
        Zápisnica zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave  

 

Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 30. 01. 2023 o 14:00 v miestnosti G140 v budove FiF UK na Gondovej 

2 v Bratislave. 

 

Prítomné senátorstvo: 

 

Damián Samuel Ovečka (DSO, predseda, prezenčne) 

Bc. Ivan Dominik Greguš (IDG, 1.podpredseda, prezenčne) 

Magdaléna Martišková (MaM, 2. podpredsedníčka, prezenčne) 

Martin Bednárik (MB, prezenčne) 

Bc. Vanesa Bohunská (VB, prezenčne) 

Bc. Katarína Csikosová (KC, prezenčne) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH, prezenčne) 

Miroslav Malinovský (MiM, prezenčne) 

Magdaléna Martišková (MaM, prezenčne) 

Bc. Andrej Ondrejka (AO, prezenčne) 

 

Prítomné hosťovstvo:  

 

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – (MV, prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie, 

prezenčne) 

Bc. Róbert Belanec – (RB, predseda ŠK AS FMFI UK, on-line) 

Bc. Boris Bobáľ – (BB, predseda ŠČ AS UK, prezenčne) 

Mgr. Petra Macková – (PM, členka ŠK AS FMFI UK, on-line) 

 

Ospravedlnené účastníctvo: 

 

- 

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a schválenie programu 

 

DSO privítal prítomné účastníctvo a úvodným slovom otvoril zasadnutie. Následne prebehlo hlasovanie 

o zapisovateľovi, na ktorého pozíciu sa nominoval IDG: 

 

Za Proti Zdržali sa Prítomní/é 

10 0 0 10 

IDG bol zvolený za zapisovateľa zasadnutia. 

 

DSO predstavil program zasadnutia v nasledovnom znení: 

  



Navrhovaný program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a schválenie programu 

2.  Študentská anketa FiF UK (predkladá: D. S. Ovečka, hosť: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – 

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie) 

-  progres pracovnej skupiny pre tvorbu novej ankety 

-  informácie o novom systéme vyhodnocovania ankety 

-  vyjadrenia z katedier za LS 2021/2022 

-  pripomienky zo strany ŠČ AS k preberaným bodom 

3.  Informácie o schválení štatútu Univerzity Komenského z pohľadu študentstva 

(predkladá: D. S. Ovečka, hosť: Bc. Boris Bobáľ – predseda ŠČ AS UK) 

-  v akej podobe bol univerzitný štatút schválený a čo tomu predchádzalo 

-  nové a problematické pasáže štatútu súvisiace so študentskou akademickou obcou 

-  načrtnutie cieľov k úpravám štatútu na úrovni fakulty 

-  ďalšie informácie o dianí na pôde Akademického senátu Univerzity Komenského (energie...) 

4.  Špecifiká študentskej samosprávy na FMFI UK (predkladá: D. S. Ovečka, hostia: Bc. Róbert 

Belanec – predseda ŠK AS FMFI UK, Mgr. Petra Macková – členka ŠK AS FMFI UK a Bc. Boris Bobáľ – 

predseda ŠČ AS UK) 

-  Schrödingerova miestnosť, uvítací týždeň pre prvákov, iné inšpirácie 

5.  Zapojenie sa do súťaže Dáta a umenie (predkladá: D. S. Ovečka, hostia: Mgr. Petra Macková – 

členka ŠK AS FMFI UK a Bc. Róbert Belanec – predseda ŠK AS FMFI UK) 

-  princíp a pravidlá súťaže 

-  spolupráca s FMFI UK, prípadne ďalšími fakultami UK 

-  sponzoring a štipendiá, spôsob zapojenia 

6.  Potenciálna spolupráca s občianskym združením Spoločná cesta (predkladajú: M. 

Malinovský a D. S. Ovečka) 

-  report zo stretnutia s predstaviteľmi združenia 

-  diskusia k možnostiam spolupráce so združením 

7.  Informácie zo zasadnutia Etickej rady zo dňa 27.1.2023 (predkladá: M. Bednárik) 

-  informácie o novom zložení rady 

-  informácia o obsadení funkcií dôverných osôb na celouniverzitnej úrovni 

8.  Stanovenie agendy ŠČ AS FiF UK na letný semester 2022/2023 

-  vytvorenie zoznamu kolektívnych cieľov Študentskej časti AS FiF UK 

-  vytvorenie zoznamu individuálnych cieľov Študentskej časti AS FiF UK 



9.  Diskusia o porušeniach študijného poriadku zo strany pedagógov a návrhoch zmien 

(predkladá: M. Bednárik) 

