ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO
SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

Zasadnutie sa uskutočnilo
dňa 18.1.2021 o 11:00 hod.

on-line

prostredníctvom

aplikácie

MS

TEAMS

Prítomní:
Bc. Patrícia Voľanská (PV, predsedníčka)
Mgr. Barbora Hurtuková (BH, 1. podpredsedníčka)
Bc. Veronika Goldiňáková (VG, 2. podpredsedníčka)
Martina Melišková (MM)
Bc. Šimon Kotvas (ŠK)
Mgr. Slavomíra Stanková (SS)
Bc. Michal Augustovič (MA)
Ondrej Hablák (OH)
Mgr. Lucia Chudá (LCh)
Bc. Adam Kubinec (AK)

Hostia:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (rektor UK)
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (predsedníčka AS UK)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (dekan FiF UK)
Mgr. Martin Bača, PhD. (predseda AS FiF UK)
Mgr. Jana Šmelková, PhD. (asistentka rektora)
Bc. Monika Michalcová
1. Predstavenie a schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa
Predsedníčka Patrícia Voľanská predstavila program zasadnutia a požiadala členov senátu
o prípadné návrhy k zmene programu. PV požiadala o schválenie programu v nasledujúcom
znení:
1. Otvorenie zasadnutia, hlasovanie o programe
2. Diskusia o univerzitných jasliach a návrhu študentky na zriadenie orchestra
3. Diskusia o systematickej podpore pre ŠČ AS FiF UK

4. Prerokovanie smernice dekana fakulty o vytvorení dotačného programu na podporu
činnosti študentských spolkov na FiF UK
5. Diskusia o systemizácií miest zamestnancov FiF UK a o Dočasnej akreditačnej rade
FiF UK (body zo zasadnutia AS FiF UK, materiály k nim poslal predseda Bača)
6. Kontrola činností senátorov za zimný semester
7. Diskusia o návrhu systematickej spolupráce na propagácii FiF UK
8. Diskusia o Tandeme – programe na podporu konverzácií v cudzích jazykoch
9. Diskusia o študentskej ankete
10. Prerokovanie podnetov študentov
11. Rôzne

Hlasovanie o programe zasadnutia:
Za
9

Proti
0

Zdržalo sa
0

Prítomní
9

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu.

Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutý bol MA.
Hlasovanie o zapisovateľovi (Michal Augustovič):
Za
9

Proti
0

Zdržalo sa
0

Prítomní
9

Michal Augustovič bol zvolený za zapisovateľa zasadnutia.

2. Diskusia o univerzitných jasliach a návrhu študentky na zriadenie orchestra
Rektor UK prof. Marek Števček predstavil myšlienku zriadenia materskej škôlky ako snahu
univerzity ponúknuť zamestnancom a študentom benefity. Tiež informoval o zriadení
pracovnej skupiny, ktorá rieši jej zriadenie. Jej koordinátorkou je doktorka Jana Šmelková.
Ďalej rektor informoval o pláne využiť na zriadenie materskej škôlky účelovú dotáciu
Ministerstva školstva SR vo výške 200 000 eur, pričom zriaďovateľom by bola Univerzita
Komenského a zariadenie by bolo klasifikované ako súkromná materská škola. Po zriadení by
mohla slúžiť ako výskumný projekt pre pedagógov UK, pričom je určená prioritne pre
zamestnancov a študentov UK. Kapacita materskej školy je plánovaná na 20-25 detí a mala by
byť sociálnym benefitom, aby členom akademickej obce UK poskytovala možnosť umiestniť
svoje dieťa do materskej školy za čo najvýhodnejších podmienok. V prípade vyššieho záujmu
ako je kapacita škôlky, dostanú prednosť tí, kde obidvaja rodičia sú zamestnancami alebo
študentami UK, v druhom rade tí, kde aspoň jeden rodič je zamestnancom alebo študentom UK.

Ako priestor pre zriadenie materskej školy by mali slúžiť objekty tzv. švédskych domčekov
v areáli internátu Družba (domček č. 4). Výhodou lokality švédskych domčekov je možnosť
prípadného rozšírenia škôlky. Vedenie UK má ambíciu otvoriť toto zariadenie od septembra
2021. Momentálne prebieha obstarávanie projektu na rekonštrukciu. Jana Šmelková pre
porovnanie uviedla ako príklad Slovenskú technickú univerzitu, ktorá zriadila materskú školu
STUbáčik, pričom jej zriadenie trvalo štyri a pol roka. PV položila otázku na možnú maximálnu
kapacitu škôlky v budúcnosti. Jana Šmelková reagovala, že je možné v budúcnosti zvýšiť
kapacitu na viac ako spomínaných 25 detí. PV sa tiež pýtala, či budú uprednostnení ako
zamestnanci ľudia z Pedagogickej fakulty UK. Jana Šmelková odpovedala, že sa predpokladá
úzka kooperácia s Pedagogickou fakultou. Zlatica Plašienková vyjadrila podporu iniciatíve
zriadiť materskú školu. MA položil otázku, či nie je v konflikte územie škôlky, ktoré je
v blízkosti zvažovaného budúceho vstupu do botanickej záhrady zo strany Dunaja. Jana
Šmelková vysvetlila, že ide o územie, ktoré je v susedstve spomínanej lokality a nie je preto
v konflikte s možným budúcim vstupom do Botanickej záhrady. Rektor doplnil, že Botanická
záhrada môže práve skvalitniť priestor v okolí škôlky a umožniť vychádzky do Botanickej
záhrady.

