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Milé kolegyne, milí kolegovia,
toto je správa Študentskej časti Akademického senátu FiF UK zo zasadnutia AS FiF
UK 3. apríla 2017. Toto bolo posledné zasadnutie v súčasnom zložení, keďže sa
zamestnaneckej časti senátu končí mandát. Preto bolo na zasadnutí schválené uznesenie k
vyhláseniu volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK na ďalšie funkčné obdobie pre roky
2017-2021.
Dekan fakulty na zasadnutí predstavil problematiku rozpisu finančných dotácií na
rok 2017. V porovnaní aj s predchádzajúcimi rokmi hodnotí hospodárenie fakulty v rámci
možností kladne. V tomto roku sa však počíta napríklad s menším objemom financií určených
na materiál a služby. V rámci predstavovania rozpočtu boli na zasadnutí prezentované
podnety pre opravy či iné materiálno-technické požiadavky, ktoré boli zozbierané v
spolupráci s katedrami. Rovnako bola prezentovaná aj požiadavka na zriadenie kuchyniek v
budove na Gondovej ulici. Na zasadnutí boli prehodnocované viaceré možnosti riešení, tie si
však vyžadujú prepustenie kancelárií niektorých katedier, a to sa momentálne javí ako
nerealizovateľné. Dekan v rámci tejto témy informoval, že v pláne je v blízkej budúcnosti
osadenie fontánok s pitnou vodou na chodbách.
Docent Attila Kovács na zasadnutí informoval o zriadení Centra šiítskych štúdií.
Dlhodobým zámerom tohto centra je podľa neho vybudovať finančné a odborné zázemie pre
jedinečné pracovisko, ktoré v našom regióne zatiaľ neexistuje. Krátkodobý zámer je zapojiť
do rôznych činností centra vedcov a odborných pracovníkov nielen u nás, ale i z okolitého
regiónu V4. Pod záštitou tohto centra by podľa neho mohli akademičky a akademici, ale aj
študentky a študenti získať finančnú podporu skôr ako pod hlavičkou Katedry religionistiky.
Dekan dodal, že ide o centrum virtuálne, takže sa jeho zriadenie zaobíde bez finančnej záťaže
fakulty.
V poslednom bode rôzne bol predložený návrh Maxa Steuera o vydaní spoločného
prehlásenia fakulty k situácii na CEU v Maďarsku. Dekan fakulty však informoval, že
vedenie už stanovisko k CEU za fakultu zaslalo (informácia o zaslaní tohto stanoviska bola
prednedávnom aj zverejnená).
Na webe univerzitného senátu boli zverejnené pripomienky k dokumentu „Učiace sa
Slovensko“, tak, ako ich schválila Pedagogická a vedecká komisia AS UK. Ak by bol záujem,
pripomienky je ešte možné doručiť cez zástupcov v RVŠ (prof. Plašienková).
Prof. Plašienková sa spýtala na spoluprácu fakulty so Sokratovým inštitútom, ktorý
Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú
spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí.
Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné
informovanie o všetkých bodoch programu.
*

vníma ako istú konkurenciu. Dekan vysvetlil, že nejde o spoluprácu, ale poskytnutie
priestorov na diskusiu, ktorá na akademickú pôdu patrí. Skonštatoval, že sa, žiaľ, po jednej
prednáške objavili útoky na vedenie fakulty zo strany aktérov, ktoré sa nezakladali na pravde.
Vedenie senátu sa poďakovalo za konštruktívnu atmosféru počas celého obdobia
a predsedajúci ukončil zasadnutie.
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