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Bratislava 20. 03. 2017 

 

K o m u n i k é  
 

z 8. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK, 

ktoré sa konalo dňa 08. 03. 2017 

 

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom 8. zasadnutí dňa 08. 03. 2017 okrem iného: 

 prerokovala materiály zaradené na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Kongruentne vyjadrila súhlasný postoj k prijatiu 

Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 

(s požiadavkou na ďalšie rokovania s rektorom UK vo veci vyčlenenia finančných 

prostriedkov pre aktivity študentskej časti Akademického senátu UK), návrhom rektora na 

vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. do 

funkcie prorektorov UK a členov Vedeckej rady UK, návrhu rektora UK na vymenovanie Ing. 

Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK, žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku, Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 

a Správy o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016, 

 prerokovala námety na činnosť a aktivity študentskej časti Akademického senátu UK 

v roku 2017, pričom požiadala podpredsedov Akademického senátu UK za študentskú časť 

Bc. Róberta Zsemberu a Bc. Daniela Ziga o vypracovanie podrobnejšieho plánu aktivít 

študentskej časti Akademického senátu UK v roku 2017 a o jeho predloženie na nasledujúce 

zasadnutie študentskej časti Akademického senátu UK,  

 prerokovala právne pripomienky prorektorky UK pre legislatívu prof. JUDr. Márie 

Patakyovej, PhD. k vizualizácii označenia študentskej časti Akademického senátu UK,  

 oboznámila sa s informáciou podpredsedu Akademického senátu UK Bc. Róberta Zsemberu 

o prvom zasadnutí Komisie pre prípravu osláv 100. výročia založenia UK a nominovala 
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podpredsedu Akademického senátu UK Bc. Róberta Zsemberu ako stáleho zástupcu 

študentskej časti Akademického senátu UK v predmetnej komisii, 

 prerokovala aktuálny stav príprav študentského podujatia Lámavica UK (14. marca 2017) a 

spoločného stretnutia študentských reprezentácií na UK pod názvom Konvent UK 2017 

(22. marca 2017), 

 zástupkyňa študentskej časti Akademického senátu UK v Správnej rade UK Mgr. Jana 

Šmelková informovala študentskú časť Akademického senátu UK o programe a priebehu 

ostatného zasadnutia Správnej rady UK; podpredseda Akademického senátu UK Bc. Róbert 

Zsembera následne poďakoval Mgr. Jane Šmelkovej, vzhľadom na jej končiace sa štúdium, 

nielen za jej činnosť na pôde Správnej rady UK, ale i dlhoročnú činnosť v Akademickom 

senáte UK a Študentskej rade vysokých škôl, 

 členovia študentskej časti Akademického senátu UK a delegáti UK v Študentskej rade 

vysokých škôl RNDr. Eva Viglašová a Bc. Daniel Zigo informovali študentskú časť 

Akademického senátu UK o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom prostredí, najmä 

o pripomienkovaní dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania) a o príprave návrhov zákonov upravujúcich akreditačný proces a vnútorný 

systém kvality vysokých škôl. 
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