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Komuniké
z 19. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK,
ktoré sa konalo dňa 15. 03. 2019
Študentská časť Akademického senátu UK sa stretla na svojom 19. zasadnutí dňa 15. 03. 2019.
Témou zasadnutia bola v zmysle pozvánky najmä organizácia Konventu UK, diskusia s hosťami o
plánoch činnosti nového vedenia UK a o oslavách 100. výročia založenia UK, ďalšie námety na
činnosť a aktivity študentskej časti AS UK.
Pozvanými hosťami za vedenie UK boli RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre
vzdelávanie a PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prorektor pre vonkajšie vzťahy a zasadnutia sa taktiež
zúčastnilo niekoľko delegátov UK v ŠRVŠ.
Stručný priebeh zasadnutia:
•

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre vzdelávanie, odprezentovala zámery
vedenia v oblasti vzdelávania a študentských záležitostí, najmä predloženie nového študijného
poriadku UK na zasadnutie senátu, zámer vedenia vypracovať zmenu štatútu a vyzdvihla jej
spoluprácu s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktorej členmi sú
študenti. Uviedla, že je otvorená spolupráci so ŠČAS a študenti sa na ňu môžu v prípade
potreby kedykoľvek obrátiť.

•

PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prorektor pre vonkajšie vzťahy na zasadnutí odprezentoval
najmä informácie o priebehu príprav osláv stého výročia univerzity. V diskusii s účastníkmi
zasadnutia ďalej hovoril o jeho zámeroch pri výkone prorektorskej agendy, medzi iným o
prezentácií Univerzity smerom k uchádzačom o štúdium, kde vyjadril snahu o úzku súčinnosť
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práve so študentami, ktorí majú k uchádzačom najbližšie. Za týmto účelom prisľúbil
v budúcnosti ďalšie stretnutia so ŠČAS.
•

ŠČAS v spolupráci s delegátmi UK v ŠRVŠ zostavila program 2. ročníka Konventu UK, ktorý
sa uskutoční dňa 10.04.2019 vo Vedeckom Parku UK. Program budú tvoriť 4 sekcie, témami
ktorých budú, Bratislava – študentské mesto, Univerzita Komenského v Bratislave v 21.
storočí, Hodnotenie kvality vysokého školstva, Workshop – negociácia a legislatíva pre
senátorov. Zároveň sa pripravil i zoznam hostí a speakrov, ktorí budú oslovení za účelom
účasti na konventu.

•

V rámci bodu programu Námety na činnosť a aktivity študentskej časti AS UK, členovia ŠČAS
a hostia identifikovali s akými cieľmi sa stali zástupcami študentov a v rámci tejto diskusie
pomenovali niekoľko okruhov, ktorým by sa mohol ŠČAS venovať v budúcnosti hlbšie. Boli
to najmä: problematika VŠ internátov, IT oblasť a AIS ako taký, zmena študijných predpisov,
zjednodušenie byrokratických postupov – napríklad odstránenie papierovej formy prihlášky
na VŠ, študenti so špecifickými potrebami, lepšia komunikácia činnosti AS UK smerom
k fakultám a študentom, propagácia univerzity a fakúlt, riešenie ad hoc problémov študentov
a fakúlt.

S pozdravom

Mgr. Viktor Svetský

Mgr. Daniel Zigo

podpredseda AS UK

podpredseda AS UK
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