Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Zasadnutie sa začalo 12.11.2019 (streda) o 13.30 hod v miestnosti č. 246 na Gondovej 2,
Bratislava.
Prítomní:
Bc. Šimon Kotvas (ŠK, predseda ŠČ AS)
Mgr. Slavomíra Stanková (SS, 1.podpredsedníčka ŠČ AS)
Michal Hanzalík (MH, 2.podpredseda ŠČ AS)
Michal Augustovič (MA)
Mgr. Barbora Hurtuková
Adam Kubinec
Bc. Patrícia Voľanská
Hostia:
Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (MZ, dekan FIF UK)
Mgr. Martin Bača, PhD. (MB, predseda AS FIF UK)
Ospravedlnení:
Ondrej Hablák (OH), Bc. Nina Vlhová (NV)

1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa
Predseda ŠK otvoril zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu (ďalej „ŠČ AS“) a na
základe účasti konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Za zapisovateľku sa prihlásila
BH. Prebehlo hlasovanie:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

6

0

0

6

Za zapisovateľku bola zvolená BH.

Hlasovanie o programe zasadnutia ŠČ AS FIF UK
ŠK predstavil program zasadnutia:

Navrhovaný program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa.
2. Informácie o udalostiach zo Študentskej rady vysokých škôl.
3. Predstavenie nových členov ŠČAS FiF UK, AS UK a Disciplinárnej komisie FiF UK
(v kópii).
4. Plán činnosti ŠČAS FiF UK na AR 2019/2020.
5. Spôsoby propagácie aktivít ŠČAS.
6. Reakcia na nové štandardy SAA a zvýšenú participáciu študentov.
7. Voľba volebnej komisie a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČAS FiF UK.
8. Rôzne.
ŠK zároveň informoval prítomných, že svoju účasť na zasadnutí prisľúbili p. dekan FIF UK
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. a taktiež predseda AS FIF UK Mgr. Martin Bača, PhD.
Prebehlo hlasovanie o predstavenom programe:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

6

0

0

6

Program zasadnutia bol schválený.

2. Informácie o udalostiach zo Študentskej rady vysokých škôl
ŠK konštatoval, že zástupca FiF UK v Študentskej rade vysokých škôl nereagoval na pozvanie,
teda nie je na zasadnutí prítomný.

3. Predstavenie nových členov ŠČ AS FIF UK a plán činností na AR 2019/2020
Hneď na úvod predseda ŠK vyjadril poďakovanie za dôveru, ktorá mu bola odovzdaná zo strany
členov počas posledných volieb do predsedníctva ŠČ AS a uistil prítomných, že sa bude snažiť
viesť kolektív zodpovedne a dbať na to, aby sme boli akcieschopný tím.
ŠK vyzval prítomných nových členov, aby sa predstavili a vyjadrili svoju motiváciu
kandidovať do ŠČ AS. Jednotliví členovia uviedli základné informácie o sebe a taktiež
predstavili svoje plány a vízie na nasledujúce volebné obdobie.
Ako prvá začala BH (študentka 1. roč. 3. stupňa štúdia), ktorá priznala, že sa rozhodla
kandidovať do senátu práve na základe podpory a návrhu SS. Uviedla, že má snahu zabezpečiť
bankomat, ktorý by slúžil pre všetkých študentov a zamestnancov. Takisto prišla s návrhom
„smart lavičiek“ na chodbách, pri ktorých by si študenti mohli dobíjať cez UBS porty smartfóny

