
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 

_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 27. 12. 2017 

 

K o m u n i k é  
 

z 12. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK, 

ktoré sa konalo dňa 13. 12. 2017 

 

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom 12. zasadnutí dňa 13. 12. 2017 okrem iného: 

 prerokovala materiály zaradené na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Kongruentne vyjadrila súhlasný postoj k prijatiu 

Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 

aktualizácii Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024 a k žiadostiam o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku; predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval o požiadavke komisie, aby boli 

predkladané žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku podrobnejšie 

zdôvodnené a bola k nim prikladaná fotodokumentácia nájomných priestorov, 

 prerokovala návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú 

časť Akademického senátu UK a konsenzuálne podporila nomináciu RNDr. Evy 

Viglašovej (členky študentskej časti Akademického senátu UK), pričom poverila podpredsedu 

Akademického senátu UK Mgr. Róberta Zsemberu predniesť uvedený personálny návrh na 

13. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK, 

 navrhla personálnu zmenu v osobe zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK 

v Rade pre kvalitu UK (odporučila vymenovať za novú členku Rady pre kvalitu UK PhDr. 

Máriu Bartekovú, členku študentskej časti Akademického senátu UK zastupujúcu Fakultu 

managementu UK),  

 prerokovala informáciu o príprave a realizácii projektu Univerzitný stromček prianí, 
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 prerokovala došlú korešpondenciu „Call for Solidarity“ vo veci údajného obmedzovania 

akademických práv a slobôd na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, ktorej odosielateľom 

je „German national Student council of protestant theology“, 

 podpredseda Akademického senátu UK a delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl 

Bc. Daniel Zigo informoval o aktuálnom celoslovenskom dianí vo vysokoškolskom prostredí. 

 

 

 

 

Mgr. Róbert Zsembera Bc. Daniel Zigo 

podpredseda AS UK podpredseda AS UK 

 


