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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

prinášame Vám správu z tretieho, predvianočného zasadnutia Študentskej časti 

Akademického senátu FiF UK, ktoré sa konalo v stredu, 2.12. Na zasadnutí sme riešili 

nasledujúce otázky: 

1. Informovanie zo zasadnutia AS UK. Monika Firbasová informovala, že zasadnutie 

AS UK, ktoré prebiehalo 2.12., sa zaberalo najmä voľbami funkcionárov AS UK 

a zadelením do komisií. Ďalšie zasadnutie AS UK sa bude konať 16.12.2015.  

2. Zariadenie miestnosti G003. V spolupráci s vedením FiF UK plánujeme otvoriť 

prednú časť miestnosti G003 pre Vás, aby tak vznikol nový priestor pre trávenie 

prestávok medzi prednáškami a seminármi. Jana Schäfferová a Monika Firbasová 

pripravili návrh zariadenia miestnosti, ktorý sme prekonzultovali. Ak všetko pôjde 

podľa plánu, na začiatku ďalšieho semestra tak vznikne nový priestor na oddych, 

rozhovory či štúdium v budove na Gondovej ulici. 

3. Webstránka ŠČ AS. Diskutovali sme o možnostiach rozšírenia dostupných 

užitočných informácií na webstránke ŠČ AS. Max Steuer prisľúbil úpravu niektorých 

sekcií a Jana Schäfferová, v rámci plnenia Plánu ŠČ AS na akademický rok 

2015/2016, prípravu medailónikov senátoriek a senátorov počas vianočných prázdnin. 

4. Magisterský stupeň OPT anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra. 

Viktor Svetský po poukázaní na možný problém s otvorením tohto študijného 

programu zo strany Iny Sečíkovej potvrdil, že podľa predpokladaných počtov 

prijatých študentiek a študentov na magisterské programy v ak. roku 2016/2017 je 

v pláne prijať maximálne troch uchádzačov pre túto jazykovú kombináciu.   

5. Rôzne. Viktor Svetský upozornil na iniciatívu „Zachráňme študentské pôžičky“ 

(https://studentskefinancie.sk/peticia), ktorá reaguje na jeden aspekt problematickej 

vládnej politiky v rezorte vzdelávania. Nasledoval všeobecný súhlas so zdieľaním 

uvedenej iniciatívy na facebookovej stránke ŠČ AS.      

Monika Firbasová informovala o procese príprav podujatia „Vianoce na fakulte“, 

organizovanom združením Cultura Nostra a ŠČ AS, ktoré sa bude konať 9.12.2015.  

Stále platí, že ak máte akékoľvek otázky či podnety, neváhajte nám ich napísať na našu 

facebookovú stránku pod post s touto správou alebo na e-mail senat-studenti@fphil.uniba.sk. 

Pozývame Vás na „Vianoce na fakulte“ už túto stredu a v predstihu želáme krásne vianočné 

sviatky! 

Vaše senátorky a Vaši senátori  

senat-studenti@fphil.uniba.sk  

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/  

Zostavil: Max Steuer 
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