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Komuniké 

 
zo zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK,  

ktoré sa konalo dňa 23.  júna 2021 o 12:30 hod. v zasadačke rektora UK 

(Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

  

Študentská časť Akademického senátu UK na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2021 okrem 

iného:  

 Prerokovala Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2020. 

 Prerokovala Návrh rozpočtu a nákladov UK na rok 2021. 

 Prerokovala návrh rektora UK na zrušenie samostatne hospodáriacich súčastí UK (VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK) a centrálne financovaných súčastí UK 

(UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie, Kanadské štúdiá, 

Katedra výchovy k ľudským právam) a súvisiacich právnych predpisov (Dodatok č. 6 

Štatútu UK a Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku UK). Študentská časť AS UK sa 

zaoberala tým, akým spôsobom budú tieto súčasti UK ďalej pôsobiť v rámci štruktúr 

UK a aké z toho vyplynú dopady na študentov UK, najmä s ohľadom na zrušenie 

ubytovacích zariadení UK ako samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

 Prerokovala návrh na zriadenie vecného bremena v Mlynskej doline v prospech Ing. 

Anny Veisovej. 

 Diskutovala o návrhu rektora na vymenovanie prorektora UK pre informačné 

technológie doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.  

 Prerokovala majetkovoprávne otázky predložené na zasadnutie pléna AS UK. 

 Prerokovala Výročnú správu o činnosti za rok 2020 a Účtovnú závierku za rok 2020 

spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 Prerokovala Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva AS UK a komisií 

AS UK v zimnom semestri akademického roku 2021/2022. 

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

zástupcu do Návrhovej komisie na zasadnutie pléna Akademického senátu UK. 

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

informoval o aktuálnom dianí v komisii: 

 informoval o aktuálnej ekonomickej situácii ubytovacích zariadení UK; 

 informoval o plánovaných krokoch v rámci ubytovacieho procesu pre 

nasledujúci akademický rok. 
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 Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran informoval prítomných o dôležitých otázkach činnosti 

ŠRVŠ: 

 informoval o činnosti ŠRVŠ v poslednom období; 

 informoval o činnosti pracovnej skupiny k novele vysokoškolského zákona; 

 informoval o režime vzdelávania na slovenských vysokých školách v súvislosti 

s ochorením COVID-19.   
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