ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Milé kolegyne, milí kolegovia,
v akademickom roku 2017/2018 sa udialo prvé zasadnutie AS FiF UK i jeho študentskej časti.
Obe sa uskutočnili 16. 10. 2017. My pre vás vyberáme to najpodstatnejšie.
Októbrové voľby do ŠČ AS FiF UK nám priniesli nové senátorky a senátorov (Mgr.
Košťaliková, Mgr. Krištofová, Mgr. Prachárová) a pred dverami sú aj ďalšie voľby - voľby do
ŠRVŠ a univerzitného senátu Univerzity Komenského. Uskutočnia sa v jeden deň, a to
22.11.2017.
Na celofakultnej úrovni sa prijalo otvorenie modifikovaných študijných programov na AR
2018/2019. Ide o medziodborové programy etnológia/história a zmenou je rozšírenie
študijných programov na konkrétne slovanské jazyky (bulharský, chorvátsky, slovinský
a srbský).
Na ŠČ AS i na celofakultnej úrovni sa otvorila téma kvality stravovania v jedálni na
Gondovej 2. Viktor Svetský navrhol, že by malo prebehnúť relevantné výberové konanie (s
výberovou komisiou) a prostredie by malo byť otvorené pre konkurenčnú súťaž. Senát FiF
UK síce nemá v kompetencii zmluvu s prenajímateľom jedálenských priestorov, ale vznikla
diskusia o kvalite ponúkaných stravovacích služieb.
Na ŠČ i v senáte sa analyzoval problém styku cudzincov so štátnou cudzineckou políciou. Dr.
P. Barrer sa pýtal, či my ako univerzita môžeme spraviť niečo, čím by sme predišli zlým
skúsenostiam so štátnou cudzineckou políciou. Prof. Slobodník nás informoval o doterajšej
iniciatíve univerzity a aj napriek veľkej snahe našej univerzity ostáva táto téma nedoriešená
a čakáme na otvorenie nového kontaktného strediska cudzineckej polícii vo Vajnoroch. Je tiež
možné, že sa uskutoční informačný seminár s riaditeľom štátnej cudzineckej polície
o najčastejších chybách žiadateľov o azyl pri styku s cudzineckou políciou.
Máme pre vás aj jednu dobrú správu - pravdepodobne od budúceho semestra sa zväčší
oddychová miestnosť pre študentov G003. Ďalšie informácie poskytneme v blízkej dobe.
Na podnet Maxa Steuera sa na fakultnom senáte otvorila otázka detailnosti, komplexnosti
písania zápisníc z rokovaní senátu. Legislatívna komisia AS FiF UK dostala za úlohu
vypracovať zásady (ne)písania zápisnice.
Na AS FiF sme sa zaoberali aj hrozbou šíriacej sa žltačky, na čo upozornila senátorka Bc.
Gabriela Križanová a na jej podnet boli skontrolované sociálne zariadenia (mydlo, utierky)
v budove G a N.
S pozdravom a prianím produktívneho akademického roka 2017/2018
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