Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 7.11.2018
Zasadnutie sa začalo o 13:00 v miestnosti G006 (Gondova 2, Bratislava).
Prítomní:
Michal Augustovič (MA), Samuel Burda (SB), Mgr. Jakub Fázik (JF), Ondrej Hablák (OH),
Michael Hanzalík (MH), Šimon Kotvas (ŠK), Mgr. Slavomíra Krištofová (SK), Max Steuer,
M.A. (MS) – prostredníctvom konferenčného hovoru, Zuzana Urbaničová (ZU)
Ospravedlnený:
Lukáš Füle (LF)
Hosť:
Mgr. Viktor Svetský (VS)

1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa
SK otvorila zasadnutie a zistila, že ŠČ AS je uznášaniaschopná (9/10). Následne privítala
novozvolenú senátorku a senátorov a vyjadrila nádej v úspešnú spoluprácu.
Za zapisovateľa bol navrhnutý ŠK. Prebehlo hlasovanie:
za
8

zdržal sa
1

proti
0

prítomní
9

Za zapisovateľa bol zvolený ŠK.
2. Hlasovanie o programe zasadnutia
SK predstavila program zasadnutia:
Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa.
Schválenie programu zasadnutia.
Predstavenie sa nových členov a členiek ŠČ AS FiF UK.
Voľba predsedu/predsedníčky ŠČ AS FiF UK (tajná voľba).
Voľba podpredsedov (1. a 2.) ŠČ AS FiF UK (tajná voľba).
Návrh pre AS FiF UK na doplnenie komisií AS FiF UK – ekonomickej, legislatívnej,
študijnej a volebnej.
7. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK pre AR 2018/2019.
8. Rôzne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prebehlo hlasovanie o programe:
za
9

zdržal sa
0

proti
0

1

prítomní
9

Program zasadnutia bol schválený.
3. Predstavenie sa nových členov a členiek ŠČ AS FiF UK
SK vyzvala novozvolenú senátorku a senátorov, aby sa v krátkosti predstavili. Následne sa
každá členka a každý člen predstavil. Novozvolení senátori a senátorka v krátkosti predstavili
aj svoje očakávania od pôsobenia v ŠČ AS a senátori, ktorí v mandáte pokračujú od minulého
kalendárneho roka, im predstavili niektoré základné aspekty fungovania ŠČ AS a AS FiF UK.
MS poukázal na „dve koncepcie“ ŠČ AS z predchádzajúcich diskusií, jedna, ktorá ju chápe
najmä ako študentské zduženie rozvíjajúce študentský život na fakulte, a druhá, ktorá
zdôrazňuje reprezentatívnu úlohu ŠČ AS a z nej vyplývajúcu potrebu obhajovať študentské
práva na pôde fakulty a riešiť prípady, v ktorých dochádza k ich porušovaniu. Tieto dve
koncepcie sa nevylučujú, avšak podľa MS je potrebné, aby v ich realizácii bola minimálne
rovnováha, pokiaľ možno s miernym dôrazom na reprezentatívnu úlohu.
4. Voľba predsedu/predsedníčky ŠČ AS FiF UK
5. Voľba podpredsedov ŠČ AS FiF UK
SK pokračovala v rokovaní zahájením tajnej voľby predsedu/predsedníčky ŠČ AS. Následne
navrhla LF ako kandidáta na post predsedu ŠČ AS, ktorý telefonickým hovorom prijal
kandidatúru. Ďalšie návrhy na predsedu neboli vznesené.
SK sa rozhodla pokračovať na poste 1. podpredsedníčky, a preto sa na túto pozíciu navrhla.
Ďalšie návrhy nepadli.
Na post 2. podpredsedu sa navrhol ŠK. Nikto nevzniesol žiadne ďalšie návrhy.
Následne SK poučila prítomných o spôsobe tajných volieb. Nakoľko hlasovacie lístky boli
tlačené a účinné pravidlá neumožňujú tajnú voľbu elektronicky, MS sa nemohol zúčastniť na
tajných voľbách z dôvodu diaľkovej účasti na zasadnutí.
Senátorky a senátori všeobecne súhlasili zrátavať hlasy verejne pred očami všetkých
prítomných.
Prebehla tajná voľba a všetci fyzicky prítomní senátori využili možnosť voľby. Následne
prebehlo zrátavanie hlasov.
Vydaných hlasovacích lístkov: 8
Platných hlasovacích lístkov: 8
Neplatných hlasovacích lístkov: 0
Meno kandidáta a funkcia
za
Lukáš Füle, predseda
8
Mgr. Slavomíra Krištofová, 1. 8
podpredsedníčka
Šimon Kotvas, 2. podpredseda
7

