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Bratislava 14. 05. 2017 

 

K o m u n i k é  
 

z 9. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK, 

ktoré sa konalo dňa 03. 05. 2017 

 

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom 9. zasadnutí dňa 03. 05. 2017 okrem iného: 

 prerokovala materiály zaradené na 10. riadne zasadnutie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Kongruentne vyjadrila súhlasný postoj k prijatiu 

Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky, Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, k Výročnej správe o činnosti UK 

za rok 2016 (v predloženom materiáli boli zapracované pripomienky jednotlivých komisií 

akademického senátu), k návrhu na udelenie súhlasu so zriadením vecného bremena (Modra, 

Harmónia – Kráľová – NNK), k žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku, k potvrdeniu uznesenia AS UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per rollam, 

k pripomienkam Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK k dokumentu Učiace sa Slovensko, 

k cenníkom ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – 

Mlyny UK. Bc. Róbert Zsembera, predseda komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie, 

upozornil na uznesenie komisie č. 4 zo dňa 19. apríla 2017, ktorým komisia poukázala na 

netradičný postup pri uzatváraní vecného bremena (Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN 

prípojka). Komisia žiada, aby uznesenie akademického senátu obsahovalo presnú sumu 

odplaty za vecné bremeno. S požiadavkou komisie sa stotožnili aj prítomní členovia 

študentskej časti akademického senátu, 

 prerokovala a osvojila si závery z univerzitného Konventu UK – neformálneho stretnutia 

študentských reprezentácií na UK – ktorý sa uskutočnil dňa 22. 03. 2017. K uvedenému prijala 

uznesenie č. 1,  

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

ŠT U DE NTS KÁ  Č ASŤ  A KADE MI C KÉH O SE N ÁT U  
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 zaoberala sa grafickou vizualizáciou označenia študentskej časti akademického senátu. 

Konsenzom dospela k zhode používania novej vizualizácie (súčasť prílohy komuniké) 

a zároveň prijala uznesenie č. 2, ktorým zrušila uznesenie č. 1/2017 p. r. zo 06. 02. 2017, 

 oboznámila sa s informáciou predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktorý informoval 

o uprázdnení miesta delegáta UK v ŠRVŠ za Farmaceutickú fakultu UK. Informáciu 

verifikovala aj RNDr. Eva Viglašová, členka študentskej časti akademického senátu 

a tajomníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti a dodala, že zástupca za Farmaceutickú fakultu UK 

sa vzdal členstva v ŠRVŠ na vlastnú žiadosť, 

 členka študentskej časti akademického senátu a tajomníčka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ 

RNDr. Eva Viglašová informovala študentskú časť akademického senátu o postoji študentskej 

reprezentácie k dokumentu Učiace sa Slovensko a k návrhom predkladaných zákonov z dielne 

rezortu školstva – návrh zákona, ktorým sa zabezpečuje kvalita vysokoškolského vzdelávania 

a návrh novely zákona o vysokých školách. Všetky tri dokumenty boli z pozície ŠRVŠ 

pripomienkované, nedošlo k výlučne odmietavému postoju. Informovala aj o postoji SRK 

a RVŠ. 

 člen študentskej časti akademického senátu Mgr. Viktor Svetský informoval študentskú časť, 

že bol upozornený na dokumenty, ktoré vyvolávajú otázky ohľadom konsolidovania finančnej 

situácie UK Veda s.r.o. Konkrétne na darovaciu zmluvu, ktorou Digital Park Einsteinova, a. s. 

darovala UK Veda, s.r.o. sumu 15.000,- €. Táto suma mala byť údajne poskytnutá za prevod 

vlastníctva UK k pozemkom pod kruhovým objazdom pred Digital Park Einsteinova v 

Petržalke na Hlavné mesto SR Bratislava, o ktorom rozhodol senát UK na svojom zasadnutí v 

decembri 2016, kedy bol senát informovaný, že ide o pozemok, ktorý nie je zaujímavý z 

pohľadu možného predaja. Ďalej na zmluvu o dielo, ktorú UK uzatvorila s UK Veda, s.r.o. na 

sumu 54.000,- €, kde UK Veda s.r.o. s jedným zamestnancom mala vypracovať komplexnú 

stratégiu diseminácie výsledkov výskumu a vývoja kompetenčného centra, vrátane vytvorenia 

a realizácie podlinkovej komunikačnej stratégie (PR), ako aj komplexnej komunikácie s 

médiami. Ďalej sa diskutovalo ako naložiť s týmito informáciami. Študentská časť 

akademického senátu sa konsenzuálne dohodla, že materiál si osvojí člen Finančnej komisie 

AS UK za študentskú časť a podpredseda AS UK, na ktorej rokovanie materiál posunie.  

Ďalší dokument, na ktorý bol Mgr. Viktor Svetský upozornený, sa týkal pôžičky od VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK pre Vedecký park UK vo výške 300.000,- € a ďalšom financovaní vo výške 

400.000,- €. Pôžička (poskytnutá formou protokolu medzi SHS) na 300.000,- € mala byť 

splatená v roku 2016, a ak by nedošlo k jej splateniu mala byť znížená dotácia zo štát. rozpočtu 



_____________________________________________________________________________________________ 

  zsembera1@uniba.sk; zigo21@uniba.sk             https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/ 

pre Vedecký park UK o túto sumu a dotácia zo štát rozpočtu pre VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

navýšená. Študentská časť akademického senátu sa konsenzuálne v tejto veci dohodla, že túto 

otázku položí vedeniu univerzity v rámci bodu rôzne v pléne AS UK prostredníctvo člena 

študentskej časti Mgr. Viktora Svetského, 

 diskutovala o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom prostredí, o prebiehajúcich verejných 

protestných aktivitách v oblasti boja proti korupcii a pod.,  

 poverila Mgr. Marka Plevu a Mgr. Lukáša Karlíka zastupovať študentskú časť akademického 

senátu v ďalších rokovaniach súvisiacich s úpravou podmienok čerpania Grantov UK. 

K uvedenému prijala uznesenie č. 3.  

 

 

Príloha č. 1: Uznesenia z 9. zasadnutia študentskej časti AS UK. 

Príloha č. 2: Vizualizácia označenia študentskej časti AS UK. 
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