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Bratislava 16.02.2021  

  

Komuniké  

zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK,  

ktoré sa konalo dňa 20.  novembra 2020 o 09:00 hod. online cez MS Teams 

  

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2020 okrem 

iného:  

• Prerokovala alternatívy reformy slovenského vysokého školstva, pričom prerokovala 

možnosť prípravy listu adresovaného Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

• Zaoberala sa otázkou ďalšieho fungovania Študentskej časti AS UK najmä s ohľadom 

na zvýšenie transparentnosti prostredníctvom zverejňovania informácií zo zasadnutí 

SČAS UK a na prezentáciu SČAS UK na sociálnych sieťach. 

• Prerokovala otázku praktickej praxe študentov lekárskych fakúlt počas COVID-19 

krízy. 

• Diskutovala o rekonštrukciách ubytovacích zariadení UK najmä s ohľadom na čerpanie 

štátnych dotácií na tento účel zo strany UK. 

• Diskutovala o iniciatíve zriadenia zdieľaného on-line úložiska študijných materiálov 

pre študentov UK.  

• Prerokovala otázku aktuálneho fungovania e-marketu na nákup technického vybavenia 

na UK. 

 

Počas diskusie k týmto témam predseda Študentskej časti AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol 

prijať nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1:  

Študentská časť Akademického senátu UK zriaďuje pracovnú skupinu v zložení JUDr. Filip 

Vincent, Bc. Andrej Feješ, Bc. Nina Vlhová, Mgr Lucia Husenicová, Mgr. Askar Gafurov 

a Bc. Matej Gajdoš za účelom prípravy listu určeného Ministrovi školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky zaoberajúceho sa pripravovanou novelou zákona o vysokých 

školách. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 21 11 21 0 0 

 



Predmetné uznesenie Študentskej časti AS UK bolo schválené. 

Počas diskusie k týmto témam predseda Študentskej časti AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol 

prijať nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2:  

Študentská časť Akademického senátu UK schvaľuje, že zo zasadnutí SČAS UK budú 

vyhotovované zápisnice za účelom zvýšenia zverejňovania informácií o činnosti SČAS UK 

pre akademickú obec UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 15 8 15 0 0 

 

Predmetné uznesenie Študentskej časti AS UK bolo schválené. 

Členovia Študentskej časti AS UK tiež hlasovali o tom, či zápisnice zo zasadnutí SČAS UK 

bude vyhotovovať stály zapisovateľ, pričom do tejto funkcie bol navrhnutý člen ŠCAS UK Bc. 

Boris Bobáľ, ktorý s nomináciou vyslovil súhlas, alebo sa budú zapisovatelia meniť pre každé 

konkrétne zasadnutie SČAS UK. 

prítomných kvórum Stály zapisovateľ  Rotujúca funkcia 

zapisovateľa 

zdržal sa 

16 9 10 5 1 

 

Študentská časť AS UK odhlasovala, že z jej zasadnutí bude vyhotovovať zápisnice stály 

zapisovateľ Študentskej časti AS UK -  Bc. Boris Bobáľ. 

  

  

 

 

 

JUDr. Filip Vincent  

podpredseda AS UK  