a cez elektrické zásuvky laptopy či tablety. ŠK spomenul, že nabíjať elektronické zariadenia je
možné v priestoroch átria a že sa plánuje diskutovať s tajomníkom fakulty o možnosti
rozšírenia oddychových miestností, a tým pádom aj miest na nabíjanie. Ďalej uviedla, že má
chuť spolupracovať a hlasovať za každý dobrý nápad, ktorý bude predložený na nasledujúcich
zasadnutiach.
PV (študentka 1.roč. 2. stupňa štúdia) pokračovala vo vzájomnom predstavovaní sa.
Deklarovala, že jej na pôde FIF UK najviac prekáža prílišná byrokracia – najmä počas zápisov
na štúdium. Uviedla, že chápe povinnosť prvákov prísť osobne na zápis kvôli pochopiteľným
a relevantným skutočnostiam, avšak verí, že pre pokračujúcich študentov by osobná účasť
nemala byť povinná a mal by sa zápis začať realizovať aj elektronicky. Ako dôvody uviedla, že
mnohí študenti sú počas trvania zápisov na brigádach/letných školách/dovolenkách a keďže
zápis na štúdium sa vždy realizuje oveľa skôr než samotné vyučovanie, mnohí musia predčasne
ukončiť svoje aktivity a zúčastniť sa osobne zápisu. Jej cieľom je, aby sa možnosť
elektronického zápisu objavila už budúci školský rok.
Reagoval ŠK, ktorý si myslí, že osobná účasť je možno podmienená tým, že študent si musí
prevziať aktuálnu nálepku na prolongáciu študentského preukazu ISIC a potvrdenie o návšteve
vysokej školy, na čo PV uviedla fakt, že tieto formálne veci sa dajú vybaviť aj počas iných dní
v rámci mesiaca. PV takisto konštatovala, že poverenie inej osoby, ktorá by zastupovala na
zápise, tiež nie je dostatočným a vyhovujúcim riešením.
ŠK konštatoval, že tento návrh je všeobecný a navrhol pozvať na zasadnutie, ktorého obsahom
bude tento bod, vedúceho študijného oddelenia p. Madarása a skúsiť s ním diskutovať o tejto
problematike.
AK poznamenal, že by bolo vhodné spraviť systém presného časového nahlásenia. Tento
systém rezervácií sa ŠK a PV uviedla, že by sa dali funkčne využiť aj študentské e-maily.
AK (3. roč. 1. stupňa štúdia.) ako nový člen uviedol, že chce mu chýba transparentnosť na
fakulte, keďže podľa jeho slov nie vždy je jasné vidieť, čo sa presne na pôde fakulty odohráva
a ak sa aj niečo deje, nie vždy vieme, prečo to tak je. Poznamenal, že ho mrzí aj skutočnosť
ohľadom internátov pre študentov. Uviedol, že jedným z impulzov pre jeho kandidatúru do ŠČ
AS bol fakt, že súčasné športové zameranie FIF UK je dosť zlé oproti iným fakultám Univerzity
Komenského. Mnohé športové udalosti - napr. volejbal žien – trpia nízkou účasťou.

ŠK komentoval, že tento stav môže byť podmienený tým, že naša fakulta je filozoficky
zameraná. AK uviedol, že by bolo vhodné rozšíriť súčasné portfólio športov a viac ich
propagovať, aby sa študenti mohli viac dozvedieť o športových akciách, keďže považuje
aktuálne informovanie z tejto oblasti za nedostatočné a nevyhovujúce. AK si myslí, že je len
zlé nastavený systém a dobrou propagáciou a rozšírením ponuky by sa dali preklenúť tieto (aj
existenčné) problémy.
AK taktiež uviedol, že sa mu nepozdáva súčasný systém prijímania študentov na vysokoškolské
štúdium. Myslí si, že často ide nie o kvalitu, ale o kvantitu, čo potvrdil aj ŠK, ktorý poznamenal,
že spôsob financovania vysokých škôl na Slovensku je normatívny: čím študentov sa prijme,
tým je vyššia finančná dotácia od štátu pre vysoké školy.
V predstavovaní pokračoval MA, ktorý bol do senátu zvolený už v predchádzajúcich voľbách
a predstavil zmeny, ktoré počas pôsobenia dosiahol. Uviedol, že jeho agendou je najmä verejné
priestranstvo – uvedomuje si, že aj priestory budovy nejako pôsobia a môžu vyžarovať
profesionalitu, ale aj neprofesionalitu kvôli pohodeným veciam, rušivej rozmanitosti,
neporiadku a pod. MA takisto poznamenal, že sa zaujíma aj o separovanie odpadu – tento rok
boli všetky koše nahradené trojicou – plast/papier/komunálny odpad, čím sa posilnila možnosť
separovať pre každého, aj keď je to individuálne a záleží od človeka, ako sa rozhodne a zariadi.
MA mal aj stretnutie s tajomníkom fakulty, kde riešili pridanie odkazu na web stránku fakulty
kvôli efektivite a lepšej dostupnosti pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o ŠČ AS (o tejto
skutočnosti bol informovaný dnes už zosnulý dekan prof. Slobodník, ktorý však s týmto
návrhom nesúhlasil, keďže by došlo k diskriminovaniu iných útvarov). Diskutovali taktiež
o možnosti sprístupnenia vchodových dverí z nábrežia. Tajomník fakulty uviedol, že taktiež
premýšľa nad touto skutočnosťou, avšak nie je to zatiaľ isté, či to bude možné, keďže otvorenie
dverí z nábrežia je podmienené pridaním vrátnice, čo môže skomplikovať tento návrh. Možnosť
zavedenia turniketov sa vraj nepozdáva zamestnancom kvôli skomplikovaniu ich návštev na
pôde fakulty. SS uviedla, že sa už konala aj anketa o možnosti sprístupnenia daných dverí. ŠK
poznamenal, že ohľadom tejto problematiky sa podarilo otvárať obidve krídla dverí - zatiaľ
jediného - vchodu do budovy fakulty, keďže sa na prvé poschodie nainštalovala klimatizácia,
aby sa na chodbách nemrzlo a aby vchod bol zároveň plne funkčný. MA konštatoval, že celkovo
sa mu pozdáva spolupráca s tajomníkom fakulty. ŠK uviedol, že má informácie o inštalovaní
interaktívneho zariadenia do priestoroch fakulty, ktoré má slúžiť na rýchle nájdenie informácii
pre študentov, zamestnancov, ale aj návštevníkov. Podľa jeho slov sa plánuje využiť aj LCD

