
Plán činnosti ŠČ AS FiF UK pre akademický rok 2008/2009

(Schválený dňa na zasadnutí ŠČ AS FiF 1.12. 2008 ako záväzný dokument týkajúci sa organizácie  

činnosti ŠČ AS)

1.  Informovanosť a propagácia 

V záujme zisťovania potrieb študentov a propagácie svojej činnosti, ŠČ AS zrealizuje informačné 

stretnutie so študentmi FiF UK.

V záujme zlepšenia informovanosti AO FiF UK bude ŠČ AS v zjednodušenej forme približovať 

študentom závery zápisníc a iných dokumentov FiF UK s dosahom na ŠČ AO. Druhý podpredseda 

ŠČ AS a členovia zodpovední za propagáciu a informovanosť zabezpečia informovanosť študentov 

o dôvodoch  zvýšenia  školného  na  FiF  UK.  Členovia,  zodpovední  za  spravovanie  internetovej 

stránky ŠČ AS budú bez vyzvania zverejňovať na tejto stránke ŠČ AS zápisnice zo zasadnutí ŠČ AS 

a  iné  dokumenty,  prijaté  ŠČ AS do piatich  pracovných dní  odo dňa  ich  prijatia.  Pod vedením 

druhého podpredsedu tiež zodpovedajú za aktualizáciu obsahu tejto stránky.

ŠČ AS na svojej internetovej stránke vytvorí internetový formulár prostredníctvom ktorého budú 

mať študenti možnosť poslať členom ŠČ AS svoje návrhy, podnety a pod..

Členovia, zodpovední za vzťahy s verejnosťou bez vyzvania zverejňujú na úradnej výveske ŠČ AS, 

akademického senátu fakulty a študijného oddelenia zápisnice zo zasadnutí ŠČ AS a dokumenty, 

prijaté ŠČ AS do piatich pracovných dní  odo dňa príslušného zasadnutia. 

Informovanosť AO fakulty bude ŠČ AS zvyšovať aj prostredníctvom stránkových hodín jej členov. 

ŠČ AS zaväzuje  všetkých  svojich  členov  zabezpečiť  svoju  prítomnosť  na  svojich  stránkových 

hodinách.  Za vyhotovenie zoznamu členov s termínmi ich stránkových hodín,  za jeho prípadnú 

aktualizáciu a zverejnenie na vývesku ŠČ AS zodpovedá prvý podpredseda.

Druhý  podpredseda  ŠČ  AS  a členovia  zodpovední  za  propagáciu  a informovanosť  budú 

zabezpečovať  dostatočnú  propagáciu  s cieľom  zaistenia  možnosti  uplatňovania  mechanizmu 

kooptácie náhradníkov tak, aby bol zabezpečený 1/3 podiel študentov v AS FiF UK.

Vzhľadom  na  výsledky  stretnutia  zástupcov  študentov  filozofických  fakúlt  v Stredoeurópskej 

akademickej iniciatívy  konaného v mesiaci november 2008 v Ľubľane druhý podpredseda ŠČ AS 

a členovia  zodpovední  za  propagáciu  a informovanosť   zodpovedajú  za  získanie  a zredigovanie 

príspevkov do  slovenskej časti brožúry, ktorej vytvorenie bolo dohodnuté na uvedenom stretnutí. 

Členovia  ŠČ  AS  zodpovední  za  propagáciu  a  vzťahy  s  verejnosťou  pod  vedením  druhého 

podpredsedu vypracujú plán na zefektívnenie propagácie činnosti ŠČ AS. Druhý podpredseda od 

nich zároveň prijíma podnety viažuce sa k podobe informačných a propagačných materiálov a k 

harmonogramu zverejňovania týchto materiálov.



2.  Kultúra a Šport

ŠČ AS poskytne študentom priestor pre organizovanie rôznych diskusií a bude realizovať kultúrne 

večery zamerané na oblasti ako napr. film, literatúra, divadlo a iné podľa záujmu študentov FiF UK. 

ŠČ AS sa bude podieľať na zabezpečovaní priestorov, technického zabezpečenia a na propagácii 

týchto podujatí,  a tiež na organizácii  ďalších kultúrnych a športových podujatí  fakultného a celo 

univerzitného charakteru.. 

3.  Legislatíva

ŠČ AS  zosúladí vnútorné predpisy ŠČ AS FiF UK s vyššími legislatívnymi normami FiF UK 

a prostredníctvom  zástupcov  v legislatívnej  komisii  AS  FiF  UK  bude  iniciovať  zosúladenie 

predpisov týkajúcich sa práce AS FiF UK . 

4.  Inventarizácia majetku

ŠČ AS považuje za jednu zo svojich priorít inventarizáciu majetku ŠČ AS v miestnosti G009.   ŠČ 

AS vyradí  všetok  svoj  nefunkčný  resp.  nepotrebný  inventár  a  nahradí  ho  novším,  ktorý  bude 

vhodný pre potreby činnosti ŠČ AS.
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