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Milé kolegyne, milí kolegovia,
čo sa stalo na poslednom zasadnutí Študentskej časti AS FiF UK (3.11.)? Odpovede nájdete
práve v tejto správe.
Na programe boli opäť raz doplňovacie voľby, o ktorých sme Vás informovali už v poslednej
správe. 9. novembra od desiatej do druhej budete mať vo vestibule fakulty na Gondovej 2
možnosť zvoliť novú senátorku a nových senátorov. Volebné programy kandidátky
a kandidátov do AS FiF UK nájdete v pravej lište na našej webovej stránke. S trojicou
kandidátov sa budete môcť osobne zoznámiť počas ich oficiálneho predstavovania, ktoré sa
uskutoční 8.11. o 12:00 v G003. V rovnaký deň a čas sa uskutočnia aj voľby na jeden
uprázdnený mandát do AS UK za študentskú obec FiF UK – informácie o kandidátovi nájdete
takisto na našom webe.
Hoci sme radi za všetkých, ktorí sa prihlásili, na zasadnutí sme opäť diskutovali o príčinách,
prečo o členstvo v senáte nie je väčší záujem. Boli by sme radi, ak by ste do tejto diskusie
prispeli, keďže tento akademický rok ponuka voľných mandátov oslovila minimálny počet
jednotlivcov. To znižuje jednak záujem o voľby v dôsledku straty ich súťaživosti, jednak
môže sťažiť prácu ŠČ AS. Niektorí senátori preto čoskoro zahája prácu na ďalších
propagačných iniciatívach, ktorými sa Vám prístupnou formou pokúsia senát a jeho činnosť
predstaviť.
Senátorka Simona Wolaschková, ktorá je aj delegátkou v Študentskej rade vysokých škôl
SR, informovala o aktuálnom dianí na pôde tejto inštitúcie, kde sa diskutovalo o novele
vysokoškolského zákona a o pripravovanom fonde pre študentov. Niektorí senátori sa kriticky
vyjadrili na adresu súčasnej vzdelávacej politiky vlády, avšak zhoda bola v tom, že nesmieme
rezignovať na sledovanie situácie a oboznamovanie sa s najnovšími informáciami.
Témou zasadnutia bola aj reakcia na naše uznesenie prijaté per rollam 21.10.2016, ktorým
sme vyjadrili znepokojenie nad priebehom organizácie návštevy dalajlámu na FiF UK,
osobitne z hľadiska jej otvorenosti a prístupnosti pre vybrané študentky a vybraných
študentov. Členka AS UK za FiF UK, Monika Firbasová, informovala, že o téme prebehla
diskusia a väčšina diskutujúcich súhlasila s tým, že organizácia nebola bezchybná
a nedostatkom tohto typu je potrebné sa v budúcnosti vyvarovať. Tlmočila aj informáciu od
prorektora zastupujúceho Rektora UK na zasadnutí AS UK, ktorý mal prisľúbiť, že prípad,
osobitne z hľadiska spôsobu rozosielanie pozvánok, prešetrí, a o výsledku bude informovať.
Z týchto informácií usudzujeme, že uznesenie splnilo svoj účel – problém neostal
nepovšimnutý a aj na pôde univerzitného senátu sa zdvihli hlasy v prospech otvorenejšej
organizácie podobných podujatí aj v budúcnosti.
Poslednou témou bolo predstavenie priorít individuálnych senátoriek a senátorov na tento
akademický rok ako súčasť Plánu činnosti na 2016/2017 (väčšina senátorov sa rozhodla, že
tento rok sa nebude pripravovať vo forme uceleného dokumentu, priority však nájdete

v zápisnici zo zasadnutia, ktorá je dostupná tu). Priority zahŕňajú prípravu návrhu nových,
efektívnejších a kvalitnejších zásad volieb do ŠČ AS, zahájenie iniciatívy na otvorenie
zadnej časti miestnosti G003 pre študentky a študentov (rozšírenie študentskej oddychovej
miestnosti) a presun ŠČ AS do menšej, pre jej potreby postačujúcej miestnosti na fakulte,
propagáciu senátu rôznymi kanálmi, podporu študentských komunít a spolkov, prípravu
profilov senátoriek a senátorov a iniciatívu o zverejňovanie materiálov zo zasadnutí AS FiF
UK pred ich konaním prostredníctvom webovej stránky fakulty.
V prípade otázok k tomuto zasadnutiu a obsahu tejto správy, alebo akýchkoľvek podnetov,
ktorým by sme podľa Vás mali venovať pozornosť, nás neváhajte kontaktovať. Tento rok sme
ešte nedostali ani jeden podnet, takže určite budeme venovať tomu prvému (ako ak všetkým
ďalším) náležitú pozornosť 
Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

