
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO 

SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

Zasadnutie sa uskutočnilo on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa 22.2.2021 o 

11:00 hod.  

 

Prítomní: 

Bc. Patrícia Voľanská (PV, predsedníčka) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH, 1. 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) 

Ospravedlnení  

Bc. Veronika Goldiňáková (VG, 2. podpredsedníčka)  

 

1. Predstavenie a schválenie programu zasadnutia, voľba zapisovateľa 

Predsedníčka PV  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 a zapisovateľovi 

2. Kontrola aktivít senátorov za posledný mesiac 

3. Diskusia o voľbách do ZČ AS FiF UK 

4. Prerokovanie pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na 

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

5. Prerokovanie zoznamu študijných programov magisterského štúdia na Filozofickej 

fakulte UK v akademickom roku 2021/2022 

6. Diskusia o pripravovanej novele vysokoškolského zákona 

7. Rôzne 

 

 



Hlasovanie o programe zasadnutia: 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

9 0 0 9 

 

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu. 

 

Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutý bol OH 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

9 0 0 9 

 

OH bol zvolený za zapisovateľa.  

 

2. Kontrola aktivít senátorov za posledný mesiac 

 

PV poprosila všetkých senátorov, aby ostatným členom popísali, čím sa v uplynulých týždňoch 

zaoberali. Postupne každý z nich zhodnotil svoje aktivity. MA spísal veci ohľadom webovej 

stránky FiF UK, ktoré považoval za problematické. Zároveň navrhol, aby sa podnety ŠČ AS 

FiF UK na zlepšenie webovej stránky posunuli pani prodekanke Lichnerovej. Poukázal na 

komplikovaný prístup k sekcii študentských spolkov. SS navrhla, aby sa sekcia spolkov 

zaradila do časti štúdium. BH sa k diskusii pridala a rovnako poukázala na neaktuálnosť 

kontaktov na stránke fakulty. PV poďakovala BH za jej mimoriadnu aktivitu v tomto smere. Za 

to, že v sekcii ŠČ AS FiF UK zverejňuje informácie promptne, pravidelne ich aktualizuje, 

vďaka čomu je nami spravovaná sekcia príkladne transparentná.  

OH informoval senát o stave prípravy videa o klimatických problémoch. Audiovizuálny 

materiál si však ešte vyžaduje editáciu. Cieľom videa je oboznámiť študentov o zaujímavých 

faktoch o klíme, čím by sme prispeli k šíreniu osvety v tejto dôležitej téme. MM zároveň 

navrhla, aby sa vo videu zobrazovali aj titulky. 

BH následne zhodnotila diskusiu o ekológii, kde bol naším prvým hosťom moderátor Viktor 

Vincze. Livestream sledovalo v každom momente vyše 100 študentov, čo považujeme za 

úspech. Do online debaty sa zapájali aj študenti, a to kladením svojich otázok cez aplikáciu 

slido. PV zároveň poskytla detaily o ďalšej plánovanej diskusii, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 



25. februára. Jej hosťom bude smiechológ Petr Fridrich. BH na záver doplnila, že sa tiež venuje 

administrácii sekcie ŠČ AS na fakultnej webstránke. 

LCh a AK sa v uplynulých týždňoch zúčastnili stretnutia s pani doktorkou Pleschovou, kde sa 

zaoberali možnosťami zefektívnenia študentskej ankety a získavania spätnej väzby. LCh a aj 

AK vyjadrili záväzok spolupracovať na pilotnom projekte nového spôsobu ankety.  

Ďalej pokračoval AK, ktorý počas januára pripravil infografiku na sociálne siete. Všetky ním 

pripravované príspevky sa budú venovať duševnému zdraviu. Prvý z nich sa týkal témy spánku, 

na ďalších vizuáloch momentálne pracuje.  

ŠK prezentoval vytvorenie grantu pre spolky, ktorý spustili spoločne s VG. Zároveň senát 

informoval, že žiadny zo spolkov zatiaľ o dotáciu nepožiadal. 