 

10.  Formy zviditeľnenia aktivít Študentskej časti Akademického senátu 

-  obsah súhrnného reportu pre študentov o činnosti ŠČ AS za zimný semester 

-  zvýšenie aktivity na sociálnych sieťach 

-  ostatné formy zviditeľnenia 

11.  Súťaž „Študent/ka semestra“ (predkladá: D. S. Ovečka) 

-  pripomienky k návrhu štatútu súťaže 

12.  Rôzne 

-    budúce per-rollam hlasovania o návrhoch nepovinných prednášok a termínoch zadávania rozvrhových okien, 

ako prebehol Deň otvorených dverí FiF UK a ako na ňom participovala ŠČ AS, formálna úprava oficiálnych 

dokumentov ŠČ AS podľa dizajn manuálu UK, teambuilding ŠČ AS FiF UK, fakultná grantová podpora 

spolkov... 

13.  Ukončenie zasadnutia 

 

Po predstavení programu DSO poskytol senátorstvu možnosť doplniť alebo pozmeniť znenie programu. 

Vzhľadom na to, že žiadne pripomienky neboli vznesené, prebehlo hlasovanie o programe zasadnutia: 

Za Proti Zdržali sa Prítomní/é 

10 0 0 10 

Program bol schvalený. 

 

 

2.  Študentská anketa FiF UK (predkladá: D. S. Ovečka, hosť: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – 

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie) 

 

DSO predstavil 2. bod programu a požiadal MV o sprostredkovanie informácií ohľadom progresu 

pracovnej skupiny pre tvorbu novej ankety. MV načrtol genézu pracovnej skupiny pre tvorbu novej 

ankety od jej samotného vzniku. Tu avizoval pôvodný zámer konštituovať čo najširšiu pracovnú 

skupinu, v ktorej by mali katedry čo najširšie zastúpenie; víziou bolo, aby bola pracovná skupina čo 

najdemokratickejšia. Pôvodný zámer však narazil na protichodnosť a nezmieriteľnosť jednotlivých vízií 

budúceho možného znenia ankety naprieč pracovnou skupinou, pričom táto skutočnosť mala výrazne 

brzdiť progres pracovnej skupiny. Preto MV poukázal na nevyhnutnosť vytvorenia nového tímu, ktorý 

by mal na základe prof. Lubelcovou avizovaných informácií pozostávať z užšieho okruhu odborníctva, 

a to najmä z radov disciplín ako sociológia, politológia, resp. iných príbuzných disciplín využívajúcich 

(aj) kvantitatívne metódy, pričom bude zachované zastúpenie študentstva. Anketu je podľa MV 

potrebné nastaviť tak, aby komplexne mapovala kvalitu, boli vylepšené mechanizmy spätnej väzby, a 

aby si anketa všímala väčšie spektrum parametrov. Poukázal na neochotu súčasnej pracovnej skupiny 

inkorporovať tieto vylepšenia, a to vrátane návrhu inkorporovať do ankety otázku, či sa študentstvo cíti 

diskriminované (na základe rodu, pohlavia, alebo akýchkoľvek iných aspektov), ktorej inšpirácia 

pramení vo viedenskej študentskej ankete. Zároveň MV načrtol potrebu vytvorenia ankety pre 



doktorandstvo, kde poukázal na skutočnosť, že inšpiráciou v tomto smere môže byť doktorandská 

anketa na univerzite v Ľubľane. Výhody ľubľanskej ankety podľa MV spočívajú v tom, že je viac 

anonymizovaná (a teda lepšie chráni doktorandstvo pri formulovaní sťažností), obsahuje otázky 

týkajúce sa napríklad materiálneho vybavenia a pod.  

