
  

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FILOZOFICKEJ FAKULTY  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,  

 

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou mohli informovať o výsledkoch a uzneseniach 

posledných rokovaní ŠČ AS FIF UK, ktoré prebehli v dňoch 4.11. a 12.11.2019. 

 

Na prvom zasadnutí po voľbách sme sa zoznámili s novými členkami a členmi ŠČ AS 

(Patrícia Voľanská, Nina Vlhová, Barbora Hurtuková a Adam Kubinec) a zvolili si 

nové predsedníctvo. Prvý medzi rovnými sa stal Šimon Kotvas, za 1. podpredsedníčku 

sme si zvolili Slávku Stankovú a za 2. podpredsedu Michaela Hanzalíka. Rozhodli 

sme sa, že vám v najbližšom období lepšie predstavíme seba i našu činnosť. 

 

Ako našu prvú a najdôležitejšiu aktivitu treba uviesť, že už máme účet na 

Instagrame, kde budete môcť nájsť aktuálne informácie zo sveta fakulty, ale aj 

univerzity. Neváhajte nás sledovať, keďže máme v pláne uskutočňovať rôzne súťaže 

o atraktívne ceny. Nájdete nás pod: @senatori_fif.  

 

Diskutovali sme o novom študijnom poriadku FiF UK. Naša fakulta stojí pred 

možnosťou prijať nový Študijný poriadok UK (celouniverzitný) alebo si vytvoriť 

vlastný. Keďže ide o kľúčovú oblasť pre všetkých študentov našej fakulty (určujúci aj 

napr. počet opravných termínov na skúške), v najbližšom čase otvoríme diskusiu o 

všetkých aspektoch, ktoré sa týkajú tejto témy. 

 

Tiež sme rokovali o dokumente s názvom Nový návrh akreditácií, ktorý obsahuje 

návrh akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

určený na pripomienkovanie verejnosťou. Predkladaný návrh akreditačných 

štandardov bol vypracovaný na základe platného zákona o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a riadi sa ustanoveniami Európskych štandardov 

vysokoškolského vzdelávania ESG 2015.  

 

V neposlednom rade sme riešili nedoriešenú problematiku stravovania na našej 

fakulte. Rozhodli sme sa osloviť Rektorát UK s prosbou o poskytnutie informácií 

ohľadom jedálne v budove na Šafárikovom námestí. 

 

Na záver smutná, no dôležitá správa: keďže stále nie sme plne obsadení a chýba nám 

posledný člen alebo členka, vyhlásili sme Doplňujúce voľby do Študentskej časti 



Akademického senátu FIF, ktoré sa uskutočnia v stredu, 27.11.2019 v čase 09.00 – 

16.00 hod. v miestnosti G 246 (miestnosť ŠČ AS).  

 

Milé študentky, milí študenti, 

povzbudzujeme Vás tom, aby ste nás kedykoľvek kontaktovali v prípade potreby. 

Naša práca a úsilie o zlepšenie mnohých vecí týkajúcich sa najmä Vás nadobudnú 

zmysel len vtedy, ak budete s nami kooperovať a zúčastňovať sa na nami 

pripravovaných akciách. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach (s dôrazom 

na plurál) facebook a instagram. 

 

 

Vaše senátorky a senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)  

 

 