PV položila rektorovi otázku študentky UK, či by bolo možné zriadiť univerzitný orchester.
Rektor reagoval, že takúto myšlienku podporuje, keďže spoločný orchester podporuje
„univerzitného ducha“ a podčiarkol, že mu záleží na tom, aby univerzita mala svoju vlastnú
identitu. Dodal, že z podobných dôvodov sa snažil podporiť myšlienku univerzitného
hokejového klubu, ktorý by mal začať existovať od budúceho roka. Rektor zároveň upozornil,
že je potrebné stanoviť si priority a tými sú najmä akreditácia, systém kvality a riešenie
pandemickej situácie.

PV skonštatovala, že študentom chýba prax a opýtala sa rektora, či by bolo možné zriadiť
webový portál, kde by boli zverejňované ponuky na stáže, praxe, ako aj ponuky zamestnania.
Rektor uviedol, že si nevie predstaviť takýto webový portál na univerzitnej úrovni, keďže by si
jeho zriadenie vyžadovalo veľké finančné, ako aj personálne zdroje. Dekan prof. Marián
Zouhar hodnotí návrh ako zaujímavú výzvu, doplnil, že bude potrebné vytvoriť pozíciu, kde
bude poskytované „kariérne poradenstvo“ a sprostredkuje sa kontakt medzi zamestnávateľmi
a študentmi. Pravdepodobne nebude možné realizovať túto myšlienku v tomto roku, ale je
možné začať zabezpečovať finančné a personálne zdroje. Jana Šmelková dodala, že na
Šafárikovom námestí bude zriadené Infocentrum a bude priestor pre takúto funkciu. Rektor
doplnil, že Infocentrum má pomôcť budovať univerzitného ducha a malo by mohlo poskytovať
poradenstvo a smerovať študentov na jednotlivých poradcov na príslušných fakultách.

3. Diskusia o systematickej podpore pre ŠČ AS FiF UK
PV sa dekana spýtala na možnosť systematickej podpory ŠČ AS FiF UK a navrhla diskutovať
o umiestnení stojanov na bicykle na Štúrovej ulici.
Dekan nastolil otázku, či musí mať systematická podpora ŠČ AS FiF UK nevyhnutne
inštitucionalizovanú formu a dodal, že je možné financovať ŠČ z rozpočtu FiF UK formou
účelových príspevkov. Otázka podľa neho je, či je nutné vytvoriť samostatnú časť v rozpočte
FiF UK pre Študentskú časť. Uviedol, že je možné veľkú časť aktivít ŠČ začleniť pod
propagáciu FiF UK.
K otázke stojanu na bicykle uviedol, že ak by sa umiestňoval stojan na bicykle, tak by to bola
fakultná položka a nebolo by potrebné riešiť to cez senát. Predseda AS FiF UK Martin Bača
nastolil otázku, aká by bola potrebná suma prostriedkov pre senát. PV odhadla aktivity ŠČ do
500 €. Martin Bača doplnil, že by bolo možné ísť cestou mimoriadneho štipendia pre
predsedníčku. Dekan dopĺňa, že je potrebné zvážiť formálnu stránku a nepokladá za
najvhodnejšie riešenie formu mimoriadneho štipendia pre predsedníčku. PV navrhla, že by bolo
vhodné motivovať študentov napríklad k vypĺňaniu ankety formou súťaže a spýtala sa dekana,
či by bol problém, ak by sa ako výhra propagovala konkrétna komerčná značka. Dekan
odpovedal, že to môže byť problém, lebo FiF UK musí aj tento typ investovania finančných
prostriedkov podrobiť verejnej súťaži. Martin Bača uviedol, že systém nákupu je veľmi
komplikovaný a navrhol každoročne vytvoriť zoznam vecí, ktoré by potrebovala ŠČ
zabezpečiť/nakúpiť a následne by sa zhodnotila forma financovania.
MM sa spýtala, či by nebolo možné dohodnúť sa s nejakou konkrétnou spoločnosťou na
spolupráci tak, že by darovala FiF UK cenu do súťaže za propagáciu jej značky na Facebooku
FiF UK. Dekan voči takejto forme spolupráce nenamietal.
Dekan doplnil, že zistí, v akých majetkovo-právnych pomeroch je plocha parkoviska
a neodmieta diskusiu o téme sponzorovania. VG navrhla, že by bolo lepšie motivovať
študentov formou menej hodnotných darov, aby sa anketa príliš nekomercionalizovala. Navrhla
študentov motivovať radšej formou užitočných darov, ako sú napríklad čítačky kníh.