 

Následne MV informoval ŠČ AS ohľadom hodnotenia ankety a nového systému kvality, ktorý bude 

platiť od septembra 2023. Od začiatku semestra bude na fakulte pôsobiť nová Rada pre kvalitu, ktorá 

sa bude zaoberať anketou. Nový systém kvality zároveň určí povinnosť radám študijných programov 

hodnotiť výsledky ankety, pričom v týchto radách bude mať zastúpenie aj študenstvo a 

zamestnávateľstvo. Nový systém kvality tak bude mať potenciál eliminovať sklony vedúcich katedry 

zahmlievať problémy, vďaka čomu MV verí, že fakulta bude dostávať lepšiu spätnú väzbu. V súvislosti 

s ňou MV avizoval vytvorenie metodického materiálu, ktorý by parametrizoval vyjadrenia katedier, 

pričom poukázal aj na zmenu v periodicite vyhodnocovania ankety: “po novom” budú katedry 

stanoviská k ankete poskytovať iba raz za akademický rok, pričom súčasne zareagujú aj na vyjadrenia 

v zimnom, ako aj letnom semestri. Popri uvedených informáciách priblížil MV viacero parciálnejších 

informácií týkajúcich sa študentskej ankety. 

 

Následne DSO otvoril diskusiu. MB poďakoval MV za sprostredkovanie informácií a (ako člen 

pracovnej skupiny pre tvorbu ankety) avizoval, že sa teší na budúcu spoluprácu. BH zazdieľala vlastné 

skúsenosti s pracovnou skupinou, pričom nadviazala na líniu, ktorú predostrel MV. VB konštatovala 

potrebu vyvinutia premyslených stratégií, ako zvýšiť návratnosť ankety. Tú MV považuje za 

neuralgický bod študentskej ankety, pričom poukázal na skutočnosť, že najvyššiu mieru návratnosti 

mala anketa v čase, kedy ŠČ AS FiF UK bola najväčšmi zaangažovaná do propagácie ankety. MiM a 

DSO poukázali na zvýšenie návratnosti ankety po spustení súťaže ŠČ AS FiF UK v tomto semestri. 

MV konštatoval, že návratnosť ankety v tomto semestri nie je substantívne vyššia oproti minulým 

semestrom, a to napriek skutočnosti, že fakulta vyšla v ústrety študentstvu ponechať anketu otvorenú 

dlhšie a transparentne informovala ohľadom ankety - v hromadných mailoch, na sociálnych sieťach a 

podobne. KC deklarovala, že vníma pretlak správ v univerzitnej mailovej schránke a že by mohlo byť 

dobrým nápadom prioritizovať dôležitejšie správy, a teda aby ich študentstvo videlo v schránke ako 

prvé. VB konštatovala, že je škoda, že už nemáme k dispozícii mobilnú aplikáciu AiS, ktorá uľahčovala 

prácu s informačným systémom. Zároveň navrhla, aby fakulta tlačila na katedry, aby prevzali iniciatívu 

a zabezpečili, aby študentstvo anketu vypĺňalo napríklad na hodinách v zápočtovom týždni. MV vidí 

ako jedno z riešení zaangažovať študentstvo, ktoré je členstvom rád študijných programov.  

 

BB informoval ohľadom študentskej fakulty na FMFI UK, kde je anketa otvorená dlhšie než na FiF 

UK. Informoval o propagácii ankety vyučujúcimi, propagačných letákoch, osciláciou návratnosti medzi 

letným a zimným semestrom (pričom v zimnom semestri je návratnosť ankety na FMFI UK vyššia). 

DSO informoval o vysokej návratnosti ankety na FM UK, , ktorá je zapríčinená tým, že samotní 

vyučujúci viac zdôrazňujú možnosť zapojenia sa do ankety a poskytujú priestor na jej vyplnenie v rámci 

posledných hodín svojich kurzov. VB poukázala na výhody modelu, kedy je anketa otvorená aj počas 

skúškového obdobia, načo MV predostrel príčiny, prečo sa fakulta rozhodla ponechať anketu otvorenú 

kratšie: V čase, keď bola anketa otvorená v priebehu celého skúškového obdobia, priestor ankety bol 

zneužívaný na “vybavovanie účtov”, výsledky boli misreprezentované (prísnejšia časť pedagogického 

zboru bola hodnotená horšie, benevolentnejšia časť naopak), anketa obsahovala pomerne vysokú mieru 

invektív, urážok a vulgarizmov. Tento problém sa mal eliminovať krátením času, počas ktorého je 