obrazovka, ktorá bude ukazovať rôzne prebiehajúce aktivity na škole a zároveň informovať
o fakultnom živote.
V oblasti zefektívnenia priestorov sa podarilo aj vďaka MA zmodernizovať priestor bufetu
nahradením oddychových vakov stolmi a stoličkami.
Slovo prevzala staronová senátorka SS, ktorá začala tým, že sa jej pozdáva spomenutá
spolupráca pána tajomníka a verí, že bude efektívna aj naďalej. Uviedla, že sa snaží najmä
o skvalitnenie sociálnych vecí – jedáleň (stravovanie na fakulte), bufet. Informovala o tom, že
minulý rok skončila zmluva s prevádzkovateľom bufetu (ktorého majiteľ je zároveň aj
majiteľom jedálne a ďalších stravovacích jednotiek na UK). Na výberové konanie sa prihlásila
okrem tohto majiteľa aj ďalšia spoločnosť, avšak opätovne vyhral pôvodný majiteľ –
GASTOM, ktorý dostal podmienky pre ďalšie pôsobenie. Jednou z nich bolo aj povinné
zavedenie terminálu pre platbu kartou – SS skonštatovala, že dodnes táto možnosť nie je
sprístupnená návštevníkom bufetu napriek tomu, že boli jasne stanovené požiadavky
a podmienky pre daného majiteľa. Napriek tomu SS vidí aspoň badateľne lepší prístup
v kuchyni ohľadom zamestnancov, ale kvality ponúkaného jedla.
SS ďalej uviedla, že sa zaujíma aj o študentskú anketu, ktorú realizuje fakulty za účelom zberu
dát priamo od študentov na konci každého semestra akademického roka. Poznamenala, že vidí
nedostatky v tom, ako sú konštruované jednotlivé otázky. Takisto uviedla, že isté zmeny sa
dosiahli ešte za participácie už zosnulého dekana prof. Slobodníka, avšak ďalej a hlavne
efektívnejšie sa v tejto problematike nepohlo. Podobne konštatovala, že súčasný akademický
informačný systém je nedostačujúci pre potreby a vyslovuje nádej, že sa podarí implementovať
nový akademický systém takého typu, aký sa používa napr. na Masarykovej univerzity (MUNI)
v Českej republiky.
SS zároveň informovala senátorky a senátorov o tom, že budúci mesiac cestuje do Francúzska
(Bordeaux), kde sa ako delegátka za UK zúčastní rôznych podnetných rokovaní
i novovzniknutej kooperácii 9 svetových univerzít, ktorej súčasťou je aj Univerzita
Komenského. Ide najmä o posilnenie spolupráce pri výskumu, rozšírenie možností pre mobility
študentov a osveta vedy aj za hranicami Slovenska.

