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Zápisnica   

z 2. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK dňa 02. 03. 2016 

 

Začiatok zasadnutia:  11:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK  

(nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia:  

(podľa pozvánky)   

1. Otvorenie.  

2. Prerokovanie materiálov na 3. zasadnutie AS UK dňa 02. 03. 2016.  

a. nominácia člena ŠČ AS UK do návrhovej komisie.  

3. Informácie z Valného zhromaždenia ŠRVŠ.  

4. Návrh na vymenovanie zástupcu študentskej časti AS UK do Rady pre kvalitu UK.  

5. Plán aktivít a činnosti ŠČ AS UK v roku 2016.  

a. vnútorná štruktúra ŠČ AS UK.  

6. Rôzne.  

a. študentskí tajomníci v komisiách AS UK.  

7. Záver. 

 

Zasadnutie viedli podpredsedovia AS UK Mgr. Marek Pleva a Bc. Róbert Zsembera. 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

Zasadnutie študentskej časti Akademického senátu UK otvoril podpredseda AS UK Bc. Róbert 

Zsembera (PdF UK), ktorý privítal prítomných členov študentskej časti AS UK. Mgr. Marek Pleva 

(FMFI UK), podpredseda AS UK, ďalej informoval členov študentskej časti AS UK, že rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v súvislosti s voľbami do 

Národnej rady SR 2016 udelil rektorské voľno pre študentov Univerzity Komenského na piatok           

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

ŠT U DE NTS KÁ  Č ASŤ  A KADE MI C KÉH O SE N ÁT U  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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4. marca 2016. Zároveň požiadal prítomných členov študentskej časti AS UK, aby využili svoje 

občianske právo a zúčastnili sa volieb. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie materiálov na 3. zasadnutie AS UK dňa 02. 03. 2016. 

Mgr. Marek Pleva, podpredseda AS UK, prečítal prítomným návrh programu 3. zasadnutia 

Akademického senátu UK, ktoré sa uskutoční po zasadnutí študentskej časti AS UK. Následne otvoril 

diskusiu k tomuto bodu programu.  

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016. 

Mgr. Lukáš Karlík (PriF UK) sa vyjadril, že nesúhlasí s udeľovaním odborového motivačného 

štipendia pre študentov v prvom roku štúdia.  

 Reagovala RNDr. Eva Viglašová (PriF UK), ktorá uviedla, že sa nestotožňuje s názorom Mgr. 

Lukáša Karlíka (PriF UK), pretože sa domnieva, že prváci, ktorých učí, sú šikovní a odborové 

štipendium by si zaslúžili.  

 Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) doplnil, že podľa neho je finančné ohodnotenie výkonu 

prvákov motivujúce pre ich ďalšie štúdium.  

 Mgr. Lukáš Karlík (PriF UK) uviedol, že prváci, ktorí boli vylúčení po zimnom semestri, si 

určite nezaslúžia byť finančne ohodnotení len z dôvodu, že ich študijný program bol ministerstvom 

školstva vyhodnotený ako menej zaujímavý, a preto je potrebné nových študentov naň prilákať 

takouto formou. Naznačil, že toto nemá nič spoločné s výkonom študentov počas ich štúdia.  

 Reagovala RNDr. Eva Viglašová (PriF UK), ktorá opätovne zdôraznila, že si nemyslí, že 

všetci prváci sú zlí a odborové štipendium si nezaslúžia. Mgr. Lukáš Karlík (PriF UK) doplnil, že je 

potrebné hľadať systémové riešenia vo veci priznávania odborového štipendia. 

Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva ďalej prítomných informoval o záveroch zo zasadnutia 

Kolégia rektora UK týkajúcich sa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2016.  

Na zasadnutie študentskej časti AS UK prišiel prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK. 

Bc. Róbert Zsembera (PdF UK), podpredseda AS UK, privítal na zasadnutí rektora UK, ktorého 

následne požiadal o príspevok.  

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK, informoval o 

- potrebe finančného krytia prevádzky CIT UK, 

- klesajúcej tendencií záujmu absolventov stredných škôl o štúdium na VŠ a klesajúcej 

populačnej krivke, 

- procese akreditácie,  

- možných zmenách vo vysokoškolskom prostredí.  
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Mgr. Jana Šmelková (PraF UK) upozornila, že je potrebné, aby do procesu akreditácie vstúpil 

aj „vonkajší audit“. Rektor UK s názorom súhlasil.  

