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Zápisnica  

z riadneho zasadnutia AS FiF UK dňa 5. 10. 2020 

(13.30 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

 

Prítomní: 26 členov AS FiF UK (počas celého zasadnutia bol senát uznášaniaschopný, počas 

druhého bodu sa pripojili piati senátori, počas tretieho bodu sa odpojili dvaja senátori). 

 

Neprítomní:  

 ospravedlnení: doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD., doc. Mgr. Silvia Vertanová, PhD., Bc- 

Michael Hanzalík 

 neospravedlnení: - 

 

Navrhovaný program:        

                                                                                

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

2. Prezentácia novej vizuálnej identity UK (predkladateľ: prorektor UK pre vonkajšie 

vzťahy) 

3. Voľba nových členiek disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov na funkčné obdobie 

október 2020 – október 2023 (predkladateľ: prodekanka pre bakalárske a magisterské 

štúdium) 

4. Diskusia k predĺženiu mandátu členov študentskej časti AS (predkladateľ: predseda ŠČ 

AS FiF UK) 

5. Rôzne 

6. Záver zasadnutia  

 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 

 

Dr. Bača otvoril riadne zasadnutie AS FiF UK, oboznámil prítomných senátorov s jednotlivými 

bodmi programu. 

 

Hlasovanie o schválení programu riadneho zasadnutia AS FiF UK:  

za - 21 / proti – 0 / zdržal sa - 0 – program bol schválený v predloženej podobe. 

 

Po ukončení hlasovania sa pripojili dvaja senátori. 

 

 

2. Prezentácia novej vizuálnej identity UK 

 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. Radomír Masaryk predstavil dôvody, ktoré viedli 

vedenie univerzity k zmene vizuálnej identity UK a vysvetlil prístup, aký sa uplatňoval pri jej 

tvorbe. Uviedol, že zmeny sa budú zavádzať postupne. Predstavil univerzitné logo, ako aj logá 

jednotlivých fakúlt v rôznych farebných verziách. V hlavnom univerzitnom logu bude 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Akademický senát 

Gondova 2, 811 02  Bratislava 1 

 

 

zobrazené priečelie budovy na Šafárikovom námestí, pričom portrét Jána Amosa Komenského 

sa bude naďalej používať ako historický znak fakulty, napr. na diplomoch či slávnostných 

listinách. 

 

Diskusia: 

– Bc. Vlhová vyjadrila znepokojenie, že niektorí členovia ŠČ AS FiF UK nie sú stotožnení 

s novým fakultným logom, pretože viac pripomína rímskeho vojaka než Palas Aténu, čím sa 

zdôrazňuje vojna ako jediný atribút Atény. Vyjadrila presvedčenie, že pri rebrandingu sa mohol 

vyslať iný signál. Prorektor Masaryk reagoval, že osobne toto logo ako absolvent FiF UK 

nevníma ako symbol vojny, ale skôr si ho spája priamo s budovou fakulty. Pripustil, že bolo 

možné uvažovať o inej symbolike, avšak tvorba symboliky je pomerne náročný proces, a to 

špeciálne pri filozofickej fakulte, ktorá má široký záber humanitných odborov, preto je 

prezentované logo kompromisným riešením. Doc. Szapuová reagovala, že osobne Palas Aténu 

takisto nevníma ako symbol vojny. Uviedla, že sa uvažovalo o vložení do loga Minervinej 

sovy, ale to by znamenalo, že staré logo by nebolo možné už vôbec používať; 

– Dr. Marko upozornil, že na prezentovanom obrázku č. 17 je kontrast medzi písmom a farbou 

pozadia nevýrazný, a zároveň položil otázku, či je potrebné uvádzať „Univerzita Komenského 

v Bratislave“, pretože názov je takto pridlhý. Prorektor Masaryk reagoval, že oficiálny názov 

podľa zákona o zriadení univerzity je „Univerzita Komenského v Bratislave“, a preto nie je 

možné mesto z názvu vynechať. Farebná prezentácia zo obrázku 17 slúži len ako ilustrácia 

farieb jednotlivých fakúlt a v tejto konkrétnej podobe nebude nikde verejne prezentovaná; 

