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Zápisnica
z 1. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK dňa 15. 02. 2016
Začiatok zasadnutia:
16.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Aula UK
(historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Aktuálne dianie v školstve.
Rôzne.
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, ktorý privítal prítomných členov študentskej časti AS UK, rektora UK a ďalších členov
Vedenia UK, predsedu AS UK a hostí z radov študentských častí akademických senátov fakúlt UK.
Členov študentskej časti AS UK a hostí upovedomil o skutočnosti, že priebeh zasadnutia sa riadi
platným Rokovacím poriadkom AS UK.
Bod č. 2:

Aktuálne dianie v školstve

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zembera požiadal o úvodné slovo členku AS UK a predsedníčku
ŠRVŠ Mgr. Janu Šmelkovú.
Mgr. Jana Šmelková z titulu funkcie predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) informovala
o aktivitách a iniciatívach ŠRVŠ ako najvyššieho zastupiteľského orgánu študentov vysokých škôl.
Predstavitelia ŠRVŠ sa spoločne s predstaviteľmi Rady vysokých škôl (RVŠ) zúčastnili dvoch
spoločných stretnutí so zástupcami OZ PŠaV za účelom prípravy spoločnej deklarácie, ktorej obsahom
budú požiadavky určené novej vláde pre oblasti regionálneho a vysokého školstva. Spolupráca prebieha
aj medzi ŠRVŠ a Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK), ide o snahu zadefinovať spoločné
požiadavky reprezentácií vysokých škôl určené novej vláde na zapracovanie do jej programového
vyhlásenia.
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Predsedníčka ŠRVŠ ďalej informovala, že v súvislosti so štrajkom učiteľov pôsobiacich
v regionálnom školstve ŠRVŠ vydala niekoľko tlačových vyhlásení na podporu štrajkujúcich učiteľov a
na podporu požiadaviek na koncepčné riešenie problémov v regionálnom školstve.
Predsedníčka ŠRVŠ uviedla, že ŠRVŠ je zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl, preto
sa ŠRVŠ primárne zaoberá problémami vo vysokom školstve a problémami, ktoré trápia študentov
vysokých škôl. V stručnosti predstavila dokument „Požiadavky ŠRVŠ zostavené na účely zapracovania
do programového vyhlásenia vlády“ zo dňa 15. februára 2016, ktoré boli publikované na webovom
sídle ŠRVŠ (http://www.srvs.sk/aktuality/item/176-poziadavky-srvs-zostavene-na-ucely-zapracovaniado-programoveho-vyhlasenia-vlady). Požiadavky sú rozdelené do štyroch okruhov:
1. Financovanie vysokého školstva na úrovni priemeru krajín OECD.
2. Podpora kvality vysokých škôl.
3. Sociálna podpora študentov.
4. Zlepšenie vzdelávania študentov.
Predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Jana Šmelková požiadala študentskú časť AS UK o podporu požiadaviek
ŠRVŠ vo forme uznesenia. Keďže rôznych rokovaní, okrúhlych stolov ku stavu školstva, prisľúbených
a následne nesplnených požiadaviek bolo viacero, odporučila, aby súčasťou uznesenia bola aj
„deklarácia ostražitosti“ (iniciácia protestných akcií v prípade nesplnenia požiadaviek ŠRVŠ).
Za kontrolné časové etapy, v ktorých sa bude plnenie požiadaviek kontrolovať, považuje zostavovanie
programového vyhlásenia vlády v mesiacoch apríl a máj 2016 a schvaľovanie štátneho rozpočtu na rok
2017 v NR SR v mesiacoch október a november 2016.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zembera otvoril rozpravu.
Mgr. Jana Šmelková zodpovedala na otázku hosťa zasadnutia – člena študentskej časti AS PraF UK,
prečo je súčasťou požiadaviek ŠRVŠ aj zlepšenie sociálneho zabezpečenia doktorandiek, ktoré počas
štúdia nastúpia na materskú dovolenku.
Bc. Michal Švehlík (predseda študentskej komory AS FMFI UK) sa opýtal, či existuje podrobnejšie
vysvetlenie jednotlivých oblastí požiadaviek.
Mgr. Jana Šmelková odpovedala, že na webovom sídle ŠRVŠ sú jednotlivé oblasti požiadaviek
podrobnejšie vymedzené; na webovom sídle ŠRVŠ sú tiež dostupné tlačové vyhlásenia ŠRVŠ
k aktuálnym iniciatívam a procesom prebiehajúcim v školstve.
Mgr. Ľubica Šimková (členka AS FSEV UK) sa opýtala, aká je vízia ŠRVŠ v záujme dosiahnutia
prezentovaných požiadaviek.