Rektor UK vysvetlil členom študentskej časti AS UK zámer na udelenie súhlasu na zriadenie vecného 

bremena pre Úrad vlády SR - hotel Bôrik. Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) sa opýtal, kto sa 

o predmetný pozemok bude starať. Rektor UK odpovedal, že zmluvným vzťahom sa Úrad vlády SR 

zaviaže správou prístupovej komunikácie, resp. pozemku.  

 Mgr. Jana Šmelková (PraF UK) sa spýtala, či by UK postupovala rovnako aj keby 

spravovateľom nebol Úrad vlády SR, ale iná právnická osoba. Rektor UK uviedol, že UK bude vždy 

postupovať tak, aby to bolo v jej najlepšom záujme. 

Z dôvodu potreby delegovať člena študentskej časti AS UK do návrhovej komisie na 3. zasadnutie 

AS UK Mgr. Marek Pleva (FMFI UK), podpredseda AS UK, vyzval prítomných členov na 

predloženie návrhu zo svojich radov. RNDr. Eva Viglašová (PriF UK) uviedla, že je ochotná prihlásiť 

sa do návrhovej komisie. Iný návrh nezaznel. Študentská časť AS UK nemala výhrady voči návrhu 

členky do návrhovej komisie za študentskú časť.   

 

Bod č. 3: Informácie z Valného zhromaždenia ŠRVŠ. 

Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl a zároveň členka študentskej časti AS UK Mgr. Jana 

Šmelková (PraF UK) informovala o záveroch z Valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa uskutočnilo 

v termíne 26. 02. 2016 - 28. 02. 2016 v Poprade. Pozitívne hodnotila účasť prezidenta SR a iných 

predstaviteľov slovenského školstva. ŠRVŠ plánuje v druhej polovici roka zorganizovať 

celoslovenské podujatie pod pracovným názvom „Študent roka“, ktoré sa uskutoční na pôde 

Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o projekt, ktorého inšpiráciu ŠRVŠ našla u kolegov 

v Českej republike, kde sa každoročne udeľuje Cena Jána Opletala. Záštitu nad podujatím by mal 

prevziať prezident SR alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členov študentskej 

časti AS UK Mgr. Jana Šmelková (PraF UK) požiadala o participáciu na projekte. Ďalej informovala 

o medzinárodnom podujatí European Student Convention, ktoré by sa malo uskutočniť v októbri. 

V októbri by sa tiež mal uskutočniť aj druhý ročník Konventu akademických senátov, ktorého 

hostiteľským mestom budú Košice. Predsedníctvo ŠRVŠ požiadalo delegátov, aby na svojich 

vysokých školách prijali obdobné uznesenie ako prijala študentská časť AS UK 15. 02. 2016, ktorým 

sa zásadne postavili študenti UK za lepšie školstvo a potrebu štrukturálnych zmien v slovenskom 

školstve.  

 Rektor UK nadviazal na vystúpenie predsedníčky ŠRVŠ a doplnil, že sa plánuje reorganizácia 

študijných programov a ich aplikácia do praxe – tzv. katalóg študijných programov. Prof. RNDr. 

Karol Mičieta, PhD., rektor UK, sa ospravedlnil z ďalšej časti zasadnutia študentskej časti AS UK, 

avšak z pracovných dôvodov sa musí presunúť na iné rokovanie. Poďakoval študentskej časti za 

konštruktívne rokovanie a zo zasadnutia odišiel. 
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Bod č. 4: Návrh na vymenovanie zástupcu študentskej časti AS UK do Rady pre kvalitu UK. 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera (PdF UK) v úvode poznamenal, že je dôležité, aby študenti 

mali svojho zástupcu v Rade pre kvalitu UK. Následne prečítal najdôležitejšie ustanovenia Štatútu 

Rady pre kvalitu UK, vyzdvihol jej význam a postavenie. Požiadal členov študentskej časti AS UK, 

aby podali návrh kandidáta na zástupcu študentov do Rady pre kvalitu UK. Mgr. Jana Šmelková (PraF 

UK) navrhla RNDr. Evu Viglašovú (PriF UK). Menovaná s návrhom súhlasila. Iný návrh nezaznel. 

