
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO 

SENÁTU FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

Zasadnutie sa uskutočnilo on-line prostredníctvom aplikácie MS TEAMS dňa 03.05.2021 o 

12:00 hod. 

 

Prítomní: 

Bc. Patrícia Voľanská (PV, predsedníčka) 

Mgr. Barbora Hurtuková (BH, 1. podpredsedníčka) 

Bc. Veronika Goldiňáková (VG, 2. podpredsedníčka) 

Martina Melíšková (MM)  

Ondrej Hablák (OH) 

Mgr. Lucia Chudá (LCh) 

Bc. Adam Kubinec (AK) 

Ospravedlnení  

Bc. Šimon Kotvas (ŠK) 

Mgr. Slavomíra Stanková (SS) 

Bc. Michal Augustovič (MA) 

 

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. Zhrnutie akademického roka 

3. Diskusia o čerpaní dotácií a výnosov v roku 2020 a rozpise bežných dotácií, kapitálových 

dotácií a výnosov na rok 2021  

4. Diskusia o Metodike rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v rozpočtovom roku 2021 



5. Diskusia o návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických a 

výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky a 

katedre psychológie od 1. marca 2021 

6. Rôzne 

Hlasovanie o programe zasadnutia: 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

7 0 0 7 

 

Program bol schválený všetkými prítomnými členmi senátu. 

 

Ďalej prebehlo hlasovanie o zapisovateľovi, navrhnutá bola VG 

 

Za  Proti  Zdržalo sa  Prítomní  

7 0 0 7 

 

VG bola zvolená za zapisovateľku. 

 

2. Zhrnutie akademického roka 

PV poďakovala všetkým za činnosť a za aktivity, ktoré členovia senátu robia. Zhodnotila, že 

väčšinu cieľov členovia senátu splnili. Vytvoril sa priestor na komunikáciu smerom k vedeniu 

fakulty aj smerom k študentom aj do budúcna. Požiadala o spätnú väzbu. BH je rada, že sa 

vzťahy v rámci senátu sú zosynchronizované, poďakovala za cennú skúsenosť a tiež 

konštatovala, že základ, ktorý bol za tento rok vytvorený je skvelý pre ďalšie fungovanie senátu. 

LCH v rámci semestra vnímala dosť veľa aktivít, ocenila spoluprácu s G. Pleschovou 

a spoluprácu na novej ankete. VG súhlasila, že aktivity sú dobre našliapnuté, načrtla budúce 

plány pre spoluprácu so študentskými spolkami. MM súhlasí so všetkým, hodnotí spoluprácu 

ako príjemnú. Aktivity senátu sa snažila propagovať v budove na Štúrovej a vníma, že senát 

má čoraz lepšie meno. AK je spokojný, že sa mu podarilo dosiahnuť zmeny v ankete a tiež 



pozitívne hodnotí ostatné aktivity počas celého semestra. OH vyzdvihol prácu predsedníčky 

senátu, ktorá prácu senátu zdynamizovala. 

3. Diskusia o čerpaní dotácií a výnosov v roku 2020 a rozpise bežných dotácií, 

kapitálových dotácií a výnosov na rok 2021  

PV upresnila, o ktoré katedry ide a v čom spočívajú zmeny na jednotlivých katedrách. 

4. Diskusia o Metodike rozdeľovania mzdového fondu na FiF UK v rozpočtovom roku 

2021 

PV informovala o základoch novej metodiky, doplnila, že podrobnejšie sa o téme bude 

diskutovať na zasadaní AS FiF UK. BH doplnila, že ministerstvo vytvorilo nový koeficient, 

ktorý našu fakultu z dlhodobého hľadiska znevýhodňuje. Tiež informovala, že vďaka 

separovaniu odpadu sme ušetrili cca 2 500 €.  

5. Diskusia o návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických a 

výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky a 

katedre psychológie od 1. marca 2021 

PV oboznámila senátorov o daných zmenách a tiež, že podrobnosti budú prezentované na 

zasadaní AS FiF UK. 

6. Rôzne 

PV sa spýtala, aký bol záujem o fakultnú stáž. MM informovala, že prihlasovanie sa skončilo 

v piatok, prihlásili sa tri osoby, s ktorými bude ďalej nadviazaná spolupráca. PV ešte 

pripomenula, že v najbližších dňoch spustí Instagram súťaž v súvislosti s anketou, poďakovala 

za účasť a diskusiu, na záver požiadala o spätnú väzbu. 

V Bratislave, 03.05.2021 

Zapisovateľka: Veronika Goldiňáková 