Mgr. Jana Šmelková odpovedala, že niektoré požiadavky budú súčasťou deklarácie OZPŠaV a
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve. Požiadavky ŠRVŠ budú zaslané relevantným
politickým stranám a novej vláde, pričom sa využije skutočnosť „oficiálnosti“, t.j. že ŠRVŠ je zriadená
zákonom o vysokých školách ako oficiálny orgán reprezentácie vysokých škôl.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zembera požiadal rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
o poskytnutie informácií o aktivitách UK a SRK vo veci aktuálnej situácie v školstve.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. na úvod svojho vystúpenia členov študentskej časti
AS UK a hostí z radov členov študentských častí akademických senátov fakúlt informoval
o skutočnosti, že každoročná štátna dotácia pre UK (91,5 mil. € pre rok 2016) nepostačuje na krytie
reálnych prevádzkových potrieb UK, ktoré sú o 69 mil. € vyššie než je poskytovaná štátna dotácia
(rozdiel UK získava z projektovej a podnikateľskej činnosti). Rok 2015 rektor UK označil za kritický,
keďže UK chýbala čiastka cca 2,3 mil. €, ktorú v minulosti dostávala na štipendiá pre interných
doktorandov. Výška štátnej dotácie 91,5 mil. € však nepredstavuje „reálnu“ disponibilnú dotáciu, ktorú
by AS UK mohol výkonovo prerozdeliť fakultám a ďalším súčastiam UK; napríklad: 1 mil. €
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predstavujú odvody zamestnancov vysokoškolských internátov, 1,4 mil. € účelové prostriedky na
podporu ubytovania, 9,4 mil. € účelové prostriedky na motivačné štipendiá, 4,13 mil. € prostriedky na
sociálne štipendiá, 3,5 mil. € účelové prostriedky určené na vzdelávanie študentov medicíny.
Keďže rozpočet verejných vysokých škôl je z hľadiska ich potrieb významne deficitný, dňa
10. decembra 2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR stretnutie predstaviteľov SRK (za účasti
predsedníčky ŠRVŠ) s predsedom vlády SR Róbertom Ficom a predsedom NR SR Petrom Pellegrinim.
SRK bola požiadaná, aby vypracovala návrh rozdelenia dotácie na rekonštrukciu vysokoškolských
internátov verejných vysokých škôl v rozsahu 50 miliónov eur. Predseda vlády SR s predsedom NR SR
uznali dofinancovanie rozpočtu za legitímnu požiadavku a dali verejný prísľub na dofinancovanie
vysokých škôl v roku 2016 vo výške približne 5 %. Akceptovaná bola aj požiadavka SRK na riešenie
korekcií čerpania eurofondov pre vysoké školy.
Rektor UK pripomenul skutočnosť, že ubytovacie zariadenia verejných vysokých škôl sú
v katastrofálnom stave, pretože za 26 rokov od Nežnej revolúcie štát na ich rekonštrukciu neprispieval
a verejné vysoké školy so sídlom v Bratislavskom kraji na rekonštrukcie nemôžu využiť ani eurofondy.
UK tak bola odkázaná na rekonštrukcie ubytovacích zariadení z financií získavaných podnikateľskou
činnosťou; za posledných 5 rokov UK do ich rekonštrukcie vložila 12 mil. €.
Dňa 8. februára 2016 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov SRK s predsedom vlády SR
Róbertom Ficom, ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministrom školstva, vedy, výskumu a
športu SR Jurajom Draxlerom. Minister financií SR rozhodol rozpočtovým opatrením o poskytnutí
20 mil.€ na dofinancovanie a rozvoj vysokých škôl na rok 2016, ktoré budú rozdelené na základe
platnej metodiky MŠVVaŠ SR na rozdelenie štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2016.
Predstavitelia vlády prijali aj návrh SRK na rozdelenie sumy 50 mil. € určenej na rekonštrukcie
vysokoškolských internátov (UK obdrží sumu 13,9 mil. €). Rektor UK konštatoval, že po úprave
dotačnej zmluvy by žiadna z fakúlt UK nemala byť v „červených číslach“ (t.j. mať menšiu úroveň
štátnej dotácie oproti roku 2015).
Dňa 15. januára 2016 sa uskutočnilo stretnutie rektorov siedmich verejných vysokých škôl
s prezidentom SR Andrejom Kiskom, na ktorom prezident prejavil porozumenie pre problémy
financovania vysokého školstva.
Rektor UK ďalej informoval o rokovaniach, ktoré prebehli v súvislosti s platnou vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Kapacita ubytovacích zariadení UK zostane zachovaná, pretože sa podarilo vyrokovať výnimkou