MH ako člen ŠČ AS, zvolený ešte v predchádzajúcom volebnom období vyjadril názor, že
považuje za prínosné a dôležité zapojiť sa do aktuálneho pripomienkovania nových štandardov

SAA. Uviedol, že sa podrobne oboznámil s obsahom dokumentu (Návrh akreditačných
programov Slovenskej akreditačnej agentúry) a považuje niektoré body za príliš komplikované
a nedostatočne objasnené, ťažko realizovateľne do praxe.
MH takisto uviedol, že podal prihlášku na výzvu ŠRVŠ v rámci projektu s názvom „Staň sa
študentským expertom alebo expertkou na kvalitu vysokých škôl.“ Prihlášku odoslala aj BH.
Príchod predsedu AS FIF – Mgr. Martin Bača, PhD.
AK dodal, že si nie je istý, či sa ako študenti vieme dostatočne dobre a vhodne vyjadriť k danej
problematike.
SS sa ospravedlnila a kvôli neodkladným vzniknutým povinnostiam odišla z miestnosti.
4. Spôsoby propagácie aktivít ŠČ AS.
Predseda ŠK povedal, že by bol rád, keby sme ako študenti (a zároveň aj ako senátorky
a senátori ŠČ AS) mohli byť pri oslavách 100 rokov od založenia FIF UK a pomáhať fakulte
v rámci plánovaného týždňa osláv.
ŠK týmto otvoril ďalší bod programu týkajúci sa spôsobu propagácie (plánovaných) aktivít ŠČ
AS s využitím najmä sociálnej siete Instagram. Vyslovil názor, že by bola vhodná aj platená
reklama, ktorá už bola predmetom predošlých diskusií. Prítomný MB uviedol, že s budgetom,
teda s rozpočtom však môžeme rátať až od schvaľovania nového rozpočtu AS FIF UK. MB
takisto uviedol, že pri využívaní peňazí z rozpočtu treba v prvom rade spolupracovať
s ekonomickým oddelením, avšak bolo by vhodné spolupracovať s dekanom či tajomníkom
v týchto súvislostiach.
MB zároveň oboznámil ŠČ AS o pripravovanom novom propagačnom materiáli FIF UK,
vrátane mikín či tričiek s novým logom fakulty.
MH na to reagoval, že by bolo vhodné vyhlásiť súťaž o najlepší vizuál nového loga fakulty.
Senátorky a senátori sa takisto dohodli na tematickom fotení pri Dunaji.
PV v tejto súvislosti navrhla, aby sme sa fotili aj počas stretnutí senátu a pridávali príbehy na
Instagram, čím môžeme zvýšiť povedomie o našej práci a zároveň prostredníctvom
pridávaných príspevkov informovať akademickú obec o novinkách.

PV argumentovala, že je síce dôležité to, čo ako senát robíme a čo môžeme svojim
kompetenciami zmeniť, avšak, ak o tom nevie spoločnosť, je to bezvýznamné a bezpredmetné,
bez účelu.
PV navrhuje zriadiť fakultného spravodajcu – z radoch študentov a študentiek vybrať ľudí, ktorí
by bolo ochotní spraviť počas, resp. po každom našom zasadnutí krátku reportáž, ktorej
obsahom by bolo informovanie akademickej obce FIF UK o výsledkom rokovania
a pripravovaných aktivitách. MB poznamenal, že si nie je istý, či s týmto budú súhlasiť aj
členovia za zamestnaneckú časť AS FIF UK, avšak považuje to za dobrý nápad propagovať
takto aspoň aktivity ŠČ AS FIF UK. PV už oslovila učiteľov z Katedry žurnalistiky FIF UK,
o ďalších výsledkoch bude informovať. BH so zriadením fakultného spravodajcu súhlasila,
podobne aj ostatní členovia súhlasne vyjadrili svoj kladný postoj.
5. Reakcia na nové štandardy SAA
MH poznamenal, že porozumel tomu dokumentu tak, že študijné programy sa budú združovať,
avšak každý bude mať iné podmienky. MB poznamenal, že budú rôzne kategórie podľa
zamerania odboru. MH uviedol, že si veľmi dobre nevie predstaviť, ako bude prebiehať
v dokumente spomínaný zber dát, z ktorého sa má zistiť, či daný študent napreduje. MB
vysvetlil, že ide o to, že každá univerzita si vytvorí vlastný systém kvality, ktorý síce bude
spočiatku skontrolovaný aj SAA, avšak neskôr väčšina práce ostane na univerzitách, SAA už
nebude neustále kontrolovať, avšak stále bude mať dostupné mechanizmy na prípadné
zablokovanie študijných programov v prípade nesplnených podmienok univerzitou pre
garantovanie programu.
MB uviedol, že na kvalitu budú môcť dozerať aj študenti, avšak zatiaľ sa ešte presne nevie,
akým spôsobom budú títo študenti vyberaní.
Príchod dekana FIF UK – Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
ŠK ako predseda ŠČ AS predstavil pánovi dekanovu MH, ktorý sa má stať členom Rady kvality
namiesto Lukáša Füleho, ktorý už neprejavil záujem o účasť a participáciu. Napriek tomu, že
Lukášovi Fülemu nezanikol status člena akademickej obce FIF UK, nejaví záujem a tým pádom
sa čaká na jeho oficiálne vyjadrenie.
MB uviedol neskôr pána dekana MZ do problematiky účasti študentov na pripravovaných
zmenách. MZ vysvetlil, že sa na zmeny musíme spoločne pripravovať – kooperovať s inými
fakultami univerzity. Taktiež zvýraznil predpokladanú a žiadanú účasť študentov.

