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ŠČ AS Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dlhodobo a so 

znepokojením sleduje napätú situáciu na FIIT STU v Bratislave. Na mocenské spory vo 

vedení fakulty vo veľkej miere doplácajú študenti FIIT, ktorí sa stali rukojemníkmi týchto 

mocenských sporov.  

Na túto skutočnosť by mali poukazovať najmä legitímne zvolení študentskí zástupcovia. 

Študentskí senátori by preto mali aktívne komunikovať s tými, ktorých záujmy majú 

reprezentovať, zvolávať rokovania ŠČ AS a efektívne presadzovať študentské záujmy.  

Oceňujeme, že sa študenti FIIT zomkli a vytvorili iniciatívu Za našu FIIT, a to aj 

z dôvodu, že s nimi niektorí neaktívni študentskí senátori nekomunikujú. Ak by 

platforma ŠČ AS na FIIT fungovala riadne, študenti FIIT STU by sa nemuseli spájať 

v alternatívnych študentských spolkoch a vyjadrovať svoj hlas cez petície a otvorené 

výzvy. To podľa nás dokazuje to, že komunikácia študentov s vedením FIIT STU nie je 

dostatočná, študenti FIIT STU zostávajú dlhodobo nevypočutí a ich požiadavky na zvýšenie 

kvality vyučovania zostávajú bez odozvy od vedenia fakulty.  

Študentská časť akademického senátu je legitímnou súčasťou akademickej obce a študentskí 

senátori majú zastupovať práva a záujmy študentov. Je preto nevyhnutné, aby sa študenti 

mohli vyjadriť v rámci fungujúceho ŠČ AS, aby ich názory boli riadne vypočuté a aby 

študenti neboli za svoje názory (na vedenie fakulty) perzekvovaní. Je to ich zákonné 

právo, ktoré im nesmie byť upierané. 

Týmto vyhlásením chceme podporiť kolegov z FIIT STU, ktorí sa domáhajú svojich 

akademických práv a slobôd a snažia sa o to, aby boli ich požiadavky vedenie fakulty vo 

svojich krokoch skutočne reflektovalo. Vyjadrujeme im plnú morálnu podporu a uznanie. 

Rovnako oceňujeme a vyzdvihujeme aktivity tej časti ŠČ AS FIIT STU, ktorá nezanevrela na 

svoju senátorskú službu a aktívne napĺňa svoj mandát.  
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