anketa otvorená. MV tiež poukázal na skutočnosť, že počas tohto semestra anketa odhalila závažný 

problém s jedným predmetom, pričom anketa obsahovala analytické komentáre viažuce sa k tomuto 

predmetu. MV deklaroval, že fakulta mieni tento problém intenzívne riešiť. Informoval tiež o viacerých 

technických záležitostiach vyhodnocovania ankety.  MB sa spýtal na informácie ohľadom Mikulášskej 



ankety UK, kde MV konštatoval, že o tejto ankete nedisponuje žiadnymi informáciami, avšak 

považoval by za dobrý nápad, keby vznikla celouniverzitná anketa, ktorá by obsahovala otázky týkajúce 

sa tak fakultnej, ako aj celouniverzitnej úrovne. Poukázal na genézu, ako aj limity realizácie tohto 

nápadu, pomenoval problémy, ktoré sú s týmto nápadom spojené, kde BB doplnil, že viedol 

komunikáciu s prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci UK doc. Vígľašovou, ktorá potvrdila, že 

UK nemieni tento nápad realizovať, a teda, univerzita neplánuje nahradiť fakultné ankety 

celouniverzitnou. BB tiež poukázal na problémy spojené s vyvíjaním ankety, či na momentálnu 

nemožnosť nahradiť systém AiS novým informačným systémom.  

 

 Do diskusie o možnostiach zvýšenia návratnosti ankety za ŠČ AS sa zapojili KC, VB, MiM, FB, na čo 

reagoval aj MV. DSO sa informoval ohľadom úsporných opatrení fakulty, kde MV informoval o 

kľúčových úsporných opatreniach - inštalácia LED svietidiel, revízia kotolne, inštalácia 

termoregulačných hlavíc a podobne. 

 

DSO uzavrel diskusiu a poďakoval MV za účasť , MV sa poďakoval a následne opustil zasadnutie.  

 

 

3.  Informácie o schválení štatútu Univerzity Komenského z pohľadu študentstva 

(predkladá: D. S. Ovečka, hosť: Bc. Boris Bobáľ – predseda ŠČ AS UK) 

 

DSO a BB informovali o dianí, ktoré sprevádzalo schvaľovanie štatútu UK. Informovali, že zo strany 

ŠČ AS boli najmä BB po konzultáciách s ďalšími členmi a členkami ŠČ AS UK  vypracované 

pripomienky, ktoré napokon neboli ŠČ AS UK odhlasované. Jedna z pripomienok sa týkala 

mechanizmu voľby dekana. Jej obsahom bol návrh, aby v ¼ zhromaždenia zodpovedného za voľbu 

dekana, ktorú bude podľa nového štatútu nominovať rektor, malo tretinové zastúpenie študentstvo. BB 

následne informoval ohľadom zmien týkajúcich sa ubytovacej komisie, postavenia senátu, zmien v 

kompetenciách dekanov a dekaniek týkajúcich sa zmeny výšky školného. DSO sprostredkoval 

senátorstvu výzvu dekana FiF UK pomôcť pri kreovaní nového fakultného štatútu. Predostrel tiež návrh 

upraviť nový fakultný štatút tak, aby v ňom malo študentstvo garantované vyššie zastúpenie (12 

mandátov). Následne sprostredkoval informáciu, že obnova fondu solidarity do ďalších rokov je neistá, 

z čoho môžu pre FiF UK vyplývať potenciálne finančné problémy, v krátkosti sa diskutovalo aj o 

energiách. MB sa informoval ohľadom problému s nevyplatenými štipendiami z Plánu obnovy, ktorý 

je podľa informácií BB spôsobený prekážkou na strane ministerstva. 

 

4.  Špecifiká študentskej samosprávy na FMFI UK (predkladá: D. S. Ovečka, hostia: Bc. Róbert 

Belanec – predseda ŠK AS FMFI UK, Mgr. Petra Macková – členka ŠK AS FMFI UK a Bc. Boris Bobáľ – 

predseda ŠČ AS UK) 

 

BB a RB informovali ŠČ AS FiF UK ohľadom špecifík činnosti ŠK AS FMFI UK. Predstavili aktivity 

úvodného “nultého týždňa”, ktorého sa na FMFI UK zvyčajne zúčastňuje vysoký podiel začínajúcich 