z uplatňovania požiadaviek na plochu izby na jedného ubytovaného pre vysokoškolské internáty
postavené alebo rekonštruované do roku 2007.
Rektor UK sa poďakoval MŠVVaŠ SR za poskytnutie účelových prostriedkov na rekonštrukciu
strechy auly UK, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave.
Rektor UK informoval o občianskych iniciatívach „Za živé univerzity“ a „A dosť!“, ktorých
cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na stav školstva a navrhovať opatrenia na jeho zlepšenie.
Rektor UK následne informoval o postoji UK k aktuálnemu dianiu v regionálnom a vysokom
školstve. Pripomenul, že UK bola prvou vysokou školou, ktorá podporila iniciatívu ISU Vyhlásením
predstaviteľov UK zo dňa 3. februára 2016 a súčasne vyslovila požiadavku, aby sa školstvo stalo
prioritou v štáte. UK dlhodobo požaduje úpravu platových tabuliek vo verejnej správe a ich
preškálovanie tak, aby plat v najnižšej platovej triede a platovom stupni bol na úrovni minimálnej
mzdy; táto úprava by si však vyžadovala v štátnom rozpočte nájsť zdroje vo výške 890 mil. €. Rektor
UK uviedol, že UK si je vedomá skutočností, ktoré je potrebné legislatívne a kvalitatívne vo vysokom
školstve zlepšiť. V poslednom čase sa objavilo veľa „odborníkov“ na školstvo, ktorí ho chcú riadiť.
Členovia akademickej obce UK (vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a študenti) musia
do diskusie o stave školstva prispievať odborným spôsobom a „strážiť ju“ pred externými zásahmi.
Bc. Viktor Svetský (predseda študentskej časti AS FiF UK) sa opýtal, či študentská časť AS UK
nemá potrebu vyjadriť sa k prebiehajúcemu štrajku vysokoškolských učiteľov a problémom školstva.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval, že podpredsedovia AS UK za študentskú časť
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ako členovia Kolégia rektora UK podporili Vyhlásenie predstaviteľov UK zo dňa 3. februára 2016,
jednotné vyhlásenie orgánov akademickej samosprávy UK pôsobí silnejšie ako parciálne vyhlásenia jej
jednotlivých zložiek. Zasadnutie študentskej časti AS UK bolo zvolané aj vzhľadom na vyhlásený
štrajk na vysokých školách, členovia študentskej časti AS UK a hostia z radov členov študentských
častí akademických senátov fakúlt UK majú priestor na vyjadrenie sa a podávanie návrhov. Osobne
podporuje iniciatívy smerujúce ku konštruktívnym zmenám v školstve.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že prebiehajúci štrajk na vysokých školách
je individuálnym štrajkom v zmysle ústavou garantovaného práva na štrajk a nebol vyhlásený podľa
zákona o kolektívnom vyjednávaní. Pripomenul, že zákon o vysokých školách zakazuje politické
aktivity na akademickej pôde. Kroky, ktoré UK podnikla, je potrebné vnímať v duchu jej apolitickosti.
Štrajkovať sa má „za niečo“, za odborne formulované požiadavky, nie „proti niekomu“. Bude priestor
na diskusiu s predstaviteľmi štrajkového výboru o nimi vznesených požiadavkách.
Mgr. Jana Šmelková uviedla, že svoje vystúpenie mienila ako predslov k návrhom uznesení
študentskej časti AS UK, ktoré o chvíľu predstavia podpredsedovia AS UK. Pripomenula skutočnosť,
že verejným vysokým školám sa podarilo vyrokovať 20 mil. € na dofinancovanie, 50 mil. €
na rekonštrukcie vysokoškolských internátov a ďalších 20 mil. € na priamu podporu ubytovania
študentov. Tieto prostriedky ŠRVŠ považuje za plátanie finančných dier vysokého školstva, nie za
systémové riešenie problémov v jeho financovaní. Pripustila, že vďaka prebiehajúcim iniciatívam
učiteľov školstvo získalo podporu v spoločnosti a stalo sa jednou z predvolebných priorít, čo sa
napríklad ŠRVŠ nepodarilo dosiahnuť. Vyjadrila nádej, že nielen študentská časť AS UK, ale aj
študentské časti akademických senátov ďalších vysokých škôl podporia požiadavky ŠRVŠ.
Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva predniesol návrhy uznesení študentskej časti AS UK.
Bc. Michal Švehlík (predseda študentskej komory AS FMFI UK) uviedol, že doterajšiemu
priebehu zasadnutia študentskej časti AS UK nerozumie. Solidárnym štrajkom jednotlivé fakulty UK
vyjadrili podporu požiadavkám ISU, ktorá reprezentuje učiteľov v regionálnom školstve. Nechápe,