4. Prerokovanie smernice dekana fakulty o vytvorení dotačného programu na podporu
činnosti študentských spolkov na FiF UK
ŠK uviedol tému a doplnil, že doteraz fungovala nesystematizovaná podpora. Uviedol, že budú
udeľované 2 granty do roka, spolky vedené v databáze si vypíšu žiadosť a grantová komisia na
začiatku semestra zhodnotí, či udelí grantovú podporu konkrétnemu spolku. Podpora je
vyplácaná spätne. Grantová komisia rozhoduje o udelení grantov. Dekan doplnil, že
financovanie bude takou formou, že ak chce niekto uhradiť svoje náklady, musí doniesť faktúru,
ktorú zaplatí priamo FiF UK. Či bude systém fungovať už v nasledujúcom semestri, je podľa

dekana otázne a závisí to od toho, kedy bude konštituovaná grantová komisia. Žiadosti budú
podávané elektronicky.
MA sa spýtal, či je naďalej v platnosti žiadať vedenie UK prostredníctvom vedenia FiF UK
o usporiadanie podujatia. Dekan odpovedal, že príkaz je naďalej v platnosti a slúži najmä na
propagáciu podujatí zo strany FiF UK a vznikol najmä vzhľadom na voľby, ktoré v tom čase
prebiehali.

5. Diskusia o systemizácií miest zamestnancov FiF UK a o Dočasnej akreditačnej rade
FiF UK
Dekan sa vyjadril k systemizácii miest zamestnancov. Uviedol, že ide o preklasifikovanie
jedného docentského miesta na miesto profesorské a zmena jedného odborného asistenta na
docenta. Funkčné miesto profesora je možné obsadiť aj docentom. Doplnil, že sa nebude
prepúšťať ani znižovať stavy zamestnancov.
K Dočasnej akreditačnej rade (DAR) dekan uviedol, že univerzita musí študijný program nielen
vytvoriť, ale aj následne schváliť a že do 31.3.2021 je potrebné schváliť 9 študijných
programov. DAR bude fungovať od začiatku februára do 31.3.2021.
MA sa spýtal na zloženie dočasnej akreditačnej rady. Dekan vysvetlil, že DAR je kreovaná
vedením fakulty, pričom musia byť zastúpení študenti, zamestnávatelia (odberatelia študentov),
musí v nej byť osoba zo zahraničia a ktokoľvek iný, kto sa bude javiť ako vhodná osoba.
Uvažuje sa o 6-člennej DAR, pričom by traja členovia boli bývalí profesori FiF UK, 1 osoba
zo zahraničia, 1 osoba zo strany zamestnávateľov a 1 osoba zo strany študentov – predpoklad,
že tam bude doktorand.
Dekan poskytol informácie k ALUMNI klubu a uviedol, že je to niekoľkofázová organizácia,
ktorej cieľom je predovšetkým udržiavať kontakt s bývalými študentmi a zviditeľňovať fakultu
vo verejnom živote.

6. Kontrola činností senátorov za zimný semester
PV vyzvala členov senátu, aby predstavili svoju činnosť za uplynulý semester.
MA uviedol že pracuje na zdokonalení webstránky FiF UK a momentálne zhromažďuje
informácie ohľadom toho, čo by bolo potrebné na stránke zdokonaliť. Kolegov v senáte tiež
vyzval, aby mu poslali svoje návrhy na zdokonalenie webstránky, najmä pre jej väčšiu
prehľadnosť a intuitívnosť.