študentov a študentiek. ŠK AS FMFI UK pomáha fakulte organizovať podujatie, pričom sa podieľa 

najmä na organizácii grilovačky pre prvákov, organizuje prehliadku Bratislavy, zúčastňuje sa 

rozdávania sprievodcov, navigovania prvákov a prváčok, a organizačne pomáha aj s realizáciou 

prednášok v rámci nultého týždňa. Predstavili brožúru Sprievodca, ktorú vydala Študentská komora AS 

FMFI UK. (https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/microsites/skas/Guide.pdf). Takisto predstavili 

portál http://www.prvaci.matfyzjein.sk/, na ktorom ŠK AS FMFI UK takisto kontribuuje, a ktorý okrem 

iného obsahuje informačné videá, pričom BB navrhol, že v prípade záujmu tu je možnosť kooperácie  

medzi ŠČ AS FiF UK a kameramanom spolupracujúcim so ŠK AS FMFI UK pri tvorbe propagačných 

https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/microsites/skas/Guide.pdf
http://www.prvaci.matfyzjein.sk/


videí. Ďalej bol zo strany členstva ŠK AS FMFI UK predostrený koncept Schrodingerovej miestnosti, 

ktorú ako relaxačný priestor vybudovala ŠK AS FMFI UK za finančnej podpory fakulty. BB zároveň 

popísal možnosti fundraisingu a sponzoringu pre ŠK AS FMFI UK. Senátorstvo ŠČ AS FiF UK v 

diskusii ocenilo aktivity ŠK AS FMFI UK. DSO vyzdvihol koncept grilovačky, a jej možnú realizáciu 

na FiF UK v budúcnosti, podobne ako aj sprievodov po centre mesta Bratislavy pre prvákov. VB 

poukázala na to, že tento nápad je atraktívny, a že potrebujeme robiť aktivity, ktoré budú prispievať k 

zvyšovaniu pocitu súnáležitosti. MB sa takisto afirmatívne vyjadril o myšlienke sústredení v nultom 

týždni ako o inšpirácii, s čím súhlasil aj IDG. KC sa spýtala BB na spôsob, akým fungujú beánie na 

FMFI UK, čím rozpútala krátku diskusiu ohľadom hypotetického zorganizovania beánie na FiF UK.  

BH informovala o zámere senátorstva zorganizovať majáles, ako aj o logistických problémoch 

spojených s organizáciou plesu, ktorého alternatívou bude práve organizácia majálesu. Nasledovala 

krátka diskusia o organizácii majálesu.  

 

5.  Zapojenie sa do súťaže Dáta a umenie (predkladá: D. S. Ovečka, hostia: Mgr. Petra Macková – členka 

ŠK AS FMFI UK a Bc. Róbert Belanec – predseda ŠK AS FMFI UK) 

 

BB a RB informovali o súťaži Dáta a umenie, ktorá organizuje ŠK AS FMFI UK a ponúkli ŠČ AS FiF 

UK možnosť zapojiť sa do súťaže, resp. zorganizovať školské kolo tejto súťaže. V diskusii, do ktorej 

sa zapojili AO, VB, BH, KC, MB, DSO a IDG sa však senátorstvo ŠČ AS FiF UK uznieslo, že sa do 

organizácie súťaže nezapojí, pretože je iba málo pravdepodobné, že by súťaž pritiahla pozornosť 

študentstva FiF UK. 

  

13. Ukončenie zasadnutia. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zasadnutie prekročilo predpokladaný čas, sa po kolektívnej diskusii 

senátorstvo zhodlo, že body 6. - 12. budú preložené na nasledujúce zasadnutia. MB v stručnosti naznačil 

obsah bodu 7., pričom konštatoval, že Etická rada FiF UK v novom zložení je konštruktívnym 

prostredím, deklaroval ambíciu zviditeľniť Etický kódex FiF UK a v krátkosti informoval o inštitúte 

dôveryhodných osôb, pričom sa senátorstvo uznieslo, že o bode prebehne hĺbkovejšia diskusia na 

ďalšom zasadnutí. Prebehla diskusia o dátume možného budúceho zasadnutia. DSO následne celému 

účastníctvu poďakoval a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

02.02.2023 

Zapisovateľ: Bc. Ivan Dominik Greguš 

Overil: Damián Samuel Ovečka 
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