prečo ŠRVŠ a študentská časť AS UK prichádzajú s vlastnými požiadavkami voči budúcej vláde.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že chápe prebiehajúci solidárny
štrajk ako individuálnu podporu štrajkových požiadaviek učiteľov v regionálnom školstve, nejde však
o inštitucionálnu podporu štrajkových požiadaviek zo strany fakúlt UK. Vyjadril sa, že nesúhlasí
s požiadavkou na plošné navyšovanie platov v regionálnom školstve bez zohľadnenia kvality.
Pripomenul, že UK ako jediná vysoká škola poskytla k aktuálnej situácii spoločné vyhlásenie vedenia
univerzity, vedenia akademického senátu univerzity a dekanov fakúlt. Vyslovil sa proti ďalšiemu
stupňovaniu požiadaviek a navyšovaniu dĺžky vyhlásení.
Mgr. František Herman (člen študentskej komory AS FMFI UK) reagoval, že podporuje
navyšovanie platov na individuálnom základe. V situácii, keď je nízka celková úroveň platov, však
odporúča v prvom roku ich plošné navýšenie a v druhom (a ďalšom) roku ich diferencované
navyšovanie.
Bc. Viktor Svetský (predseda študentskej časti AS FiF UK) uviedol, že si váži aktivity UK a jej
dlhodobé pozície. Informoval, že pred niekoľkými dňami oslovil predsedov študentských častí
akademických senátov fakúlt UK, spätná odozva však bola slabá. Má pocit, že študentské časti
akademických senátov pôsobia iba vo forme diskusných klubov. V súvislosti so štrajkom vyhláseným
iniciatívami ISU a IVU sa aktivita študentov UK zvýšila, študentské časti akademických senátov sa
však nezaktivizovali. Opýtal sa preto prítomných členov študentskej časti AS UK, akým spôsobom
bude študentská časť AS UK v aktuálnej situácii konať.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval, že aj v nadväznosti na iniciatívu predsedu
študentskej časti AS FiF UK bolo zvolané prebiehajúce zasadnutie študentskej časti AS UK, na ktoré
boli pozvaní členovia študentských častí akademických senátov fakúlt UK. Realita je však taká, aká je
viditeľná v aule UK, t.j. že na zasadnutie prišla iba malá časť študentských častí akademických senátov
fakúlt. Ako študent a reprezentant PdF UK podporuje požiadavky učiteľov regionálneho školstva.
Reprezentáciou študentov vysokých škôl je však ŠRVŠ, študentská časť AS UK by preto mala podporiť
jej vyjednávaciu pozíciu.
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Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva informoval, že podľa prezenčnej listiny je z celkového
počtu 26 členov študentskej časti AS UK na zasadnutí prítomných 17 členov, zo zdravotných dôvodov
sa ospravedlnili 4 členovia.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že cieľom jeho pôsobenia vo funkcii
predsedu AS UK je pozdvihnutie kvalitatívnej úrovne AS UK, zvýšenie reputácie AS UK a jeho členov
medzi členmi akademickej obce UK. Osobne nemá exekutívne ambície.
Bc. Viktor Svetský (predseda študentskej časti AS FiF UK) v reakcii na príspevok člena
študentskej časti AS FiF UK, ktorý poukázal na problém s obsadením dvoch uprázdnených miest
delegátov v ŠRVŠ za volebný obvod FiF UK, vysvetlil dôvody, prečo sa dlhodobo nedarí FiF UK
uprázdnené miesta zaplniť.
Mgr. Jana Šmelková potvrdila názor predrečníkov, že pasivita študentov je globálnym
(celoslovenským) problémom, pričom nejde len o nezáujem študentov voliť a byť volený do orgánov,
ktoré ich reprezentujú (ŠRVŠ, študentské časti akademických senátov), ale aj o ich nezáujem o výučbu
a mimoštudijné aktivity. Opätovne pripomenula, že UK podporila iniciatívu ISU v podobe Vyhlásenia
predstaviteľov UK zo dňa 3. februára 2016. Problémy však nemá len regionálne školstvo, obrovské
problémy trápia aj vysoké školstvo a je na ne potrebné poukázať. Všetky orgány reprezentácie VŠ
(SRK, ŠRVŠ a RVŠ) pre nedostatočnú výšku dotácie odmietli rozpis štátnej dotácie verejným vysokým
školám na rok 2016, ŠRVŠ a RVŠ odmietli aj samotnú metodiku rozpisu štátnej dotácie na rok 2016;
napriek tomu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR metodiku rozpisu dňa 18. decembra 2016
schválil. Úlohou ŠRVŠ je reprezentovať študentov vysokých škôl. V prípade toho, že sa pociťuje
