Zápisnica z virtuálneho zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Zasadnutie sa začalo v piatok (8. 5.2020) o 10:30 prostredníctvom programu MS Teams.

Prítomní:
Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda ŠČ AS)
Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1.podpredsedníčka ŠČ AS)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH)
Adam Kubinec (AK)
Bc. Michal Augustovič (MA)
Bc. Patrícia Voľanská (PV)
Ondrej Hablák (OH)
Bc. Nina Vlhová (NV)

Hostia:
Mgr. Martin Bača, PhD. (MB, predseda AS FIF UK)

Ospravedlnení:
Mgr. Lucia Chudá (LCH)
Michal Hanzalík (MH, 2.podpredseda ŠČ AS)

1. Otvorenie zasadnutia a následná voľba zapisovateľa
ŠK otvoril online zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu (ďalej „ŠČ AS“) a na
základe účasti skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľa bol navrhnutý
OH. Následne prebehlo hlasovanie o návrhu, že zapisovateľom bude OH:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

8

0

0

8

Za zapisovateľa bol zvolený OH.

Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS
ŠK predstavil členom program zasadnutia:
Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa
2. Diskusia o návrhoch, o ktorých bude rokovať Akademický senát Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského (AS FIF UK)
a. Diskusia o navrhovanom zložení Vedeckej rady FiF UK
b. Diskusia o navrhovanom Študijnom poriadku FiF UK
3. Otázky pre prodekanov FiF UK
4. Iné
Následne prebehlo hlasovanie o programe zasadnutia:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

8

0

0

8

Program zasadnutia bol schválený.

2. Diskusia o návrhoch, o ktorých bude rokovať Akademický senát Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského (AS FIF UK)
a. Diskusia o navrhovanom zložení Vedeckej rady FiF UK (VR)

ŠK otvoril diskusiu a predseda AS informoval senátorov o dôležitosti a význame vedeckej
rady, ktorá sa doteraz volila en bloc, čo však nebolo v súlade s vysokoškolským zákonom, preto
sa už volia jednotliví členovia VR, pričom kandidátov do VR zostavoval podľa vopred
určených predpisov dekan FiF UK. Následne ŠK slovo udelil AK (predsedovi Legislatívnej
komisie AS FiF UK), ktorý prítomných informoval o návrhoch toho, ako má prebehnúť tajná
voľba členov Vedeckej rady FiF UK, pričom o týchto možnostiach sa rokovalo na ostatnom
zasadnutí legislatívnej komisie. AK predstavil tri možnosti, ktorými môže táto tajná voľba
prebiehať: korešpondenčne, online cez MS Teams alebo hybridne. Následne prebehla spolu
s predsedom AS FiF UK diskusia o tom, v čom spočívajú prípadné výhody i nevýhody
jednotlivých možností. Členovia ŠČ AS diskutovali o tom, že sa mnohí nemôžu osobne

prezenčnej voľby zúčastniť (napr. MH, ktorý žije v CZ a ostatní, ktorí žijú v domácnosti so
seniormi).
b. Diskusia o navrhovanom Študijnom poriadku FiF UK
SS nás informovala o tom, o čom sa rokovalo na zasadnutí Študijnej komisie AS FiF UK, a to
najmä o zmenách a o podobe pripravovaného Študijného poriadku FiF UK, ktorý bude na
schválenie predložený na najbližšom zasadaní AS. Vysvetlila nám zmeny, ktoré tento
navrhovaný študijný poriadok obsahuje a povedala, ktoré doplňujúce otázky k NŠP zazneli.
Odpovedala na otázky, ktoré jej potom členovia ŠČ AS kládli. Diskusia sa následne týkala časti,
v ktorej sa hovorí o tom, ako študent môže preukazovať absenciu na hodine a SS tlmočila
stanovisko pani prodekanky Lichnerovej. Na konci diskusie sa senátori zhodli, že navrhovaný
študijný poriadok je pre študentov prínosný a vyhovujúci.

3. Otázky pre prodekanov FiF UK
V tomto bode zaznela len jedna otázka, ktorá sa týkala online výučby a toho, ako online výučba
na fakulte prebieha. SS a ŠK navrhli, že by sme mali zvýšiť efektívnosť používania nástrojom
Microsoft Office, preto budú iniciovať stretnutie s pánom prodekanom Vojtechom. V diskusii
sa tiež hovorilo o dôležitosti a využívaní oficiálneho školského mailu.

4. Iné
ŠK podporil vyššiu aktivitu nášho študentského Instagramu, na ktorom sa budú počas mesiaca
máj jednotliví senátori predstavovať v konkrétne dni podľa pripraveného rozpisu.
Napokon ŠK prítomných informoval o tom, že ako spoluorganizátori ceny Daniela Tupého sa
budeme môcť zapojiť do organizácie súťaže pri príležitosti 15. výročia od zavraždenia študenta
UK.
Predseda ŠK o 12:30 poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Novoť, 8.5.2020
Zapisovateľ: Ondrej Hablák
Overil:

