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Milé kolegyne a milí kolegovia, 

v ostatných dvoch rokoch prešla Študentská časť Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ŠČ AS FiF UK) dynamickým 

vývojom. Jeho výsledkom je väčšia otvorenosť Vám, študentkám a študentom, 

ktorá sa prejavuje predovšetkým pravidelným informovaním o činnosti ŠČ AS 

hneď niekoľkými kanálmi (webová stránka, univerzitný e-mail, Facebook ŠČ 

AS).  

Vážim si príležitosť, ktorú som dostal ako podpredseda ŠČ AS FiF UK prispieť 

k tomuto vývoju, okrem iného realizáciou iniciatívy správ zo zasadnutí, ktoré 

prístupnejšou formou než zápisnice zhŕňajú najdôležitejšie závery zo zasadnutí z 

pohľadu prítomných študentských senátoriek a senátorov. Zároveň, spolu 

s ďalšími senátorkami a senátormi sme počas dvojročného obdobia preukázali 

schopnosť ŠČ AS zaujať principiálny postoj vtedy, keď je to potrebné (napríklad 

nešťastie v Paríži, okolnosti návštevy dalajlámu, situácia okolo Stredoeurópskej 

univerzity).    

Ako správca webovej stránky ŠČ AS som zabezpečil jej sprehľadnenie v rámci 

limitov stanovených redakčným systémom. Vypracoval som väčšinu reakcií ŠČ 

AS k výsledkom študentskej ankety, ktoré ponúkli priestor na kritickú diskusiu 

o silných a slabých stránkach fakulty, jej orgánov a jednotlivých študijných 

programov. V súlade s volebným programom spred dvoch rokov som jedným 

z autorov aktualizovaných zásad volieb, ktoré okrem iného zjednodušujú spôsob 

podávania kandidatúry. 

Rozhodol som sa ponúknuť svoju kandidatúru ešte raz, s cieľom predovšetkým 

pokračovať v zahájených iniciatívach a zabezpečiť, že sa nestanú iba prechodnou 

„anomáliou“ v inštitucionálnej pamäti ŠČ AS, ale budú na prospech aj 

nastupujúcim študentkám a študentom. 

I keď sa v časti tohto funkčného obdobia budem zdržiavať na zahraničných 

výskumných pobytoch, aj touto cestou reprezentujúc FiF UK, vďaka moderným 

technológiám a aktívnej komunikácii s ich využitím sa budem môcť 

plnohodnotne zúčastniť väčšiny diskusných a rokovacích formátov.  

Verím, že si nájdete čas zúčastniť sa týchto dôležitých volieb, ktoré určia, či ŠČ 

AS dostane šancu rozvíjať sa k ďalšej otvorenosti a nadviazať na úspešné 

iniciatívy v záujme študentiek a študentov, ktoré zahájila.   

Ďakujem za Vašu podporu. 
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