nedostatočná informovanosť o činnosti ŠRVŠ, je pripravená sa pravidelne s členmi AS UK a členmi
študentských častí akademických senátov fakúlt UK stretávať.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že riešením na pasivitu študentov VŠ pri
účasti na voľbách do akademických senátov je stanovenie minimálneho percentuálneho kvóra potrebného na zvolenie kandidáta. Opätovne zdôraznil, že UK podporuje priority v rezorte školstva,
požiadavky ISU sú v modifikovanej podobe súčasťou deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií
pôsobiacich v školstve, ktorá bude (aj za účasti zástupcov ISU) podpísaná v stredu 17. februára 2016.
Je potrebné bojovať „za niečo“, nie „proti niečomu“. Informoval, že v septembri 2015 oslovil rektorov
verejných vysokých škôl s možnosťou, aby podobne ako v roku 1993 protestom v talároch poukázali
na neriešenie problémov v oblasti vysokého školstva, pre tento čin však získal len malú podporu.
Konštatoval, že podpora ochoty vysokoškolských učiteľov štrajkovať je mimo UK nízka. Za nevhodné
považuje „zabuchnúť si dvere“ a stratiť vyjednávacie možnosti voči novej vláde tým, že by sa štrajk
spolitizoval.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera uviedol, že tak, ako sa prejavuje záujem o problémy
regionálneho školstva, je potrebné vnímať aj problémy vysokého školstva, pričom je nutné nájsť
spôsob, ako sa k nim vyjadriť.
Bc. Michal Švehlík (predseda študentskej komory AS FMFI UK) reagoval, že podporuje
prezentované požiadavky ŠRVŠ, avšak pripadá mu zvláštne ich načasovanie v čase, keď prebieha
individuálny štrajk zamestnancov vysokých škôl na podporu požiadaviek učiteľov v regionálnom
školstve. V reakcii na príspevok rektora UK uviedol, že iniciatívy ISU a IVU nie sú politickou
predvolebnou hrou.
Mgr. Jana Šmelková uviedla, že okrem iniciatív a štrajkov existujú aj oficiálne štruktúry
reprezentujúce vysoké školy. Načasovanie požiadaviek ŠRVŠ vníma ako adekvátne, pretože sa končí
volebné obdobie a požiadavky sú adresované novému ministrovi školstva. Za jeden z cieľov
prebiehajúceho zasadnutia študentskej časti AS UK považovala zlepšenie informovanosti o oficiálnych
rokovaniach, ktoré uskutočnili orgány reprezentácie vysokých škôl. Prioritou všetkých prítomných
v rokovacej miestnosti musí byť vysoké školstvo.
Bc. Viktor Svetský (predseda študentskej časti AS FiF UK) v reakcii na slová politizácii aktivít
IVU a ISU uviedol, že obe iniciatívy sú apolitické a svoju apolitickosť si strážia.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. za základe osobného stretnutia s predstaviteľmi ISU, ktoré absolvoval ako hosť na zasadnutí AS FiF UK a následných podujatiach organizovaných na FiF UK, potvrdil informáciu o deklarovanej apolitickosti iniciatívy ISU.
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Mgr. František Herman (člen študentskej komory AS FMFI UK) informoval, že zamestnanci
FMFI UK prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty obdržali informáciu, že OZPŠaV na UK
nebude vyvíjať iniciatívy smerujúce k podpore štrajku. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že
predsedom odborov na UK je osoba, ktorá vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
kandidovala za stranu SMER. Nerozumie postoju odborov, ktoré sa tvária apoliticky, pritom však
podporujú politiku konkrétnej politickej strany.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval, že štrajk vyhlasujú odbory na základe zákona
o kolektívnom vyjednávaní, prebiehajúci štrajk však nie je týmto prípadom (ide o solidárny štrajk na
individuálnej báze).
Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva v reakcii na email predstaviteľa odborov na UK uviedol, že
ho v ňom nahnevali slová „sme presvedčení, že vláda po voľbách bude realizovať dlhodobé oprávnené
požiadavky na zvýšenie dotácie vysokým školám, vrátane platov ich zamestnancov“, pričom ale
nemožno predpovedať, s akými výsledkami voľby dopadnú.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (súčasne aj predsedníčka AS
PriF UK) uviedla, že PriF UK patrí medzi aktívne fakulty. Chce sa zastať členov študentskej časti AS
