Zápisnica zo zasadnutia študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 8.12.2016.
Zasadnutie sa začalo o 12.40 hod. v miestnosti G003 (Gondova 2, Bratislava)
Prítomní:
Bc. Monika Firbasová (MF), Samuel Chrťan (SCh), Šimon Kotvas (ŠK), Gabriela Križanová
(GK), Bc. Robert Mihály (RM), Max Steuer, M.A. (MS), Mgr. Viktor Svetský (VS)
Ospravedlnení:
Martin Vetrík (MV), Simona Wolaschková (SW)
Neprítomná:
Jana Schäfferová (JS)
Hosť:
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK
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. Otvorenie, voľba zapisovateľa a hlasovanie o programe
2. Nedostatky v organizácii návštevy Dalajlámu na pôde UK – vyjasnenie nezrovnalostí
za prítomnosti prorektora UK doc. Múcsku
3. Pripomienkovanie návrhu školného a vybraných poplatkov pre rok 2017/2018
4. Ponuka spolupráce s organizátormi festivalu Jeden svet doručená ŠČ AS prodekanom
FiF UK, prof. Slobodníkom
5. Aktuálny stav spolupráce ŠČ AS so "Studentským hnutím za solidaritu"
6. Rôzne
Výsledky hlasovania:
Za
6

proti
0

zdržal sa
0

prítomní
6

kvórum
6

Program zasadnutia bol schválený.
2. Nedostatky v organizácii návštevy Dalajlámu na pôde UK – vyjasnenie nezrovnalostí
za prítomnosti prorektora UK doc. Múcsku
VS privítal prorektora univerzity, doc. Múcsku, a predstavil pozadie prípadu (udalosti okolo
návštevy Dalajlámu, stanovisko ŠČ AS FiF UK, diskusia na AS UK osobitne o rozosielaní
elektronických pozvánok, prísľub prorektora Múcsku na zasadnutí o prešetrení, otázka zo
strany ŠČ AS FiF UK, ktorá mala padnúť na nasledujúcom zasadnutí AS UK a následne
oslovenie senátorky MF prorektorom Múcskom, ktorý vyjadril preferenciu diskutovať
o probléme osobne na zasadnutí ŠČ AS a ponúkol svoju účasť).
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Podľa prorektora sa posledné pravidlá súvisiace s pozvánkami na návštevu dalajlámu schválili
22.9.2016 na vedení UK, následne išli pokyny jednotlivým oddeleniam Rektorátu UK. Znenie
pozvánky sa dolaďovalo nasledujúce cca tri-štyri dni, organizátori chceli skôr diskusiu ako
prednášku, preto boli potrebné dodatočné diskusie. Nakoniec sa to ustálilo ako akademické
stretnutie. 7.10. boli hotové elektronické pozvánky v .pdf, potom išli pozvánky podľa
rozdeľovníka z Kancelárie rektora UK, aby sa sledovalo RSVP. Tlačené pozvánky boli
hotové 2-3 dni nato, boli distribuované podľa tých istých zoznamov. Omylom sa v Kancelárii
rektora pozvánka neposlala senátu – zamestnaneckej ani študentskej časti, mailing list senátu