MM informovala o stretnutí, kde sa analyzovali možnosti propagácie FiF UK. K tejto téme 

pripravila sumár kľúčových bodov, ktoré budeme prezentovať vedeniu fakulty. Zároveň 

informovala o tom, že pomáhala pri výsadbe zelene vo fakultnej budove na Štúrovej ulici.  

SS poukázala na problém, ktorý vzniká pred termínom odovzdávania záverečných prác. Mnoho 

študentov rozosiela svoje dotazníky celej akademickej obci cez univerzitné maily, čo viacerí jej 

členovia považujú za spam. PV navrhla, aby sme sa touto témou aktívne zaoberali. SS 

predstavila ako alternatívu vytvorenie fakultnej e-mailovej adresy, ktorá by slúžila ako jediný 

e-mail, odkiaľ je možné preposlať dotazníky študentom. Tí, ktorí by ich nechceli dostávať, by 

si túto adresu jednoducho zablokovali. Prednastavená možnosť by však zostala tá, že dotazníky 

budú doručené všetkým študentom, avšak mohli by sa rozhodnúť, či ich chcú dostávať aj 

naďalej. MM upozornila na prípadné rizika. PV túto tému uzavrela s tým, že sa ňou ešte budeme 

zaoberať a ohľadom rôznych alternatív oslovíme aj pani prodekanku Lichnerovú.  

PV na záver informovala, že sme oficiálne spustili Tandem, program na konverzácie v cudzích 

jazykoch. Za úspech považuje to, že sa doň zapojilo viacero študentov aj z iných fakúlt. PV 

poďakovala všetkým senátorom a povzbudila ich k ďalšej aktivite.  

 

3. Diskusia o voľbách do ZČ AS FiF UK 

 

PV informovala o voľbách do ZČ AS FiF UK. Voľby by sa mali konať 19. apríla 2021. Senát 

tiež oboznámila s možnosťami ich organizácie. Všetkým členom rovnako priblížila návrhy, 

ktoré sa budú prerokovávať na zasadnutí AS FiF UK.   

 

 



4. Prerokovanie pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia na  

Filozofickej fakulte UK na akademický rok 2021/2022 

 

PV sa venovala podmienkam prijatia na magisterský stupeň v akademickom roku 2021/2022. 

Zároveň zdôraznila, že na pokračovanie v štúdiu nie je nevyhnutné absolvovať prijímacie 

skúšky. Výnimkou sú študijné programy psychológia, muzikológia a marketingová 

komunikácia. 

 

5. Prerokovanie zoznamu študijných programov magisterského štúdia na 

Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022 

 

PV informovala o počtoch študentov, ktoré sa prijímajú na jednotlivé programy na magisterský 

stupeň v akademickom roku 2021/2022.   

 

6. Diskusia o pripravovanej novele vysokoškolského zákona 

PV otvorila diskusiu o konsolidovanom znení novely vysokoškolského zákona. Odsúdila 

postup, ktorý ministerstvo pri tomto zákone zvolilo. SS dodala, že túto novelu vníma ako 

dôsledok situácie, ktorá sa odohrala na STU. Všetci senátori vyjadrili značný nesúhlas so 

znením zákona v jeho aktuálnej podobe. Zhodli sa na tom, že navrhované zmeny nijakým 

spôsobom neriešia nedostatky vysokého školstva, ale naopak, výrazným spôsobom obmedzujú 

akademickú samosprávu a autonómne postavenie fakúlt. PV uzavrela diskusiu tým, že túto 

tému budeme podrobne monitorovať, rovnako sa jej budeme venovať na zasadnutí AS FiF UK, 

kde sa spolu s ostatnými členmi dohodneme na ďalšom koordinovanom postupe.  

 

      7. Rôzne  

ŠK plánuje na zasadnutí AS FiF UK navrhnúť posunutie termínu odovzdávania záverečných 

prác. PV informovala o stretnutí s tajomníkom fakulty ohľadom podnetov od študentov. Na 

záver  poďakovala všetkých prítomným senátorom za účasť na zasadnutí a plodnú debatu k jeho 

jednotlivým bodom.  

 

V Bratislave, 22.2.2021 

Zapisovateľ: Ondrej Hablák 

Overila: Bc. Patrícia Voľanská 


