ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Milé kolegyne, milí kolegovia,
aj v novembri vám prinášame prehľad udalostí z ostatného zasadania ŠČ AS FiF UK.
Zasadanie študentských senátorov a senátoriek sa uskutočnilo 7. 11. 2018 a prvýkrát sa ho
zúčastnili novozvolení senátori a novozvolená senátorka. Senátori a senátorka v priateľskej
a neformálnej atmosfére načrtli dôvody ich kandidatúry do ŠČ AS a všetci sme sa zhodli na
tom, že na najbližšom zasadnutí prediskutujeme alternatívy pre Plán činnosti ŠČ AS v tomto
akademickom roku.
K zásadným momentom stretnutia patrila aj voľba nového predsedníctva ŠČ AS. Zvolenými
členmi predsedníctva ŠČ AS sa stali:
Lukáš Fűle (predseda);
Mgr. Slávka Krištofová (1. podpredsedníčka);
Šimon Kotvas (2. podpredseda).
Ďalším bodom programu bolo doplnenie nás, vašich študentských zástupcov, do komisií
Akademického senátu. Ako možno viete, AS FiF UK má 4 stále komisie1: legislatívnu,
ekonomickú, študijnú a volebnú. Našim cieľom bude to, aby sme v nich mali zastúpenie
študentskej časti, pričom v každej komisii by sme chceli mať aspoň 2 študentských zástupcov.
Vzhľadom na blížiaci sa termín volieb kandidáta na dekana FiF UK sme si taktiež naplánovali
ďalšie zasadanie ŠČ AS-u, a to na 26. 11. 2018 (v čase po prestavovaní sa kandidátov na post
dekana Filozofickej fakulty – ešte sa upresní na našej stránke).
A napokon ešte aktuálna informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UK a volieb do
ŠRVŠ, ktoré sa uskutočnili 14. 11. 2018: V doplňujúcich voľbách do AS UK bol zvolený
Daniel Gurský s 26 hlasmi zo 44 vydaných hlasovacích lístkov; a vo voľbách do ŠRVŠ bol
zvolený Mgr. Ľubomír Šottník s 31 hlasmi zo 44 vydaných hlasovacích lístkov. Zvoleným
študentským zástupcom srdečne gratulujeme! (Bližšie informácie o voľbách nájdete v pravej
lište našej web stránky.)
Sledujte aj našu FB stránku, aby ste ostali v obraze.
Ak by ste mali nejaké podnety, pripomienky či nápady, ktorými by sme sa ako vaši zástupcovia
mali zaoberať, pokojne nás kontaktujte – sme tu pre vás! 😊
Vaše senátorky a senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

Rokovací poriadok AS definuje pôsobnosť komisií v čl. 4: „Do pôsobnosti komisií patrí najmä príprava
a predkladanie stanovísk k materiálom prerokúvaným akademickým senátom, spolupráca pri tvorbe vnútorných
predpisov a dokumentov fakulty a vypracovávanie návrhov a podnetov na riešenie dôležitých otázok života
fakulty.
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