– prof. Lubelcová víta zmenu vizuálnej identity, pretože v súčasnosti je potrebné sa prezentovať 

aj na verejnosti na marketingové účely, nová moderná identita je teda potrebná, apelovala však 

na zachovanie spätosti s osobnosťou J. A. Komenského. Zároveň sa informovala, v akej fáze je 

proces aplikácie novej vizuálnej identity. Prorektor Masaryk reagoval, že univerzita sa 

symboliky spojenej s J. A. Komenským rozhodne nevzdá, avšak pre potreby hlavného loga 

nebolo zjednodušenie obrysov jeho portrétu uspokojivým riešením. Informoval, že novú 

vizualizáciu predstaví ešte na troch fakultách, následne bude prezentovaná na Akademickom 

senáte UK, a potom sa začne pracovať na zavádzaní novej značky – pripravia sa šablóny 

dokumentov, vizitiek, podpisov k e-mailom, powerpointových prezentácií, publikácií 

a podobne tak, aby od 1. septembra 2021 bolo všetko pripravené na používanie. Uskutočnia sa 

aj tlačové konferencie prezentujúce novú vizuálnu identitu univerzity; 

– Bc. Kotvas upozornil, že pohľad Palas Atény na logu FiF UK smeruje doľava, preč od textu, 

pričom by mal smerovať naopak. Prorektor Masaryk sa poďakoval za pripomienku a prisľúbil, 

že to preverí, pretože už v minulosti táto pripomienka zaznela a zrejme nebola vyriešená; 

– Dr. Bača sa opýtal na možnosť používať staré logo. Prorektor Masaryk odpovedal, že 

používanie pôvodnej značky je pri istých príležitostiach stále možné ako historické logo; 

– Dr. Bača sa informoval, či logá budú dispozícii zamestnancom, aby sa nimi mohli 

prezentovať napr. na konferenciách. Prorektor Masaryk to potvrdil, navyše dodal, že v prípade 

záujmu by bolo možné vytvoriť aj logo pre konkrétnu katedru; 

 

 

Nová vizuálna identita bola predstavená a prerokovaná, nebola prezentovaná žiadna 

závažná pripomienka. Členovia AS FiF UK ju berú na vedomie. 
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3. Voľba nových členiek disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov na funkčné 

obdobie: október 2020 – október 2023 

 

Doc. Lichnerová predložila návrh na zvolenie dvoch nových členiek disciplinárnej komisie FiF 

UK a pripojila dôvodovú správu, v ktorej konštatuje, že komisia momentálne nie je funkčná, 

pretože jeden člen sa vzdal členstva a druhý ukončil štúdium. Je preto potrebné komisiu doplniť 

o dvoch nových členov za študentskú časť. Koncom júna bola študentom zasielaná výzva na 

návrh členov, výsledkom boli 3 nominácie, výberové konanie sa uskutočnilo 16. júna 2020, 

komisiu tvorili dekan, predseda AS FiF UK, predseda ŠČ AS FiF UK a prodekanka pre 

bakalárske a magisterské štúdium. Z troch nominovaných boli vybraté dve študentky – Ivana 

Lehocká, študentka 2. ročníka japanológie a Mgr. Lucia Chudá, študentka 2. ročníka 

doktorandského programu slavistika. Doc. Lichnerová požiadala senát o súhlasné stanovisko 

k ich menovaniu do disciplinárnej komisie FiF UK. Vyzvala prítomné študentky, aby senátu 

ozrejmili svoju motiváciu stať sa členkami disciplinárnej komisie FiF UK. Dr. Bača im udelil 

slovo, študentky sa stručne predstavili a prejavili vôľu podieľať sa na zachovávaní 

spravodlivosť na fakulte. 

 

Diskusia: 

– prof. Lubelcová vyjadrila kandidátkam podporu vzhľadom na úspešné absolvovanie 

výberového konania; 

– Dr. Bača takisto vyjadril podporu kandidátkam. Zároveň upozornil, že aj ďalším členom 

onedlho komisie vypršia mandáty a zrejme bude potrebné opäť realizovať výberové konanie. 

Doc. Lichnerová potvrdila, že proces sa bude opakovať, a to tak z radov zamestnancov (dvaja 

kandidáti), ako aj z radov študentov (jeden kandidát), pričom prvé vypočutie kandidátov 

pravdepodobne nebude verejné, zostane výlučne v kompetencii komisie.  

 

 

Hlasovanie o voľbe nových členiek disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov na 

funkčné obdobie október 2020 – október 2023: 

  

1. Hlasovanie o Ivane Lehockej: za - 24 / proti – 0 / zdržal sa – 0  

2. Hlasovanie o Mgr. Lucii Chudej: za – 23 / proti – 0 / zdržal sa – 1 

 

Ivana Lehocká a Mgr. Lucia Chudá boli zvolené za členky disciplinárnej komisie FiF UK. 

