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Členovia Študentskej časti Akademického senátu FHI (ŠČ AS FHI) zastupujú študentov v mnohých 
orgánoch, či už na fakulte, univerzite alebo aj mimo akademickej pôdy. Dvaja členovia ŠČ AS FHI sú 
súčasťou Študentskej časti Akademického senátu EU v Bratislave (ŠČ AS EU). Rovnako zastupujú 
študentov na Kolégiu dekana FHI a na Rade mladých. Členovia sú tiež súčasťou Ubytovacej komisie 
EU v Bratislave, Disciplinárnej komisie FHI, Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) či Študentského 
parlamentu FHI (ŠP FHI), ale aj Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity (ŠP EU), s ktorými 
úzko spolupracujú. 

Počas roka 2020 mala ŠČ AS FHI viacero aktivít v spolupráci so ŠP FHI. Medzi tie tradičné každoročné 
patrí zorganizovanie jednodňovej burzy kníh, kde si študenti mohli zakúpiť učebnice a skriptá. Počas 
tohto roku natočili inštruktážne videá, ktoré boli zamerané na pomoc pri orientácii v AISe. Znázorňovali 
napr. podanie žiadosti o ubytovanie, ako študent zistí do akého krúžku je pridelený, ako sa prihlásiť               
na cudzí jazyk či ako sa prihlásiť na štátne skúšky, a mnoho iných. 

ŠČ AS FHI v spolupráci so študentskými parlamentami ostatných fakúlt pomáhala s organizáciou 
Informačného dňa. Taktiež sa zapojila do organizovania kultúrno-spoločenských aktivít ako Lámavica 
alebo Bál študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je považovaný za najprestížnejšiu 
udalosť zo študentských akcií. 

Bál študentov Ekonomickej univerzity bol poslednou kultúrno-spoločenskou aktivitou roku 2020, ktorá 
sa konala, pretože v  marci tohto roku nás všetkých postihla nemilá situácia a brány univerzity sa 
zatvorili z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19. Mnohí si mysleli, že je to na dva týždne či dva mesiace, 
žiaľ situácia bola omnoho horšia a akademický rok 2019/2020 sa dokončil online.  

Počas tohto neľahkého obdobia sa ŠČ AS FHI snažila zostať v kontakte so študentami, vedením 
a pedagógmi, aby tak pomáhala študentom sprostredkovávať čo najaktuálnejšie informácie a vedeniu 
poskytnúť študentský pohľad na online vyučovanie. V spolupráci s členmi ŠČ AS EU a členmi 
Študentských častí fakultných senátov na EUBE, vytvorili dotazník spokojnosti s výučbou v letnom 
semestri, ktorého výsledky boli poskytnuté vedeniam jednotlivých fakúlt. 

V novembri sa uskutočnili online doplňovacie voľby do ŠČ AS FHI. Z piatich kandidátov sa stali členmi 
ŠČ AS FHI Natália Viatrová, odbor Manažérske rozhodovanie, a Monika Ferenčáková, odbor 
účtovníctvo, ktoré získali najvyšší počet platných hlasov. 

Z dôvodu pandémie sa tak v roku 2020 neuskutočnili tradičné projekty ako Adapťák pre nastupujúcich 
prvákov či medzinárodný týždenný výmenný program Euromates, ale aj akcie na 7. poschodí                     
pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných či vianočných sviatkov alebo Dňa študentov. 

ŠČ AS FHI pevne verí, že čoskoro sa opäť otvoria brány univerzity a všetci sa tak vrátia ku „klasickému“ 
vyučovaniu. Dovtedy, však zostáva nápomocná študentom a pedagógom, tak ako je to zvykom. 
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