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ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FILOZOFICKEJ FAKULTY 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE1 

 

Milé kolegyne, milí kolegovia, 

ak nás sledujete na Facebooku, isto ste už zaregistrovali našu správu o voľbe nového predsedu 

Akademického senátu FiF UK. Predseda senátu má viacero významných právomocí a zároveň 

premosťuje zamestnaneckú a študentskú časť senátu, a preto je kľúčové, aby sme s ním ako 

Študentská časť (ŠČ) AS mohli aktívne a produktívne spolupracovať. Po zvážení prítomné 

senátorky a prítomní senátori na zasadnutí Študentskej časti (ŠČ) AS vo štvrtok, 11. mája 2017 

podporili ako kandidáta doc. Daniela Klimovského, PhD.   

Doc. Klimovský ako kandidát následne uspel vo voľbe v pléne Senátu, a tak mu gratulujeme 

a želáme veľa úspechov v novej funkcii. Zároveň sa tešíme na spoluprácu s ním, ako aj so 

všetkými novozvolenými senátorkami a senátormi za zamestnaneckú časť, v nasledujúcom 

období. Jednou z priorít je väčšie otvorenie senátu, jeho činnosti, aktivít a rozhodnutí, Vám, 

študentkám a študentom fakulty. Veríme, že v novom volebnom období sa nám to spoločne 

podarí. Pri tejto príležitosti tiež ďakujeme bývalému predsedovi, Ivanovi Lackovi, PhD., za 

konštruktívnu spoluprácu v uplynulých rokoch.  

Nový predseda senátu ako svoje priority zdôraznil potrebu konštruktívnej diskusie a aktivity 

Senátu. Senát má „robiť pre dobro fakulty.“ Senátorky a senátori by mali mať otvorené oči 

a uši, počúvať oponentov a byť pripravení konštruktívne diskutovať.  

Z prvých úloh, ktorými sa Senát v novom období musí zapodievať, spomenieme zamyslenie sa 

nad úpravou zásad volieb do senátu, keďže sa v nich neraz nachádzajú konfliktné ustanovenia 

so Štatútom FiF UK, a doplnenie komisií Senátu o senátorky a senátorov zamestnaneckej časti 

(zastúpenie v komisiách za ŠČ AS ostáva nezmenené).2 Predseda Senátu zdôraznil, že komisie 

by mali byť aktívnejšie a osobitne legislatívna a ekonomická komisia by mali zasadať vždy, 

ak sa prerokúva agenda súvisiaca s ich náplňou. S týmto názorom sa v ŠČ AS stotožňujeme. 

Nasledujúce zasadnutie sa zrejme uskutoční koncom júna. 

Pozdravujú Vás a veľa úspechov pri skúškach Vám želajú 

Vaše senátorky a Vaši senátori  (senat-studenti@fphil.uniba.sk) 

                                                           
1 Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú 

spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. 

Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie 

o všetkých bodoch programu. 
2 Ďalšími úlohami boli vyhlásenie doplňujúcich volieb na členov zamestnaneckej časti Senátu v dvoch volebných 

obvodoch a súvisiace zriadenie mandátovej komisie, ako aj voľba predsedu zamestnaneckej časti (uskutoční sa na 

nasledujúcom zasadnutí, volia iba členky a členovia zamestnaneckej časti Senátu).  
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