 

 

4. Diskusia k predĺženiu mandátu členov študentskej časti AS 

 

– Bc. Kotvas informoval, že 7. októbra 2020 prebehnú voľby do ŠČ AS FiF UK prezenčnou 

formou. Zároveň informoval o iniciatíve ŠČ AS FiF UK predĺžiť mandát senátorov za ŠČ AS 

FiF UK z dvoch rokov na štyri roky a predstavil argumenty na podporu takejto zmeny (dlhší 

mandát prispeje k dôkladnejšiemu oboznámeniu sa s agendou AS, ku kontinuite činnosti ŠČ 

AS, ako aj k odstráneniu administratívnej záťaže spojenej s častým organizovaním volieb). ŠČ 

AS FiF UK o tejto zmene už hovorila s vedením fakulty; 

– Dr. Bača sa s návrhom stotožnil a potvrdil, že bol viackrát prerokovaný na vedení fakulty; 

– dekan potvrdil, že návrh bol už diskutovaný, a uviedol, že považuje zmenu za racionálnu, 

pretože povedie k rovnakému prístupu k študentom aj zamestnancom ako senátorom. Zmena by 

si vyžadovala úpravu jedného odseku v štatúte fakulty; 

– Dr. Bača upozornil, že návrh musí prerokovať legislatívna komisia; 
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– prof. Lubelcová a Bc. Kotvas informovali, že zásady volieb do ŠČ AS si nebudú zmenu 

vyžadovať, upraviť sa však bude musieť rokovací poriadok; 

– senátori sa dohodli, že do budúceho zasadnutia sa pripravia všetky potrebné podklady na to, 

aby na nasledujúcom zasadnutí AS FiF UK mohol byť návrh prerokovaný a schválený. 

 

 

5. Rôzne 

– prodekan Zvara požiadal senátorov, aby navrhli zástupcu AS FiF UK do Rady na podporu 

vedeckej literatúry, ktorá spravuje Fond na podporu vydávania vedeckej literatúry, pretože 

doterajší zástupca AS FiF UK Dr. Baboš ukončil pracovný pomer na FiF UK. Dr. Bača navrhol 

za zástupkyňu AS FiF UK v Rade na podporu vedeckej literatúry Dr. Petru Solárikovú, pretože 

má skúsenosť z komisií fakultných grantov. Dr. Soláriková návrh na svoju kandidatúru prijala. 

 

Hlasovanie o voľbe Dr. Solárikovej za členku Rady na podporu vedeckej literatúry FiF 

UK 

 

za – 23 / proti - 0 / zdržal sa - 1    

 

Mgr. Petra Soláriková, PhD. bola zvolená za členku Rady na podporu vedeckej literatúry 

FiF UK. 
 

 

– Bc. Kotvas sa informoval, ako prebieha dištančná výučba na FiF UK. Doc. Lichnerová 

uviedla, že počas prvých týždňov neboli nezaznamenané problémy. Na univerzitnej i fakultnej 

úrovni prebiehali školenia k online výučbe, od 5. 10. 2020 sa začne kontrolovať priebeh 

dištančnej výučby prostredníctvom formulára zaslaného katedrám; 

– Bc. Kotvas sa informoval, či by nebolo možné zmeniť úradné hodiny na študijnom oddelení 

na pondelok a stredu popoludní a utorok a piatok dopoludnia. Doc. Lichnerová reagovala, že 

aktuálne nastavenie navrhli pracovníci ŠO na základe svojich skúseností s frekvenciou návštev 

študentov. Návrh Bc. Kotvasa berie na vedomie a prekonzultuje ho s pracovníkmi ŠO; 

– doc. Szapuová sa poďakoval ŠČ AS FiF UK za aktívny a podporný prístup k otvoreniu 

oddychovej miestnosti (sponzorský dar firmy IBM), a to natočením fakultného propagačného 

videa; 

– prof. Lubelcová pripomenula, že budúci rok sa budú konať nové voľby do AS FiF UK, a bude 

potrebné upraviť zásady volieb, prípadne i prehodnotiť štruktúru volebných odborov vzhľadom 

na personálne zmeny na fakulte. Dr. Bača poďakoval za upozornenie a potvrdil, že sa týmito 

bodmi bude zaoberať. 
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7. Záver zasadnutia 

Dr. Bača poďakoval prítomným senátorom a hosťom za prítomnosť a ukončil zasadnutie 

senátu. 

 

 

..........................................................  

Mgr. Martin Bača, PhD.  

predseda AS FiF UK  

 

 

Zapísala:  

Mgr. Zuzana Obertová, PhD. 