nebol medzi príjemcami. Ostatní adresáti pozvánku dostali načas.
VS vysvetlil, že Moyzesova sieň bola z neprehliadnuteľnej časti prázdna, hoci v médiách to
bolo komunikované ako stretnutie so študentmi. To bola hlavná príčina schválenia stanoviska
ŠČ AS. Doc. Múcska uznal, že to bola škoda, voľných ostalo asi 50 miest. Pozvánky nešli tak,
ako ísť mali. Pri príprave bolo treba zvažovať riziko bezpečnostné (preto bola vybratá
Moyzesova sieň) a politické (rektor mal niekoľko návštev čínskeho veľvyslanca, ktorý
zdôraznil čínsku investíciu do Univerzitného vedeckého parku UK), takto sa dosiahol
kompromis, ktorý nejako uspokojil aj čínsku stranu, aj dalajlámu. Pre tieto príčiny stretnutie
dopadlo tak, ako dopadlo.
Na zasadnutie v tomto okamihu dorazil RM.
MS doplnil vysvetlenie VS o dôvodoch prijatia stanoviska ŠČ AS. Dôvodom, pre ktorý
inicioval stanovisko, boli aj jeho skúsenosti so zahraničnými univerzitami, kde sú členky
a členovia akademickej obce, ktorí majú možnosť zúčastniť sa takýchto podujatí
s obmedzenými kapacitami miestností, vyberaní na základe transparentných a starostlivo
zvolených kritérií (okrem členstva v univerzitnej reprezentácii študentov sú to napríklad
blízkosť témy stretnutia so študijným programom, študijné výsledky a splnenie iných
kvalifikačných predpokladov či prejavenie mimoriadnej aktivity v rámci štúdia). Opýtal sa
preto doc. Múcsku, na základe akých kritérií sa vytváral zoznam pozvaných, a navrhol, aby sa
pri budúcich podujatiach tohto druhu, ak budú komunikované ako stretnutia so študentskou
časťou akademickej obce, tieto kritériá zverejnili.
Doc. Múcska vysvetlil, že štandardne sa pozývajú všetky riadiace a správne orgány univerzity
a potom sa postupuje podľa niektorých ďalších kritérií, napr. pri návšteve Merkelovej dostali
príležitosť germanisti, kým pri návšteve Pan Ki-Muna boli miesta osobitne vyhradené
Právnickej fakulte UK. V tomto prípade išlo o špecifickú návštevu, ktorá nemala úplne
charakter štátnej návštevy. Študentov mali reprezentovať členovia Študentskej časti AS UK
a vedenie každej fakulty dostalo k dispozícii 10 pozvánok na rozdelenie podľa vlastného
uváženia. Prof. Slobodník dostal zvýšený počet pozvánok aj pre zabezpečenie účasti
sinológov a tibetológov. To boli všetky osobitné balíky, o ktorých vie, že boli poskytnuté.
Navyše, predseda AS UK prof. Šefčovič ako člen vedenia UK bol účastný pri schvaľovaní
kľúča.
Ďalšie otázky nezazneli, preto sa VS v mene senátoriek a senátorov poďakoval doc. Múcskovi
za jeho účasť.

