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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

ako členky a členovia Študentskej časti Akademického senátu (ŠČ AS) Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sme sa Vám v záujme zvýšenia informovanosti 

o činnosti Senátu a osobitne jej Študentskej časti rozhodli pravidelne posielať správy 

o aktuálne diskutovaných a riešených otázkach.  

Keďže toto je prvá z nich, radi by sme Vás, osobitne ak ste o ŠČ AS ešte nepočuli, upozornili 

na dostupnosť základných informácií o ňom na webstránke FIF UK ako aj na Facebooku. 

Nezabúdajte, že ŠČ AS reprezentuje záujmy Vás a nás, študentiek a študentov tejto fakulty, 

v jej najvyššom rozhodovacom orgáne. Neváhajte sa na nás, senátorky a senátorov, 

kedykoľvek obrátiť s Vašimi podnetmi, návrhmi či iniciatívami. Môžete tak urobiť veľmi 

jednoducho: zaslaním e-mailu na senat-studenti@fphil.uniba.sk.  

Táto správa nadväzuje aj na ustanovujúce zasadnutie ŠČ AS v ak. roku 2015/2016, ktoré sa 

konalo v pondelok 26.10. Počas takmer dvojhodinového rokovania sme dospeli 

k nasledujúcim výsledkom: 

1. Novozvolené/í členky a členovia sa zhodli so senátorkami a senátormi pokračujúcimi 

vo svojich mandátoch v potrebe zvýšenia informovanosti o aktivitách ŠČ AS a AS FIF 

UK v radoch študentiek a študentov a tým aj otvorenosti Senátu ako celku. Prvou 

z niekoľkých iniciatív je práve táto správa. Ďalšie zahŕňajú osobné stretnutia so 

študentkami a študentmi, osobitne v novoprijatých ročníkoch, a zjednodušenie 

komunikačných kanálov študentov s ich zástupcami v ŠČ AS FIF UK pomocou 

spoločnej e-mailovej adresy a podpory používania univerzitného e-mailového konta.   

2. V súlade s platnými pravidlami sme zvolili predsedu ŠČ AS (Viktor Svetský, študent 

magisterského programu psychológia), 1. podpredsedu (Max Steuer, PhD. študent 

v programe teória politiky) a 2. podpredsedu (Roman Soóky, študent magisterského 

programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Mandát predsedu aj 

podpredsedov je jednoročný.  

3. Dohodli sme sa na návrhu pridelenia novozvolených senátoriek a senátorov do 

Komisií AS FIF UK, ktorý bude predložený na najbližšom zasadnutí AS FIF UK.  

4. Otvorili sme diskusiu o možných úpravách Zásad volieb do ŠČ AS FIF UK tak, aby 

podporili záujem o Vašu participáciu na voľbách tak ako voličov ako aj kandidátky 

a kandidátov na senátorov. 

5. V záujme zvýšenia efektívnosti fungovania ŠČ AS sme zaviedli pravidelný 

harmonogram stretnutí študentských senátorov, ktoré sa budú konať v zimnom 

semestri 2015/2016 vždy v prvú stredu v mesiaci o 18.00 v miestnosti G003. Naše 

najbližšie zasadnutie sa tak uskutoční 4. novembra o 18.00. Nezabúdajte, že 

zasadnutia sú verejné, a preto je Vaša účasť na nich ako pozorovateľov srdečne vítaná.  

Ak ste sa v čítaní dostali až sem, ďakujeme Vám za Váš záujem. Tešíme sa na spoluprácu s 

Vami v tomto akademickom roku a želáme príjemné sviatky.  

Vaše senátorky a Vaši senátori   

senat-studenti@fphil.uniba.sk 

http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
https://www.facebook.com/scasfifuk?fref=ts
mailto:senat-studenti@fphil.uniba.sk
mailto:senat-studenti@fphil.uniba.sk