AK položil pánovi dekanovi otázku, či nebude problém s rozmanitosťou skupín – vekové a iné
rozdiely medzi študentmi a dlhoročnými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi počas
rokovaní. MB uviedol, že zmenách sa bude musieť každý prispôsobiť, pretože sú nevyhnutné.
MZ poznamenal, že to bude približne dvojročný prirodzený proces.

6. Voľba volebnej komisie a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠČ AS
ŠK informoval prítomných členov o nutnosti vyhlásiť doplňujúce voľby. Navrhol, aby sa konali
v stredu 27.11.2019 v čase 09.00 – 15.00 hod. Vyzval prítomných, sa prihlásili do potrebnej
volebnej komisie.
Ako prvá sa prihlásila BH, ďalším bol AK a ako tretí sa prihlásil ŠK.
O tejto zostave prebehlo nasledovné hlasovanie:
Hlasovanie o návrhu BH ako členky volebnej komisie:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

6

0

0

6

BH bola úspešne zvolená.
Hlasovanie o návrhu AK ako člena volebnej komisie:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

6

0

0

6

AK bol úspešne zvolený.
Hlasovanie o návrhu ŠK ako člena volebnej komisie:
Za:

Proti:

Zdržali sa:

Prítomní:

6

0

0

6

ŠK bol úspešne zvolený.
Predseda ŠK skonštatoval, že komisia vo vyššie uvedenom bola právoplatne zvolená.

7. Rôzne
Príchod SS.
ŠK otvoril tému stravovacieho zariadenia v hlavnej budove na Šafárikovom námestí.
Študentky a študenti Právnickej fakulty UK požiadali ŠČ AS FIF UK o spoluprácu
a zaslali manifest, v ktorom žiadajú o opätovné zavedenie jedálne do priestorov budovy.
Forma sprostredkovania informácii o danej veci sa nepozdávala ani pánovi dekanovi,
ani MB, preto počkajú na oficiálne na vyjadrenie zo strany Rektorátu UK.
ŠK ešte poznamenal, že novým prevádzkovateľom mal byť majiteľ VENZY (menza na
Mlynoch), avšak kvôli doteraz nevysvetliteľným problémom sa to neuskutočnilo.
MB odporučil osloviť kvestorku univerzity za účelom získania relevantných informácií.
MA sa chcel informovať od MZ o UniverSaali, ktoré vzniká na pôde fakulty MZ
uviedol, že toto centrum by malo byť naplno otvorené na jar 2021, teda v roku osláv
storočnice FIF UK.
SS ešte uviedla, že by bolo vhodné spojiť sa s inými fungujúcimi fakultnými spolkami
(Actofkaa, Cultura Nostra) počas prípravy vianočnej akcie na fakulte.
Na záver stretnutia sa prítomné senátorky a senátori spoločne odfotili s pánom dekanom
a s pánom predsedom AS FIF UK.
Predseda ŠK uzavrel rokovanie o 15.45 hod a poďakoval všetkým za účasť.

Bratislava, 12.11.2019
Zapisovateľka: Mgr. Barbora Hurtuková
Overil: Bc. Šimon Kotvas