2

3. Pripomienkovanie návrhu školného a vybraných poplatkov pre rok 2017/2018
ŠČ AS na začiatok ocenila návštevu dekana fakulty, prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD.,
v G003 a zhodla sa na tom, že v budúcnosti by bolo prínosné ponúknuť členkám a členom
vedenia možnosť zúčastniť sa časti zasadnutia ŠČ AS osobitne, ak budú na programe body,
ktoré sa vedenia priamo dotýkajú. VS zhromaždil údaje zo slovenských filozofických fakúlt,
z UK pridal ešte FSEV UK. Predstavil základné údaje, v štúdiu v predĺženej dĺžke je podľa
tejto tabuľky FiF UK najdrahšia fakulta. V poplatkoch za externé doktorandské štúdium sme
medzi drahšími, ale nie sme najdrahší. V poplatkoch za prijímacie konanie sa nachádzame
medzi drahšími fakultami.
MS uviedol, že prezentované údaje nedávajú dôvod na výrazný tlak na zníženie poplatkov za
štúdium v predĺženej dĺžke. Zamerať sa je podľa neho potrebné keď, tak na poplatok za
prijímacie konanie. Podľa VS by sa tu dalo tlačiť na zníženie sumy o 10 eur. Podľa SCh je
kľúčová otázka, kam by sme sa dostali pri znížení o 10 eur. Dôležité je tiež jasné
prezentovanie na začiatku s tým, že je to nástroj na nalákanie študentov. RM uviedol, že tento
argument možno vyvrátiť tým, že 10 eur nezohráva rolu. Podľa MS chýbajú primerané
výskumy na to, aby sa takéto empirické argumenty dali prezentovať ako faktické údaje. VS už
v minulosti navrhoval znížené sumy pre sociálne prípady, ale vedenie to v minulosti zmietlo
na tom základe, že študenti nie sú v zmluvnom vzťahu s univerzitou. Podľa RM by sa to dalo
dodatočne vrátiť študentom potom, čo boli prijatí. VS však zdôraznil, že tieto peniaze
sociálne znevýhodnení študentky a študenti potrebujú hneď, nemôžu ich mať zablokované na
niekoľko mesiacov. Týmto smerom teda cesta nevedie.
SCh sa opýtal na odpúšťanie časti poplatkov za štúdium v predĺženej dĺžke. VS podotkol, že
toto je odlišné, pretože existuje univerzitná smernica. VS prezentoval niektoré údaje za ČR,
školné závisí od študijných odborov. Podľa GK je školné na všetky fakulty v ČR rovnaké pri
niektorých univerzitách. Masarykova univerzita má výrazne nižšie. MF prezentovala
niekoľko ďalších dát.
MS uviedol, že zníženie poplatku za prijímacie konanie o 10 eur by sa dalo presadzovať cez
poukázanie na výhody fakulty pre reklamnú kampaň. Školné v nadštandardnej dĺžke by
neriešil, väčšina žiadostí o odpustenie je akceptovaná a tí, ktorí nepožiadajú, s tým zrejme
problém nemajú. SCh zdôraznil, že ani vedenie sumy nezaložilo na starostlivých dátach a že
na zníženie v nadštandardnej dĺžke by sa dalo sformulovať odporúčanie. Následne niektorí
senátori diskutovali o možnej výške nákladov na prijímacie konanie a o tom, aké sú náklady
na realizáciu prijímacieho konania nízke. V ďalšej diskusii padli nasledujúce argumenty:
MS: Vysoké školné v nadštandardnej dĺžke môže mať odradzujúci účinok na túto formu
štúdia, čo je optimálne. Nemyslí si, že toto je problém, a treba skôr tlačiť na to, aby sa
primerane využívala možnosť odpustenia školného z iných dôvodov, pod ktoré možno podľa
smernice rektora subsumovať mimoriadne, napríklad mimoškolské aktivity. Je zvláštne, že
z údajov poskytnutých fakultou vyplýva, že nikomu nebolo odpustené školné
v nadštandardnej dĺžke z iných dôvodov.
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VS: Táto fakulta žije hlavne z peňazí, ktoré dostáva od študentov v riadnej dĺžke štúdia. Je
v poriadku, ak niektorí študenti študujú v predĺženej dĺžke, napríklad preto, že už predtým
študovali na inej fakulte. Vie minimálne o jednom príklade, že takýto študent požiadal
o odpustenie a nebolo to odpustené. Cieľom ŠČ AS by mohlo byť požiadať o zníženie
o niekoľko sto eur.
MF: O 100, 200 eur nižší poplatok by nemal vplyv.
SCh: Má problém s pochopením problému, je tu viacero typov ľudí medzi tými, ktorí platia
v nadštandardnej dĺžke štúdia.
MS: Zamerajme sa na neodpustenie školného za iné dôvody. Študenti s mimoriadnymi
aktivitami by mali mať školné odpustené, ak sa tak nedeje, je to problém. Avšak zníženie
školného pre všetkých nie je podľa neho dôvodné, môže to skôr podporiť fenomén štúdia
v nadštandardnej dĺžke.
VS: Vyhľadal smernicu rektora, senátorky senátori si preštudovali jednotlivé dôvody
odpustenia školného.
MS: Aj smernica (Vnútorný predpis č. 9/2016) potvrdzuje, že školné možno odpustiť
z dôvodov mimoriadnych mimoškolských aktivít (čl. 8 ods. 2 písm. h).
SCh: Apelujme na správne používanie bodu h), iné posudzovanie príslušných študentov za iné
dôvody.
VS: Môžeme navrhnúť iba nižšie školné, nič iné. Iniciovať možno, aby univerzita zvážila
doplnenie bodu do smernice rektora, a tým dala dekanovi možnosť na zníženie.
SCh: Pri poplatku za prijímacie konanie by preferoval presadzovanie zníženia poplatku
o minimálne 15 eur.
VS následne pristúpil k sérii hlasovaní o jednotnom stanovisku ŠČ AS v diskutovaných
otázkach.
1. Hlasovanie o spoločnom stanovisku
v nadštandardnej dĺžke štúdia.