Podpredsedovia AS UK prečítali návrh uznesenia a dali o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 15 8 14 0 1 

  

Podpredsedovia AS UK konštatovali, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 1 

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 3 Štatútu 

Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave navrhuje rektorovi UK vymenovať  RNDr. 

Evu Viglašovú za zástupcu študentov v Rade pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Bod č. 5:  Plán aktivít a činnosti ŠČ AS UK v roku 2016.  

Z časových dôvodov podpredsedovia AS UK predložili procedurálny návrh, aby sa o tomto bode 

rokovalo na inom zasadnutí študentskej časti AS UK. Podpredsedovia AS UK sa opýtali, či niekto 

z prítomných členov študentskej časti AS UK požaduje hlasovanie o tomto návrhu. Keďže sa na 

výzvu neprihlásil nikto, procedurálny návrh bol prijatý.  

 

Bod č. 6: Rôzne. 

Mgr. Marek Pleva (FMFI UK), podpredseda AS UK, požiadal študentskú časť AS UK o aktivizáciu 

pri činnosti akademického senátu a jeho orgánov a vyzval študentskú časť, aby sa jej členovia 

v prípade záujmu zhostili funkcií tajomníkov komisií akademického senátu. Podpredsedovia AS UK 

otvorili diskusiu. 

Bc. Mária Šormanová (FMFI UK) položila otázku, akým spôsobom sa bude študentská časť AS UK 

aktivizovať pri dopyte o bezplatné vydávanie dvojjazyčných diplomov na UK. Reagoval podpredseda 

AS UK Bc. Róbert Zsembera (PdF UK), ktorý uviedol, že v tejto veci bude iniciovať stretnutie 

s prorektorkou pre študijné veci, aby hľadali spoločne riešenie. 

Dott. Peter Juhás (RKCMBF UK) oboznámil prítomných členov študentskej časti o príprave 

celouniverzitného podujatia študentskej časti AS UK s tematikou o životnom prostredí, ktoré by sa 

malo zorganizovať na pôde RKCMBF UK. Požiadal členov študentskej časti o spätnú väzbu, ak vedia 



_____________________________________________________________________________________________ 

 +421-2-592 44 424,    as@rec.uniba.sk ,   https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/ 

o odborníkoch z danej oblasti, ktorých by bolo vhodné osloviť. Bc. Róbert Zsembera (PdF UK) 

požiada rektora UK, aby nad podujatím prevzal záštitu.  

Bc. Mária Šormanová (FMFI UK) uviedla, že v návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 sa píše, že z peňazí určených na motivačné štipendiá 

(top 10% študentov) bude najprv odobratých 65 000 €, ktoré sa použijú na vyplatenie špeciálnych 

cien pre študentov (napr. Cena za výbornú diplomovú prácu a pod.). Tým pádom sa teda suma na 

štipendiá zníži a každý z tých 10% dostane menej. 

 Reagoval Mgr. Marek Pleva (FMFI UK), podpredseda AS UK, ktorý vysvetlil situáciu na 

základe podkladov z predošlých akademických rokov a uviedol, že ide o bežnú prax. Požiadal, aby 

sa zachoval pôvodný stav, teda ten, ktorý je uvádzaný v návrhu metodiky.  

Bc. Róbert Zsembera (PdF UK), podpredseda AS UK, informoval o stave prípravy materiálu, ktorým 

sa určia volebné obvody pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl  a počty v nich volených 

delegátov na volebné obdobie 2016 – 2018. Materiál bude predložený na ďalšie zasadnutie 

študentskej časti AS UK. 

 

Bod č. 7: Záver. 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva poďakoval členom 

študentskej časti AS UK za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:   12:35 hod. 

Zapísal: 

Bc. Róbert Zsembera 

(podpredseda AS UK) 

 

 

 

 

 

 

Bc. Róbert Zsembera Mgr. Marek Pleva 

podpredseda AS UK podpredseda AS UK 

 