VG sa venovala predovšetkým spolkom, pričom spolupracovala na vypracovaní systému
financovania spolkov, zhromaždila zoznam funkčných spolkov a oslovila spolky s návrhom na
ich propagáciu. Taktiež uviedla, že do konca januára pošle, aký štýl grafiky by sa dal používať
na Instagrame ŠČ AS FiF UK.
OH predpokladá, že v priebehu februára, resp. do konca februára bude hotové prvé video so
zapracovanými poznámkami PV. PV upozornila, že je potrebné prepojiť tému ekológie so
študentami a uviesť, čo môže každý študent FiF UK urobiť, aby sme žili ekologickejšie.
BH si dala za cieľ spracovať webstránku ŠČ AS a upravila ju do prehľadnejšej a aktuálnej
podoby. Zverejnila fotografie, odkazy na študentské spolky. Je v kontakte s Viktorom
Vinczem, ktorého v minulom semestri oslovila ako hosťa na SWAP. Tentokrát ho pozvala na
diskusiu na tému: ako žiť ekologicky. Viktor Vincze preferuje formu prostredníctvom MS
Teams.
LC má na starosti web, ktorý sa snaží priebežne aktualizovať. Má na starosti jedálne, kde sa
momentálne nič nedeje. Prisľúbila, že po zverejnení výsledkov študentskej ankety, k nej
pripraví vyjadrenie za ŠČ AS FiF UK.
ŠK v stručnosti uviedol, že riešil grant pre študentské spolky, pričom informácie k svojej
činnosti podal vyššie.
AK pracoval na plagáte. Ďalej sa chce venovať téme úzkosti a depresie a začne pracovať na
live streame s terapeutkou.
MM pracovala na propagácii fakulty a na tom ako prepojiť Katedru marketingovej
komunikácie a FiF UK. Vypracovala, ako navrhuje zmeniť komunikáciu FiF UK.
SS bude čoskoro v senáte končiť. Chcela by ešte osloviť zaujímavých ľudí, napr. študent
vedátor - Samuel Kováčik. Uviedla, že mnohí študenti – doktorandi majú syndróm, že pracujú
málo a chcela by zorganizovať na túto tému webinár.
PV sa venovala predovšetkým vedeniu senátu, komunikovala so študentami a registrovala ich
podnety. Komunikuje hlavne so študentami na sociálnych sieťach. Na Instagrame vytvorila
výzvu #fifukhybsa. Komunikuje aj s vyučujúcimi a zamestnancami fakulty a z ich odpovedí
následne pripravuje grafiku – najčastejšie pýtané otázky a odpovede. Okrem toho
zorganizovala 3 súťaže. Skonštatovala tiež, že v študentskej ankete bola tento rok väčšia
aktivita aj preto, lebo boli študenti motivovaní cenami.

7. Diskusia o návrhu systematickej spolupráce na propagácii FiF UK
PV pochválila aktivitu MM za to, že vypracovala návrh propagácie. PV navrhuje videohovor
prvý februárový týždeň, na ktorom sa dohodnú ďalšie kroky.

8. Diskusia o Tandeme – programe na podporu konverzácií v cudzích jazykoch
PV uviedla tému: je to možnosť konverzovať s niekým z univerzity v cudzom jazyku. Na našej
stránke by sa zverejnil online formulár, kde by sa mohli zapísať študenti, ktorí chcú vo
vybraných cudzích jazykoch komunikovať. Cieľom Tandemu je okrem iného aktivizovať
študentov. Monika Michalcová sa zapojila do diskusie a uviedla, že aj na zahraničných
univerzitách fungujú takéto aktivity a že je to možnosť prepojenia rôznych odborov. Tandem
by čiastočne kompenzoval nedostatok sociálnych väzieb počas aktuálnej pandémie a zároveň
by umožnil spoznávať nových ľudí. SS myšlienku podporuje a navrhuje skontaktovať sa
s oddelením pre Erasmus, aby sa do aktivity zapojili aj študenti z tohto programu. PV navrhuje
Tandem propagovať cez univerzitu a aj cez internátne skupiny. AK sa pýta, či by bola aktivita
určená v rámci fakultného prostredia, alebo medzinárodne. PV a Monika Michalcová zhodne
odpovedali, že by to bolo primárne určené pre študentov FiF UK.
Hlasovanie o podpore myšlienky zriadiť program Tandem:
Za
10

Proti
0

Zdržalo sa
0

Prítomní
10

Návrh bol prijatý.

9. Diskusia o študentskej ankete
PV skonštatovala vysokú účasť študentov na ankete – rekordných 40%. Dáva otázku do
diskusie, či by nemala byť tvorba ankety viac koordinovaná so ŠČ. PV navrhuje, aby bol
výsledok ankety verejný, po vzore zahraničných univerzít a slúžil by pre záujemcov o štúdium
na FiF UK ako referencia.
10. Prerokovanie podnetov študentov
Členovia senátu sa zhodli, že pre časový deficit si k tomu dohodnú stretnutie cez Doodle.
11. Rôzne
V bode rôzne nebol prerokovaný žiadny návrh. PV poďakovala všetkým zúčastneným za účasť
a podnetnú diskusiu.

V Bratislave, 18.1.2021
Zapisovateľ: Bc. Michal Augustovič