PriF UK, pretože všetci jeho členovia dňa 25. januára 2016 vyjadrili súhlas s vyhlásením AS PriF UK
vo veci podpory požiadaviek ISU.
Bc. Mária Šormanová v reakcii na doterajší priebeh rozpravy uviedla, že sa v nej rieši niekoľko
paralelných otázok. Členovia AS UK a hostia z radov členov študentských častí akademických senátov
fakúlt UK prišli na zasadnutie s tým, aby sa vzájomne informoval, aké aktivity sa na UK a jej fakultách
uskutočňujú. Neočakávali však, že im budú predstavené požiadavky ŠRVŠ za účelom ich podpory.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. z pozície predsedníčky AS PriF UK
informovala o mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK, ktoré sa uskutoční v utorok 16. februára 2016.
Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční za účasti členov akademickej obce PriF UK, pričom bude strážiť
jej apolitickosť.
RNDr. Eva Viglašová uviedla, že sa necíti byť nečinnou členkou AS UK a AS PriF UK. Vyzvala
pasívnych členov AS UK, aby zvážili svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii členov AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyzval členov AS UK k aktivizácii. V opačnom
prípade hrozí, že nový zákon o vysokých školách môže zmeniť akademické senáty len na orgány
so symbolickými právomocami.
Bc. Viktor Svetský (predseda študentskej časti AS FiF UK) informoval, že študentská časť AS
FiF UK komunikuje svoje aktivity napríklad prostredníctvom fb stránky. V štrajkovom týždni bude
v pondelok a utorok v čase od 14 hod. do 19 hod. prebiehať program v Moyzesovej sieni, v stredu od
17 hod. diskusia o stave školstva v aule UK, vo štvrtok o 17 hod. Sa uskutoční sprievod od FiF UK na
Hlavné námestie. Ďalší program štrajkových aktivít, do ktorých sa FiF UK zapojí, sa priebežne
zverejňuje na webovských stránkach ISU.
Bc. Michal Švehlík (predseda študentskej komory AS FMFI UK) informoval, že študentská
komora AS FMFI UK sa aktivizuje už dlhodobejšie, na svoje aktivity má vyčlenenú vlastnú položku
v rozpočte fakulty. V zimnom semestri zorganizovala diskusiu študentov a vyučujúcich na tému
podvádzania pri skúškach. Študentská komora AS FMFI UK podporila prebiehajúci štrajk, dekan
fakulty poskytol pre účely štrajkových aktivít (dopoludňajšie diskusie a prednášky na tému školstva)
poslucháreň F1. Popoludní sa štrajkujúci na FMFI UK pripoja k spoločným aktivitám IVU.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera na základe priebehu rozpravy navrhol uznesenie,
ktorým študentská časť AS UK podporí aktivity študentských častí akademických senátov fakúlt UK
smerujúcich k podpore učiteľov v regionálnom školstve.
RNDr. Eva Viglašová sa opýtala, či o podporu požiadaviek ŠRVŠ boli požiadané aj študentské
časti akademických senátov ostatných vysokých škôl.
Mgr. Jana Šmelková odpovedala, že požiadavky ŠRVŠ boli zverejnené na webovom sídle ŠRVŠ
v dopoludňajších hodinách v deň konania zasadnutia študentskej časti AS UK. Najneskôr po zasadnutí
Valného zhromaždenia ŠRVŠ v dňoch 26.-28. februára 2016 budú o podporu požiadané študentské
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časti akademických senátov ďalších vysokých škôl.
Mgr. František Herman (člen študentskej komory AS FMFI UK) požiadal o lepšiu synchronizáciu
medzi aktivitami ŠRVŠ a aktivitami študentských častí akademických senátov fakúlt UK. Odporučil
pozývať na stretnutia študentských častí aj delegátov danej fakulty UK v ŠRVŠ.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera podporil snahy o zlepšenie informačných kanálov
medzi delegátmi UK v ŠRVŠ a orgánmi akademickej samosprávy UK a fakúlt UK.
Mgr. Jana Šmelková navrhla, aby sa pravidelne konávali stretnutia delegátov UK v ŠRVŠ,
študentskej časti AS UK a študentských častí akademických senátov fakúlt UK za účelom vzájomného
informovania sa o vyvíjaných aktivitách.
Keďže nikto ďalší nepožiadal o vystúpenie v rozprave, podpredsedovia AS UK rozpravu ukončili.
Podpredsedovia AS UK predniesli návrh uznesenia o podpore aktivít študentských častí akademických
senátov fakúlt UK smerujúcich k podpore regionálneho školstva a dali o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

18

10

14

0

4

Podpredsedovia AS UK konštatovali, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 1:
Študentská časť Akademického senátu UK podporuje iniciatívne aktivity študentských častí
akademických senátov fakúlt UK, ktorých cieľom je podpora učiteľov regionálneho školstva.
Podpredsedovia AS UK predniesli návrh uznesenia o podpore požiadaviek ŠRVŠ.
Ing. Tomáš Balala a Dott. Peter Juhás uviedli, že majú problém navrhnuté uznesenie podporiť, keďže
požiadavky nie sú súčasťou uznesenia a môžu sa v čase meniť, resp. môžu byť v rôznych verziách.
Podpredsedovia AS UK Mgr. Marek Pleva a Bc. Róbert Zsembera navrhli, aby boli príslušný
dokument ŠRVŠ prílohou zápisnice zo zasadnutia študentskej časti AS UK.
Emil Hankovský sa opýtal na konkretizáciu obsahu slov „protestné akcie“ v II. časti návrhu
uznesenia.
Podpredsedovia AS UK Mgr. Marek Pleva a Bc. Róbert Zsembera odpovedali, že konkrétna podoba
protestných akcií bude špecifikovaná v budúcnosti (môže ísť o manifesty, demonštrácie, diskusie a pod.).
Podpredsedovia AS UK dali hlasovať o navrhnutom uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