proti
0
0

zdržal sa kvórum
0
6
0
6

0

1

2

6

Výsledky volieb:
Predsedom ŠČ AS FiF UK sa stal Lukáš Füle.
Za 1. podpredsedníčku ŠČ AS FiF UK bola zvolená Mgr. Slavomíra Krištofová.
Za 2. podpredsedu ŠČ AS FiF UK bol zvolený Šimon Kotvas.
SK zablahoželala novozvolenému predsedníctvu a z dôvodu neprítomnosti novozvoleného
predsedu pokračovala vo vedení zasadnutia.
6. Návrh pre AS FiF UK na doplnenie komisií AS FiF UK – ekonomickej,
legislatívnej, študijnej a volebnej
SK prečítala súčasných členov jednotlivých komisií a povedala, že by bolo najlepšie mať
v každej komisii aspoň dvoch zástupcov ŠČ AS FiF UK. MS potvrdil, že výraznejšie zastúpenie
ŠČ AS vrátane komisií, ktoré v praxi zasadajú o niečo častejšie (napr. legislatívna komisia), je
dôležité, inak má zástupca ŠČ AS sťaženú situáciu niečo presadiť. Navyše, pokiaľ je v komisii
len jeden zástupca ŠČ a z nejakého dôvodu nemôže prísť na zasadnutie, zvyšuje sa šanca, že
komisia zasadne bez akéhokoľvek zástupcu ŠČ.
Súčasní členovia:
ekonomická komisia – MS
legislatívna komisia – nikto
študijná komisia – SK
volebná komisia – ŠK, Monika Michalcová
ŠK vyjadril vôľu odísť z volebnej komisie a vyslovil potrebu nájsť náhradníka na uprázdnenú
pozíciu. VS informoval prítomných o existencii disciplinárnej komisie pre študentov, ktorá
funguje inak než komisie AS FiF UK. Jej členovia sú len navrhovaní senátom a menovaní
dekanom fakulty. Jej člen môže byť akýkoľvek člen akademickej obce. V súčasnosti v tejto
komisii sedia ŠK, MS a VS.
Na najbližšom zasadnutí AS FiF UK sa navrhnú obsadiť posty do jednotlivých komisií týmito
zástupkyňami/zástupcami:
ekonomická komisia – MH
legislatívna komisia – MH, MS
študijná komisia – ZU
volebná komisia – JF, ZU
7. Plán činnosti ŠČ AS FiF UK pre AR 2018/2019
MS vysvetlil dôvod, prečo sa tento bod programu pravidelne vyskytuje na prvých zasadnutiach
ŠČ AS FiF UK v príslušnom akademickom roku – podporuje transparentnosť a zúčtovateľnosť
aktivity ŠČ a v prípade, ak sa podarí zhodnúť sa na niekoľkých spoločných prioritách, tieto
majú potom väčšiu váhu, než ak ich presadzuje iba jeden alebo zopár senátorov. Vyzval
senátorov, aby si premysleli a sformulovali plány, čo chcú v rámci svojich kompetencií
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dosiahnuť. Padla zhoda, že do najbližšieho stretnutia si členovia ŠČ AS FiF UK premyslia svoj
plán činnosti a potom sa uvidí, ako sa s týmito závermi naloží.
8. Rôzne
SK sa spýtala prítomných, kedy bude najbližšie zasadnutie. ŠK navrhol napriek svojej
plánovanej neprítomnosti možnosť vytvoriť diskusiu ŠČ AS FiF UK s kandidátmi na dekana
FiF UK, kde by im mohli členky a členovia klásť spoločne otázky. JF túto iniciatívu podporil
so slovami, že niektoré veci je lepšie sa pýtať v menšom kolektíve. Po následnej diskusii SK
skonštatovala, že takéto stretnutie by bolo náročné na organizáciu a od tejto myšlienky sa
upustilo. MS poukázal na to, že vhodnejšou alternatívou môže byť pozvať (prípadne aj
pravidelne pozývať) nového dekana na zasadnutia ŠČ AS, počnúc prvým zasadnutím po
voľbách kandidáta na dekana. Ďalšie stretnutie bolo naplánované po vypočutí kandidátov na
dekana FiF UK a voľbami dekana FiF UK v pondelok 26.11.2018.
ŠK záverom informoval prítomných, že ako každý rok sa môžu študenti zúčastniť natáčania
zábavno-vedomostnej relácie Čo ja viem? vysielanej v RTVS. Navrhol, aby ŠČ AS iniciovala
spoločnú účasť študentov FiF UK v rámci vzájomného spoznávania sa a stmeľovania kolektívu
našej veľkej fakulty. Prítomní túto iniciatívu schválili a poverili ŠK realizáciou tejto iniciatívy.
MS sa opýtal, kto spracuje správu zo zasadnutia. SK potvrdila, že bode koordinovať jej prípravu
a zdieľanie pracovnej verzie so ŠK.
SK sa poďakovala prítomným za účasť a približne o 14:10 ukončila zasadnutie.
Zapísal: Šimon Kotvas
Overila: Mgr. Slavomíra Krištofová
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