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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

predkladáme vám správu z ostatného zasadnutia AS FiF UK i jeho Študentskej časti, ktoré sa 

uskutočnili 20.11.2017. Vyberáme za vás to najpodstatnejšie, nech sa páči. 

Na zasadnutí ŠČ AS FiF UK sa tajnou voľbou volil nový predseda a dvaja členovia 

predsedníctva. Novou predsedníčkou ŠČ AS FiF UK sa stala Bc. Gabriela Križanová, za 1. 

podpredsedníčku bola zvolená Mgr. Slavomíra Krištofová a 2. podpredsedom ostal Martin 

Vetrík. Novozvolená predsedníčka sa poďakovala doterajším členom predsedníctva, najmä 

Mgr. Viktorovi Svetskému. V nasledujúcich diskutovaných bodoch sa senátorky a senátori 

okrem iného dohodli, že zostavia Plán činnosti ŠČ AS na tento akademický rok tak, ako to 

bolo zvykom aj v predchádzajúcich rokoch. Plán bude pozostávať z (predovšetkým 

merateľných) individuálnych záväzkov, ktorých plnenie bude možné po skončení 

akademického roka overiť. 

Najzávažnejšou informáciou pre nás študentov môže byť fakt, že sa znížili poplatky za dennú 

formu štúdia aj za prijímacie konanie, ako to uviedol doc. PhDr. M. Vojtech, PhD., prodekan 

pre bakalárske a magisterské štúdium. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na návrh 

Martina Vetríka zo ŠČ AS sa Akademický senát uzniesol na znížení výšky poplatku o 5 € za 

prijímacie konanie v magisterskom stupni štúdia v prípade elektronickej prihlášky. Chcelo sa 

tým docieliť to, aby poplatky za prijímacie konanie (v prípade elektronickej prihlášky) boli 

v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia rovnako znížené o 10 €. 

Senátori ŠČ AS pripomenuli senátu aj blížiace sa Doplňovacie voľby do ŠRVŠ (Študentskej 

rady vysokých škôl) a do AS UK (tzv. univerzitného senátu), ktoré sa uskutočnili 22.11.2017.  

Na zasadnutí sme sa zaoberali aj problematikou písania zápisníc. Hoci Legislatívna komisia 

pripravila návrhy o spôsobe a forme vyhotovovania zápisníc, o ich podobe sa zatiaľ 

nerozhodlo. 

V neposlednom rade by sme vám chceli priblížiť diskusiu o novej iniciatíve na pôde našej 

alma mater. Je ňou iniciatíva UNIVERZÁL a tento názov si dobre zapamätajte – v dohľadnej 

dobe sa týmto názvom bude označovať priestor pre stretnutia akademických komunít. Dnes je 

tento priestor zanedbaný a nevyužitý (je to malý dvorček, blízko ktorého sa predávajú lístky 

na obed), avšak má obrovský potenciál, ktorí si už všimli viacerí členovia našej fakulty. 

O ďalšom raste UNIVERZÁLU vás budeme radi ďalej informovať. 

V závere zasadnutia vystúpil aj Mgr. T. Sovinec, PhD., ktorý v prvom bode navrhol mierne 

navýšiť rozpočet na propagáciu fakulty a v ďalšom bode predostrel prítomným otázku nového 

hlavného vchodu do budovy na Gondovej 2 s výzvou – „Otvorme sa Dunaju!“ Dr. Sovinec 

prišiel s návrhom otvoriť bránu z Vajanského nábrežia, ktorá by sa vďaka bezbariérovému 

vstupu a prístupu na tri schodiská mohla stať hlavným vchodom do budovy. Mohol by sa tým 



odľahčiť nápor brány na Gondovu ulicu. Čo si o tom myslíte, milé kolegyne a kolegovia? 

Premýšľajme o tom spoločne ☺ 

Milé študentky, milí študenti, 

týmito správami sa Vám snažíme dostať sa do povedomia a predstaviť vám našu činnosť ako 

aj činnosť Akademického senátu, ktorý má na náš študentský život väčší vplyv, než ste si 

možno doteraz mysleli. 

Sme tu najmä pre vás - chránime vaše záujmy, preto nám, prosím, neváhajte zasielať podnety, 

ktorými sa je potrebné zaoberať. A na záver ešte pripomíname, že nás môžete lajknúť a 

sledovať na Facebooku. 

Veľa síl v zápočtovom týždni, ktorý sa neúprosne blíži, vám želajú Vaše senátorky a senátori. 

(senat-studenti@fphil.uniba.sk) 

 

https://www.facebook.com/scasfifuk/

