ 

AS a AS FiF UK, pozvánky na aktivity a ďalšie informácie. Hoci pretrváva problém 

s nedostatočnou čítanosťou univerzitného e-mailu študentskou obcou na fakulte, stále 

mailto:(fif.studenti@uniba.sk
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ide o rádovo efektívnejší komunikačný prostriedok než je webstránka fakulty či 

facebooková stránka ŠČ AS s malým počtom sledujúcich.  

VS poďakoval senátorkám a senátorom za účasť a oznámil termín ďalšieho riadneho 

zasadnutia. Ďalšie riadne zasadnutie ŠČ AS FiF UK sa uskutoční dňa 2.12.2015 o 18:00 

v G003. 

Zapísal: Max Steuer 

Overil: Viktor Svetský 

V Bratislave, 4.11.2015. 
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Príloha Uznesenia č. 1 ŠČ AS FIF UK zo dňa 4.11.2015  

PLÁN ČINNOSTI ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 

ŠČ AS FIF UK s mandátom pre akademický rok 2015/2016 sa hlási k svojej aktívnej úlohe 

v procese akademickej samosprávy, zvyšovania otvorenosti a transparentnosti rokovacieho 

procesu Senátu i jeho študentskej časti a pravidelnej komunikácii so študentskou obcou. 

V záujme priblíženia sa k týmto cieľom senátorky a senátori v ak. roku 2015/2016 budú 

sústrediť svoju pozornosť prioritne, avšak nie výlučne, na nasledujúce oblasti: 

1. prehlbovanie záujmu o činnosť a aktivity Senátu zo strany študentiek a študentov 

prostredníctvom pravidelného informovania o rokovaniach v Senáte a jeho 

Študentskej časti prostredníctvom nielen webovej a facebookovej stránky Senátu, ale 

aj e-mailovej komunikácie v rámci univerzity; 

2. priblíženie osobností senátoriek a senátorov študentom formou zverejnenia krátkych 

medailónov aktuálnych členiek a členov ŠČ AS FIF UK na webovej stránke, 

Facebooku a podľa finančných možností aj propagačných materiálov, v spojení 

s aktivitami, na ktorých sa podieľajú; 

3. zatraktívnenie účasti na voľbách do ŠČ AS FIF UK tak v pozícii voličov ako aj 

kandidátov formou zjednodušenia formálnych náležitostí na kandidatúru pri zachovaní 

otvorenosti a transparentnosti procesu informovania kandidátov o ich prioritách (o-i. 

záväzkom k zorganizovaniu dobrovoľnej diskusie s kandidátmi spojenej aj s inými pre 

študentov prínosnými aktivitami); 

4. propagácia spoločného e-mailu ŠČ AS FIF UK senat-studenti@fphil.uniba.sk 

a promptné riešenie podnetov, ktoré jeho prostredníctvom študentky a študenti Senátu 

adresujú; 

5. aktívnejšie zapájanie sa do rozhodovacích procesov na FIF UK, najmä tých, ktoré sa 

priamo dotýkajú kvality štúdia a života na fakulte; 

6. podpora ŠVOČ ako aj ďalších študentských vedeckých aktivít so zameraním na 

primerané uznanie aktívnych študentiek a študentov fakultou a na aktívnejšiu 

spoluprácu a sieťovanie katedier pri študentskom vedeckom výskume;  

7. vyjadrovanie sa k závažným spoločenským otázkam, ktoré sa dotýkajú aj života na 

fakulte a kvality štúdia, formou spoločných stanovísk alebo vyhlásení, ideálne 

nasledovaných vlastnými aktivitami zameranými na zlepšenie existujúceho stavu.  

V Bratislave, dňa 4.11.2015. 

Senátorky a senátori ŠČ AS FIF UK 
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