
Zasadnute Študentskej časti akademického senátu 

 Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠČ AS) 
(20.11.2020) 

Online zasadnutie cez aplikáciu MS Teams  

 

  

Prítomní/é senátori/ky:  Patrícia Voľanská (PV) – predsedníčka ŠČ AS 

    Barbora Hurtuková (BH) – 1. podpredsedníčka ŠČ AS 

    Veronika Goldiňáková (VG) - 2. podpredsedníčka ŠČ AS 

    Michal Augustovič (MA) 

    Lucia Chudá (LCh) 

    Adam Kubinec (AK) 

    Ondrej Hablák  (OH)  

      Šimon Kotvas (ŠK) 

      Martina Melíšková (MM) 

Ospravedlnená:   Slavomíra Stanková (SS) 

Hostka:    Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. – prodekanka pre bakalárske 

     a magisterské štúdium 

 

 

1. Úvod, voľba zapisovateľa a schválenie programu zasadnutia 

Ako zapisovateľ bol navrhnutý Adam Kubinec.  

Za Proti Zdržalo sa Prítomní  

9 0 0 9 

Schválené 

Hlasovanie o programe zasadnutia. 

Za Proti Zdržalo sa Prítomní  

9 0 0 9 

Schválené  

 

 



2. Slovo pani prodekanky doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. -

poďakovanie/gratulácia  

Pani prodekanka sa pripojila na začiatok zasadnutia, aby vyjadrila poďakovanie bývalému 

vedeniu ŠČAS za doterajšiu skvelú prácu a spoluprácu s vedením FiF UK. Taktiež 

zagratulovala novému vedeniu a vyjadrila očakávanie dobrej spolupráce aj do budúcna. Tiež 

dala možnosť pýtať sa otázky ohľadom práce prodekanky. AK zareagoval a požiadal pani 

prodekanku o sprístupnenie knižných e-zdrojov, ktoré sú primárne určené pre študentov so 

špecifickými potrebami, ale aj iným študentom, aspoň počas online výučby. Pani prodekanka 

sa obráti s touto požiadavkou na Akademickú knižnicu.  

3. Stanovenie si konkrétnych cieľov na najbližšie mesiace 

 

Ako ďalší bod sa prerokúvalo stanovenie si cieľov jednotlivých senátorov na najbližšie 
obdobie. PV požiadala každého senátora, aby predstavil svoj plán činnosti a svoje stanovené 

ciele.  

MA si ako svoj hlavný cieľ stanovil úpravu stránky. Rád by popracoval na obnovení 

kalendára pre udalosti na fakulte. Teda jeho cieľom na najbližšie obdobie je zmapovať 

aktuálny stav stránky, kontaktovať kompetentných spravovateľov stránky a požiadať 

ich o aktualizovanie problémových častí stránky.  

 

MM ako študentka marketingovej komunikácie by sa rada venovala problematike PR 

našej fakulty. MM bude súčasťou malej pracovnej skupiny ŠČ AS (spolu aj s BH, PV a 

ŠK), ktorá bude mať za úlohu stretnúť sa s pani prodekankou Szapuovou a pani 

Zaťkovou. MM by rada rozbehla spoluprácu Katedry marketingovej komunikácie FiF 

UK v Bratislave s fakultou. MM by sa tiež rada venovala istým problémom, ktoré vníma 

na Štúrovej ulici. Rada by tam priniesla nejakú formu umenia na zlepšenie prostredia, 

rada by poukázala na problém so separovaním, ktorý tam pretrváva a taktiež absenciu 

stojana na bicykle. MM s týmito návrhmi osloví pána tajomníka fakulty.  

 

VG by sa rada pripojila k už existujúcej iniciatíve ŠK o podpore spolkov fakulty. Ako 

vedúca spolku Rusalka má skúsenosť s aktuálnym stavom a fungovaním spolkov. Rada 

by vytvorila aj nejaký spôsob prezentácie spolkov. AK navrhol nejaký prezentačný 

„First Week“ na začiatku semestra. Poprípade VG navrhuje online stream, ak by sa 

situácia okolo pandémie skoro nezlepšila.  

 

ŠK nadviazal na spolky. Už dnes spolupracuje s pánom dekanom na schéme 

financovania spolkov. Tiež by rád prebral študentský spolok Cultura Nostra pod ŠČ AS, 

a tak sa ho pokúsil zachovať.  ŠK by rád obnovil odovzdanie ocenenia Čestný študent 

FiF UK.  ŠČ AS by si mala navrhnúť mená ľudí, ktorí by si zaslúžili toto ocenenie.  

  

BH by sa tiež rada pripojila k iniciatíve „spolky,“ ŠČ AS navrhuje vytvoriť menšiu 

pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala tejto problematike. Taktiež by sa do skupiny 

pripojila SS. BH by rada do konca decembra pridala aktualizovaný zoznam spolkov 

a informácie o nich na našu stránku ŠČ AS. BH už našla hosťa, ktorý by rád vystúpil na 

našich streamoch, ktoré ŠČ AS pripravuje.  

