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Bratislava 30. 05. 2020   
 

Komuniké  

zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK,  

ktoré sa konalo dňa 27. mája 2020 o 11:00 hod. v zasadačke rektora UK 

  

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2020 okrem 

iného:  

• Na zasadnutí Študentskej časti AS UK sa zúčastnili prorektor UK pre vonkajšie vzťahy 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. a vedúca Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Rektorátu 

UK Mgr. Martina Mášiková, s ktorými boli prediskutované najmä nasledujúce oblasti: 

• zrealizované zmeny v PR komunikácii UK; 

• zrealizovaná komunikácia UK v súvislosti so zatvorením ubytovacích zariadení 

UK pre COVID-19 krízu a súvisiacim prechodom na dištančnú výučbu na UK; 

• realizácia odubytovania z ubytovacích zariadení UK; 

• otázka financovania PR komunikácie UK smerom do budúcnosti v súvislosti 

s ekonomickou krízou spôsobenou COVID-19; 

• otázka oslovenia slovenských aj zahraničných študentov, aby išli študovať na 

UK; 

• komunikácia UK na sociálnych sieťach. 

 

Po uzavretí diskusie k tejto téme člen Študentskej časti AS UK Matej Gajdoš navrhol prijať 

nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č. 1:  

Študentská časť Akademického senátu UK odporúča, aby finančné prostriedky určené na 

PR aktivity UK neboli v aktuálnej situácii znižované, ale naopak boli zvyšované. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 17 9 15 0 2 

 

Predmetné uznesenie Študentskej časti AS UK bolo schválené. 

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2020 ďalej 

rokovala o: 



• Zo svojich radov vybrala Bc. Alžbetu Krajčovičovú z Filozofickej fakulty UK ako 

svojho zástupcu do Návrhovej komisie na zasadnutie pléna Akademického senátu UK. 

• Prerokovala materiály zaradené na 4. riadne zasadnutie Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave, pričom sa venovala najmä: 

• otázke zrušenia Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej 

súčasti UK a otázke jeho ďalšieho fungovania; 

• budúcnosti Študijného a kongresového strediska CĎV UK Modra – Harmónia; 

• Študijným poriadkom fakúlt UK (PedF UK, FMFI UK, FiF UK, PriF UK 

a RKCMBF UK); 

• Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku UK; 

• Výročnej správe o činnosti UK za rok 2019; 

• Výročnej správe o činnosti a účtovnej závierke obchodnej spoločnosti UK 

Veda, s.r.o. za rok 2019. 

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

informoval o aktuálnom dianí v komisii: 

• informoval o kontrole procesu odubytovania, na ktorej sa zúčastnil spolu 

s podpredsedom komisie JUDr. Filipom Vincentom, pričom odubytovací proces 

zhodnotil ako perfektne zvládnutý; 

• informoval o príprave dodatku k Smernici rektora UK, ktorou sa upravuje 

ubytovací proces na UK; 

• informoval o aktuálnej ekonomickej situácii ubytovacích zariadení UK; 

• informoval o plánovaných krokoch v rámci ubytovacieho procesu pre 

nasledujúci akademický rok. 

• Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent informoval Študentskú časť AS UK o ďalších 

krokoch Študentskej aliancie Bratislava. 

• Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran informoval prítomných o dôležitých otázkach činnosti 

ŠRVŠ: 

• blíži sa podpísanie Štandardov zabezpečovania kvality pre vysoké školy zo 

strany Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 

• ŠRVŠ robila prieskum dištančného vzdelania počas COVID-19 krízy; 

• ŠRVŠ riešila prítomnosť doktorandov na vedecko-výskumných pracoviskách 

počas COVID-19 krízy; 

• ŠRVŠ otvorila otázku sociálnych štipendií s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky; 

• možnosť propagácie Fondu na podporu vzdelávania pre študentov; 

• ŠRVŠ riešila otázku rekonštrukcie internátov; 

• SŘVŠ pripravuje projekt na podporu mentálneho zdravia. 

 

  

 

  

  

  
  

 

JUDr. Filip Vincent  RNDr. Mária Kondeková  

podpredseda AS UK  podpredseda AS UK  