ŠČ

AS

v prospech

zníženia

školného

Výsledky hlasovania:
Za
proti
zdržal sa
prítomní
kvórum
4
1
2
7
6
Návrh neprešiel. Prípadné návrhy môžu podať senátorky a senátori individuálne
v rámci zasadnutia AS FiF UK.
2. Hlasovanie o spoločnom stanovisku ŠČ AS v prospech zníženia poplatku za prijímacie
konanie.
Výsledky hlasovania:

4

Za
proti
7
0
Návrh bol schválený.

zdržal sa
0

prítomní
7

kvórum
6

3. Hlasovanie o návrhu prezentovať návrh zníženia poplatku za prijímacie konanie
v bakalárskom stupni štúdia na 30 eur za podanie prihlášky v papierovej a 25
v elektronickej podobe.
Výsledky hlasovania:
Za
5
Návrh neprešiel.

proti
0

zdržal sa
2

prítomní
7

kvórum
6

4. Hlasovanie o návrhu prezentovať návrh zníženia poplatku za prijímacie konanie
v bakalárskom stupni štúdia na 35 eur za podanie prihlášky v papierovej a 30
v elektronickej podobe.
Výsledky hlasovania:
Za
proti
7
0
Návrh bol schválený.

zdržal sa
0

prítomní
7

kvórum
6

VS pripraví na zasadnutie AS FiF UK 12.12.2016 spoločnú prezentáciu návrhu ŠČ AS na
zníženie poplatku za prijímacie konanie na 35 eur za podanie prihlášky v papierovej a 30
v elektronickej podobe.
4. Ponuka spolupráce s organizátormi festivalu Jeden svet doručená ŠČ AS prodekanom
FiF UK, prof. Slobodníkom
MS informoval ŠČ AS o ponuke zo strany prodekana na spoluprácu medzi vedením fakulty
a ŠČ AS vo veci premietaní dokumentov z festivalu Jeden svet spojených s diskusiami na
príslušné témy na FiF UK. Opýtal sa, kto by mal záujem pôsobiť ako kontaktná osoba a spojiť
sa s kontaktnou osobou na festivale ohľadom zariadenia podrobností. Záujem prejavili MF
a SCh. MS prisľúbil zaslať správu v tomto duchu prodekanovi fakulty a poskytnúť mu
informáciu o kontaktných osobách.
5. Aktuálny stav spolupráce ŠČ AS so "Studentským hnutím za solidaritu"
MS požiadal o zaradenie tohto bodu, pretože po konverzácii s predstaviteľkou Hnutia cez
Skype spolu s VS nepočul o žiadnom vývoji možnej spolupráce. RM, ktorý podľa dohody
zariaďoval dohodu na ďalšej spolupráci senátorky a senátorov informoval, že dohoda
o spolupráci, ktorú po konverzácii dohodol, je pomerne nekonkrétna, založená hlavne na
zdieľaní obsahu. Hnutiu ponúkol realizovať aktivity (napr. spomínané premietanie filmov)
prostredníctvom fakultnej kampane True Fighters. MS vyslovil prekvapenie nad takýmto
vývojom, pretože podľa jeho názoru bol na intenzívnejšiu spoluprácu väčší potenciál, formou
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vytvorenia „bunky“ hnutia na FiF UK zloženej z minimálne piatich aktívnych študentiek
a študentov. RM vyjadril pochybnosť, či to má zmysel vzhľadom na existenciu kampane True
Fighters. Podľa MS by to zmysel malo, keďže ide o medzinárodné hnutie s potenciál na
sieťovanie iniciatív. RM sa vyjadril, že na tento druh aktivity nemá čas. Prisľúbil však VS
a MS v blízkej budúcnosti preposlať komunikáciu s predstaviteľkou hnutia.
6. Rôzne
MS informoval, že mu uniklo podujatie Vianoce na fakulte spoluorganizované ŠČ AS, za čo
sa ospravedlnil. Vyjadril však pochybnosť o efektívnosti propagácie podujatia, ak mu napriek
tomu, že pravidelne sleduje dianie na fakulte, nebolo podujatie nijakou cestou pripomenuté.
Zdôraznil preto význam propagácie týchto aktivít nielen na FB ŠČ AS, ale aj na webovej
stránke fakulty a prostredníctvom univerzitných e-mailov. MF súhlasila, avšak informovala,
že podujatie bolo celkom úspešné, účasť bola okolo 500-600 členiek a členov akademickej
obce.
Zástupcovia Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky krátko navštívili
zasadnutie a darovali senátorkám a senátorom mikulášske balíčky. VS sa katedre v mene ŠČ
AS poďakoval za túto milú pozornosť.
Ďalšie podnety a návrhy do diskusie nezazneli, preto VS informoval, že termín ďalšieho
zasadnutia bude dohodnutý cez facebookovú skupinu ŠČ AS. Následne sa senátorkám
a senátorom poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísal: Max Steuer
Overil: Viktor Svetský
V Bratislave, 12.12.2016.
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