 



OH by sa rád venoval problematike ekológie a klímy. Chcel by pripravovať videá alebo 

náučný materiál pre študentov, ako žiť ekologickejšie. MA, MM, LCh, VG sa ponúkli, 

že poznajú osobnosti, ktoré sa tomuto venujú a radi OH s týmto pomôžu.  

 

LCh už spolu s BH začali s prácou na našej ŠČ AS stránke, rady by aktualizovali celú 

stránku. LCh by sa chcela venovala aj zlepšeniu jedálne. Tá, žiaľ, nedosahuje 

študentami želanú úroveň. Ak sa bude meniť prevádzkovateľ, rada by zastupovala 

záujmy študentov pri novom výberovom konaní.    

 

AK by sa rad venoval téme duševného zdravia. AK avizoval, že by sa vyhol online 

diskusii a počkal na prezenčnú výučbu. Zatiaľ by sa venoval vytváraniu informačných 

materiálov na rôzne témy, ktoré vplývajú na duševnú pohodu a aspoň raz do mesiaca 

publikovať takýto materiál. AK by sa tiež rád venoval oživeniu fakulty – dať možnosť 

fungovať fakultným divadelným spolkom na fakulte. Tiež vyhodnotiť podnety od 

študentov a posunúť ich kompetentným.  

 

PV plánuje pokračovať v propagovaní senátu na sociálnych sieťach zverejňovaním 

sumárov zo zasadnutí a zároveň by chcela posilniť transparentnosť zasadnutí aj tým, že 

by ŠČ AS rozosielala linky na rokovanie tak, aby sa naň mohla pripojiť aj verejnosť. 

Rada by tak zvýšila záujem o prácu senátorov. Do mája by chcela zorganizovať 4 súťaže 

na našich sociálnych sieťach s cieľom podporiť študentskú anketu a získať podnety od 

študentov, ktoré by predstavovali inšpiráciu pri stanovovaní si ďalšej agendy ŠČ AS. 

Každé dva týždne bude pripravovať informatívne materiály, otázky a odpovede, ktoré 

zrozumiteľným štýlom zodpovedia najčastejšie pýtané otázky študentov. V tejto veci 

by rada oslovila zamestnancov fakulty, ktorí sa vybranými oblasťami zaoberajú. 

Rovnako plánuje pracovať aj na udržiavaní kolektívu, preto zorganizuje neformálne 

stretnutia ŠČ AS aj v prípade dištančnej výučby, ak to situácia okolo pandémie dovolí.   

 
4. Diskusia o detailoch vianočnej kapustnice 

 

ŠČ AS by sa rada stretla aj v menej oficiálnej atmosfére a zároveň zachovala tradičnú vianočnú 

kapustnicu na fakulte. Stretnutie je naplánované na 7.12., a bude doplnené o krátky stream na 
sociálnych sieťach.   
 

5. Diskusia o voľbe členov disciplinárnej komisie FiF UK 

 

BH prešla výberovým konaním na post členky DK FiF UK. V pondelok sa na zasadnutí AS FiF 
UK v Bratislave bude hlasovať o jej členstve.   
 

6. Diskusia o Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2015 Štatút Univerzity 

 

ŠK ako hlavný iniciátor tejto zmeny, ju v prípade záujmu senátorov, predstaví a odôvodní na 
zasadnutí AS FiF UK. ŠK má otázku na vedenie ohľadom vypustenia vety zo štatútu, ktorá sa 
týka študentov a schvaľovania nového študijného poriadku. 

 
 

 
 



7. Diskusia o novej verzii Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK 

 
AK ako člen Legislatívnej komisie FiF UK predstavil nový návrh. ŠČ  AS nemala žiadne 

výhrady.  
 

8. Diskusia o dodatkoch k prijímaciemu konaniu na bakalársky stupeň 

 
Ani tu nemala ŠČAS žiadne výhrady. PV je rada za progres v elektronizácii podávania si 

prihlášok.  
 

9. Diskusia o výške školného na akademický rok 2021/2022 

 
ŠČ AS zaregistrovala iniciatívu pár študentov, ktorí navrhovali znížiť výšku školného počas 

pandémie nového koronavírusu. No ŠČ AS tejto skupine študentov odporučila využiť možnosť 
požiadať o individuálne zníženie tohto poplatku.  
 

10. Rôzne 

 

PV požiadala BH a ŠK o jej možné zastúpenie na zasadnutí AS FiF UK v pondelok, 
ktoré po 2. bode bude musieť zo zdravotných dôvodov opustiť. 
 

Záver 

 

Patrícia Voľanská poďakovala všetkým členom ŠČ AS za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

Bratislava, 20.11.2020                         Zapísal: Bc. Adam Kubinec 

 

 


