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Bratislava 20.12.2020

Komuniké
z 1. zasadnutia Študentskej časti AS UK
dňa 18. decembra 2019 o 11:00 hod. v zasadačke rektora UK
Študentská časť Akademického senátu UK na svojom 1. zasadnutí uskutočnenom dňa 18.
decembra 2019 prerokovala najmä:
•
•

•
•

•

Návrh člena SČAS UK Mgr. Martina Surového do Návrhovej komisie na plénum AS
UK.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. oboznámil členov ŠČAS UK s aktuálnou
situáciou vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
o prebiehajú rokovania o vyriešení sporu s vypovedanými nájomcami,
o VM Ľ. Štúra – Mlyny UK spustilo vypovedaným nájomcom energie,
o UK sa bude snažiť vo fitnesscentrách dohodnúť znížené ceny vstupného pre
svojich študentov,
o klub Unique si UK preberie do správy, nájomca ho nemá záujem prevádzkovať
naďalej,
o cieľom Vedenia UK je zabezpečenie fungovania v predmetných priestoroch za
štandardných zmluvných podmienok,
o zmeny v rámci Mlynskej doliny budú prichádzať postupne, pretože je to
obrovská súčasť UK a UK nemôže konať unáhlene.
Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK a komisií AS
UK počas letného semestra akademického roku 2019/2020.
Podpredseda AS UK Mgr. Filip Vincent informoval SČAS UK o novovznikajúcej
Študentskej aliancii Bratislava:
o budúce varianty fungovania organizácie,
o do príprav projektu sa zapoja ďalší členovia SČAS UK (Andrej Feješ,
Chistopher Steinemann, Bc. Alžbeta Krajčovičová).
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran prítomných informoval o činnosti ŠRVŠ:
o pripomienkovali sa kritéria systému zabezpečovania kvality slovenského
vysokého školstva,
o informoval o školeniach ŠRVŠ pre študentov v otázke systému
zabezpečovania kvality slovenského vysokého školstva,

informoval o postupe v procese získavania financií na rekonštrukciu
internátov,
o informoval o metodike delenia financií pre slovenské vysoké školstvo.
ŠČAS UK na zasadnutí prerokovala materiály zaradené na 2. riadne zasadnutie AS
UK.
SČAS UK prediskutovala problém so zlučovaním niektorých študijných odborov,
ktorý je problematický pre študentov na FiF UK, pričom následne bola
odprezentovaná informácia, že o riešení problému sa reálne rokuje.
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