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Bratislava 05. 12. 2020  

  
 

Komuniké  

zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK,  

ktoré sa konalo dňa 21.  októbra 2020 o 12:00 hod. online cez MS Teams 

  

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2020 okrem 

iného:  

• Zo svojich radov vybrala Bc. Andreja Feješa z Prírodovedeckej fakulty UK ako svojho 

zástupcu do Návrhovej komisie na zasadnutie pléna Akademického senátu UK. 

• Prerokovala materiály zaradené na 6. riadne zasadnutie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, pričom sa venovala najmä: 

• zaplneniu voľných mandátov v AS UK; 

• aktuálnym otázkam fungovania UK (vrátane možnosti spolupráce UK so 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave pro futuro); 

• otázke prípravy nového zákona o vysokých školách; 

• možnosti obmedzenia kompetencií akademickej samosprávy s poukazom na 

informácie prezentované v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Národný 

integrovaný reformný plán.; 

• Študijnému poriadku PraF UK; 

• Výročnej správe o hospodárení UK za rok 2019; 

• žiadostiam o udelenie súhlasu na nájom nehnuteľného majetku UK. 

 

Po uzavretí diskusie k tejto téme predseda Študentskej časti AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol 

prijať nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1:  

Študentská časť Akademického senátu UK  

I. podporuje Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu 

akademickej samosprávy v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. 

Národný integrovaný reformný plán.; 

II. požaduje otvoriť verejnú diskusiu za účelom spôsobu participácie študentov na fungovaní 

slovenského vysokého školstva do budúcnosti, pretože študenti sú rovnocennou súčasťou 

akademickej obce na Slovensku. 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 25 13 25 0 0 

 

Predmetné uznesenie Študentskej časti AS UK bolo schválené. 

• Členovia Študentskej časti AS UK následne diskutovali o ďalších aktivitách 

smerujúcich k zabráneniu obmedzenia kompetencií akademickej samosprávy 

(medializácia predmetnej otázky, list Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, získanie podpory fakultných študentských častí akademických 

senátov v predmetnej otázke). 

• Členovia Študentskej časti AS UK ďalej diskutovali o podpore uznesenia Študentskej 

časti AS FiF UK, ktoré odsudzovalo vyjadrenie prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc. 

prezentované v diskusnej relácii Večera s Havranom dňa 06. 10. 2020 v otázke 

fungovania akademickej samosprávy v Slovenskej republike a v otázke fungovania 

študentských zástupcov v akademických senátoch, pričom o predmetnej otázke 

následne prebehlo hlasovanie: 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 18 10 6 12 0 

 

SČAS UK neschválila podporu pre predmetné uznesenie Študentskej časti AS FiF UK. 

 

• Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Matej Gajdoš 

informoval o aktuálnom dianí v komisii: 

• informoval o aktuálnej situácii na ubytovacích zariadeniach UK; 

• informoval o odubytovaní z ubytovacích zariadení UK. 

• Člen ŠCAS UK Mgr. Askar Gafurov následne informoval o otázke zverejňovania 

osobných údajov študentov v Centrálnom registri zmlúv pri zverejňovaní zmlúv 

o ubytovaní, ktoré uzatvárajú s ubytovacími zariadeniami UK. 

  

  

  

 

 

 

JUDr. Filip Vincent  

podpredseda AS UK  