18

10

15

2

1

Podpredsedovia AS UK konštatovali, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 2:
Študentská časť Akademického senátu UK
I.
plne podporuje
Požiadavky Študentskej rady vysokých škôl zostavené na účely zapracovania do programového
vyhlásenia vlády zo dňa 15. februára 2016 a žiada budúcu vládu Slovenskej republiky, aby tieto
požiadavky zapracovala do svojho programového vyhlásenia a následne do štátneho rozpočtu
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Slovenskej republiky,
II.
vyhlasuje,
že v prípade nesplnenia požiadaviek ŠRVŠ vládou Slovenskej republiky a Národnou radou
Slovenskej republiky bude iniciovať protestné akcie, ktoré môžu zamedziť vyučovaciemu procesu a
vedeckovýskumným aktivitám až do okamihu prijatia požiadaviek v úplnom znení,
III.
žiada
študentské časti akademických senátov fakúlt UK, aby podporili Požiadavky Študentskej rady
vysokých škôl zostavené na účely zapracovania do programového vyhlásenia vlády zo dňa
15. februára 2016.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že dňa 2. marca 2016 sa uskutoční zasadnutie
AS UK s prevažne finančnými a majetkovými bodmi programu. Rektor UK ďalej pripomenul
dôležitosť vzájomnej komunikácie. Problémom je potrebné predchádzať, nie na ne čakať. Ak vznikne
potreba, je pripravený sa opäť s členmi študentskej časti AS UK a členmi študentských častí akademických senátov fakúlt UK zísť; stretnutie môže byť orientované na špecifické problémy týkajúce sa
študentov, kvality vzdelávania, ale i otázky nemožnosti čerpania štrukturálnych fondov pre UK. Taktiež
vyjadril ochotu stretávať sa raz za štvrťrok aj neformálne.
Bc. Ina Sečíková (členka študentskej časti AS FiF UK) ocenila iniciatívu ŠRVŠ, jej načasovanie však
nepovažuje za vhodné. Považuje ho v aktuálnej situácii za kontraproduktívne, štiepi sa ním energia a
pozornosť zainteresovaných. Považuje za dôležité zdôrazniť, že zmeny na vysokých školách sa
neuskutočnia bez zmien v regionálnom školstve. Apelovala, aby študenti vysokých škôl podporili
iniciatívy učiteľov v regionálnom školstve.
Mgr. Jana Šmelková reagovala, že ŠRVŠ je orgánom reprezentujúcim študentov vysokých škôl.
Napriek tomu však bojuje za školstvo ako celok. Pripomenula tiež, že IVU podporila požiadavky
regionálneho školstva.
Emil Hankovský uviedol, že onedlho sa bude formovať v novej vláde koncepcia vzdelávania,
regionálne školstvo a vysoké školstvo sú vzájomne prepojené. Nemyslí si, že vyhlásenie ŠRVŠ je
kontraproduktívne, školstvo je potrebné vnímať ako jeden celok.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera sa pripojil ku konštatovaniu, že regionálne školstvo a
vysoké školstvo sú vzájomne prepojené. Uviedol, že obe sú si navzájom zrkadlom.
Bc. Petra Kubincová (členka študentskej komory AS FMFI UK) reagovala, že pozvánka na
zasadnutie ako bod programu obsahovala diskusiu k aktuálnemu dianiu v školstve, pod čím si
predstavovala diskusiu k štrajku na vysokých školách na podporu požiadaviek učiteľov regionálneho
školstva. Za zvláštne preto považovala, že sa na zasadnutí diskutovalo prevažne o problémoch
vysokého školstva. Súhlasila s názorom Bc. Iny Sečíkovej, že požiadavky ŠRVŠ sú štiepením energie.
Bc. Michal Švehlík (predseda študentskej komory AS FMFI UK) uviedol, že sme mali možnosť
počas troch uplynulých týždňov sledovať štrajk 14 500 učiteľov regionálneho školstva, ktorí pri
odhade, že každý z nich zarába priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve, obetovali zo
svojich platov v prospech štrajku cca 10 mil. €. Opýtal sa, či by vzhľadom na túto skutočnosť nemala
ŠRVŠ podporiť iniciatívu ISU. Rozumie tiež aktuálnemu postoju UK v snahe o získanie vyjednávacej
pozície voči budúcej vláde, napriek tomu však postoj UK k iniciatíve ISU považuje za alibistický.
Mgr. Jana Šmelková reagovala, že ŠRVŠ je oficiálnym orgánom zastupujúcim záujmy študentov
vysokých škôl, využíva preto štandardné oficiálne spôsoby práce. ŠRVŠ vydala niekoľko vyhlásení
k problémom v regionálnom školstve a podpore iniciatív učiteľov. Požiadala tiež prítomných, aby
v prípade, že nesúhlasia s doterajším oficiálnym spôsobom práce ŠRVŠ, navrhli iné spôsoby, akými by
mala ŠRVŠ iniciatívu ISU podporiť.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. zopakoval svoju opakovane prezentovanú
výhradu voči požiadavkám ISU na plošné navýšenie platov v regionálnom školstve. Navyšovanie
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platov je potrebné diferencovať podľa kvality práce učiteľov. Pripomenul, že vysoké školy získavajú
grantové a projektové prostriedky súťažným spôsobom. V prípade, že sa navýšia zdroje regionálnemu
školstvu, zoberú sa vysokým školám a SAV.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. prečítal deklaráciu OZPŠaV a partnerských
reprezentácií pôsobiacich v školstve, v ktorej boli zohľadnené aj požiadavky ISU. Deklarácia bude
podpísaná za účasti všetkých participujúcich reprezentácií pôsobiacich v školstve v stredu 17.02.2016.
Mgr. Jana Šmelková pripomenula, že sa nachádzame vo volebnom roku, je potrebné usilovať sa
o presadenie požiadaviek deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve do
programového vyhlásenia novej vlády.

Bod č. 3:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.

Bod č. 4:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva poďakoval členom
študentskej časti AS UK, členom študentských častí akademických senátov fakúlt a ďalším hosťom za
účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

18.03 hod.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

Prílohy:
1. Požiadavky ŠRVŠ zostavené na účely zapracovania do programového vyhlásenia vlády
(zverejnené na webovom sídle ŠRVŠ dňa 15. februára 2016)

.................................................................

.................................................................

Bc. Róbert Zsembera

Mgr. Marek Pleva

podpredseda Akademického senátu UK

podpredseda Akademického senátu UK
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