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Bratislava 22.12.2020 

Z á p i s n i c a  

z 8. zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK 

zo dňa 16. decembra 2020  

 

Začiatok zasadnutia: 12:32 hod.  

 

Miesto konania zasadnutia: video-konferenčne prostredníctvom platformy MS Teams  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Vizuálna koncepcia Univerzity Komenského v Bratislave. 

3. Prerokovanie materiálov zaradených na 7. riadne zasadnutie AS UK.  

3.1. Nominácia člena Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie. 

3.2. Ostatné zaradené materiály. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Bod č. 1:  Otvorenie 

Zasadnutie Študentskej časti AS UK otvoril podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent, ktorý privítal 

prítomných členov SČAS UK a prítomného hosťa. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent viedol zasadnutie 

Študentskej časti AS UK. 

Počas trvania zasadnutia SČAS UK sa počet členov SČAS UK prítomných na zasadnutí SČAS UK ustálil na 

počte 25. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol v súlade s výsledkami posledného zasadnutia ŠČAS UK Bc. 

Boris Bobáľa ako zapisovateľa zo zasadnutia Študentskej časti AS UK.  

Člen SČAS UK Bc. Boris Bobáľ súhlasil s nomináciou za zapisovateľa zo zasadnutia SČAS UK, avšak 

zároveň sa ospravedlnil z priebehu časti zasadnutia ŠČAS UK po 13:00 hod., keďže paralelne so zasadnutím 

ŠČAS UK prebieha spoločné zasadnutie Finančnej komisie AS UK a Právnej komisie AS UK, pričom uviedol, 

že je členom Právnej komisie AS UK, a preto poprosil podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta 

o vyhotovenie poznámok po jeho odchode zo zasadnutia SČAS UK. 
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Keďže iné návrhy na zapisovateľa zo zasadnutia SČAS UK a ani pripomienky k návrhu nezazneli, tak JUDr. 

Filip Vincent skonštatoval, že nominácia Bc. Borisa Bobáľa ako zapisovateľa zo zasadnutia SČAS UK bola 

členmi ŠČAS UK konkludentne schválená.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent súčasne navrhol dvoch overovateľov zápisnice zo zasadnutia SČAS 

UK po vzore Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, a to člena SČAS UK Marka Horvátha 

a člena SČAS UK Bc. Andreja Feješa. Člen SČAS UK Marko Horváth odmietol nomináciu za overovateľa 

zápisnice zo zasadnutia SČAS UK z dôvodu účasti na testovaní na COVID-19 počas zasadnutia SČAS UK. 

Člen SČAS UK Bc. Andrej Feješ vyslovil s návrhom súhlas. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent 

následne navrhol za druhú overovateľku zápisnice členku SČAS UK Kristínu Mravcovú, ktorá s návrhom 

vyslovila súhlas.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyzval prítomných členov ŠČAS UK o iné návrhy alebo námietky 

k predneseným nomináciám. Keďže žiadne návrhy alebo námietky nezazneli, tak JUDr. Filip Vincent 

skonštatoval, že nominácie Bc. Andreja Feješa a Kristíny Mravcovej ako overovateľov zápisnice boli 

konkludentne schválené.  

Bod č. 2:  Vizuálna koncepcia Univerzity Komenského v Bratislave 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent informoval prítomných, že dňa 14. decembra 2020 oznámil prorektor 

UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., že Vizuálna koncepcia UK nebude na pléne AS 

UK dňa 16. decembra 2020 prerokovaná s ohľadom na dodatočné úpravy predkladaných log niektorých fakúlt 

UK. 

Bod č. 3:  Prerokovanie materiálov zaradených na 7. riadne zasadnutie AS UK 

3.1. Nominácia Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent požiadal prítomných členov ŠČAS UK o nomináciu člena ŠČAS 

UK do návrhovej komisie zo zasadnutia pléna AS UK. Keďže žiadne návrhy od prítomných nezazneli, tak 

JUDr. Filip Vincent navrhol člena SČAS UK Mgr. Askara Gafurova za člena návrhovej komisie zo zasadnutia 

pléna AS UK. Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov nomináciu za člena návrhovej komisie zo zasadnutia pléna 

AS UK prijal. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyzval prítomných členov ŠČAS UK o pripomienky k návrhu alebo 

o predloženie iných návrhov. Keďže žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy nezazneli, tak JUDr. Filip Vincent 

skonštatoval, že návrh člena SČAS UK Mgr. Askara Gafurova za člena návrhovej komisie zo zasadnutia pléna 

AS UK bol konkludentne schválený.  

3.2. Ostatné zaradené materiály 

Informácie z Predsedníctva AS UK zo dňa 09. decembra 2020 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že rokovania Predsedníctva AS UK konaného dňa 09. 12. 

2020 sa nezúčastnil z dôvodu karantény po kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, a preto poprosil člena 

SČAS UK Bc. Mateja Gajdoša, ktorý sa zasadnutia Predsedníctva AS UK zúčastnil ako predseda Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, aby stručne informoval o priebehu zasadnutia.  

Člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš na začiatok uviedol, že program dnešného zasadania pléna AS UK bude 

rozsiahly. Následne informoval, že zo zasadnutia pléna AS UK bol stiahnutý bod týkajúci sa Vizuálnej 

koncepcie UK. Ďalej informoval, že voľba podpredsedu AS UK zo študentskej časti sa na dnešnom pléne AS 

UK konať nebude, keďže niektorí členovia Predsedníctva AS UK vyjadrili pochybnosti týkajúce sa 

uskutočnenia predmetnej voľby online spôsobom. 
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal na podrobnosti návrhu na zriadenie Dočasnej akreditačnej 

rady UK. Bc. Matej Gajdoš odpovedal, že návrh na zriadenie Dočasnej akreditačnej rady UK Akademický 

senát UK len prerokúva, pričom až Vedecká rada UK schvaľuje zriadenie tohto orgánu. Bc. Matej Gajdoš 

ďalej uviedol, že ako člen Dočasnej akreditačnej rady UK za študentov UK bol navrhnutý Bc. Dominik Juračka 

z PriF UK. Člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš osobne tento návrh podporil, pretože Bc. Dominik Juračka sa 

radí medzi tzv. „superškoliteľov” a má spôsobilosť riešiť akreditácie na UK z pohľadu študentov. 

Bc. Filip Šuran (hosť zasadnutia, delegát ŠRVŠ za ŠČAS UK a predseda ŠRVŠ) vyjadril tomuto návrhu 

podporu rovnako ako člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš a následne uviedol, že Bc. Dominik Juračka sa radí 

medzi „superškoliteľov“ (zúčastnil sa školenia ohľadom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

v zahraničí).  

Člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš ďalej k Dočasnej akreditačnej rade UK uviedol, že bude funkčná len do 

obdobia, kým nevznikne trvalá Akreditačná rada UK. Následne podotkol, že nateraz nie je potrebné, aby si 

fakulty UK vo vlastnej réžii zriaďovali vlastné fakultné akreditačné rady. V Dočasnej akreditačnej rade UK 

nebude prípustné, aby ich členmi boli ľudia, ktorí priamo garantujú študijné programy na UK. Na záver 

podotkol, že v týchto radách bude zastúpenie aj z radu verejného sektora (napr. členkou Dočasnej akreditačnej 

rady UK bude pani Ing. Elena Kohútiková, PhD., podpredsedníčka Dozornej rady Všeobecnej úverovej banky, 

a.s.). 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal, aká bude koncepcia kooperácie Dočasnej akreditačnej 

rady UK s Radou pre kvalitu UK.  

Člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš odpovedal, že Dočasná akreditačná rada UK bude výkonným orgánom, kým 

Rada pre kvalitu UK bude riešiť dlhodobejšie vízie týkajúce sa zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa ďalej opýtal, či „veľká“ Rada pre kvalitu UK už zasadá častejšie 

oproti minulosti.  

Člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš odpovedal, že v roku 2020 zasadala zatiaľ len jedenkrát, a to konkrétne 03. 

12. 2020, keďže ostatné skoršie plánované zasadnutia boli kvôli súčasnej epidemiologickej situácie zrušené.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyslovil prianie, aby členmi „veľkej“ Rady pre kvalitu UK bolo viac 

študentov, keďže momentálne je jej členom len jeden študent UK.  

Koncepcia rozvoja informatiky na UK pre roky 2020 - 2030 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent stručne informoval, že k tomuto dokumentu zasadala Komisia pre 

rozvoj a informačné technológie AS UK. JUDr. Filip Vincent poprosil člena SČAS UK Mgr. Askara Gafurova, 

ktorý je podpredsedom Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK, aby informoval prítomných 

o predloženom dokumente.  

Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že Centrum informačných technológií UK (CIT UK) ma široké 

portfólio „produktov“, ktoré poskytuje na univerzite. Následne pretlmočil slová prorektora pre knižničné 

a informačné služby UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., že oblasť informačných technológií je kritickou 

súčasťou univerzity. Ďalej uviedol, že CIT UK je vo všeobecnosti podfinancovaný. Člen SČAS UK Mgr. 

Askar Gafurov vyslovil prianie, aby sa iniciovali stretnutia na pravidelnej báze, na ktorých bude CIT UK 

prezentovať krátkodobé zámery na určité časové obdobie.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa spýtal, či na zasadnutí komisie bol nejaký bod sporný.  
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Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že žiaden bod zasadnutia komisie nebol sporný, avšak predseda 

komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. sa vyjadril, že niektoré veci boli v predkladanom materiáli vágne 

naformulované.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k podanej informácii od člena SČAS UK Mgr. 

Askara Gafurova,  a keďže otázky nezazneli, tak prešiel k Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020.  

Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poprosil členku Finančnej komisie AS UK Mgr. Luciu Husenicovú 

o podanie informácie ohľadom predkladaného materiálu. 

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že s ohľadom na niekoľko po sebe idúcich zasadnutí 

Finančnej komisie AS UK za posledné týždne si presne nespomína, aká konkrétna problematika sa ohľadom 

predkladaného dokumentu riešila.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa spýtal, či bolo niečo sporné ohľadom predloženého materiálu. 

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že si na nič sporné nespomína, pričom následne dodala, že 

Finančná komisia AS UK odporučila Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020 plénu AS UK schváliť.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020, a 

keďže otázky od prítomných členov ŠČAS UK a hostí nezazneli, tak prešiel k návrhu vnútorného predpisu UK 

s názvom Pravidlá prijímacieho konania na UK. 

Pravidlá prijímacieho konania na UK 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poprosil členov Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK o podanie 

ústnej informácie ohľadom materiálu. Člen SČAS UK Mgr. Martin Surový ako člen Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK uviedol, že prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. 

Jozef Masarik, DrSc. prezentoval tento dokument na zasadnutí komisie. V priebehu zasadnutia komisie boli 

do materiálu zakomponované nové body, ktoré ľahšie umožnia prestupovanie na príbuzné odbory v rámci UK. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k informácii od člena SČAS UK Mgr. Martina 

Surového, a keďže žiadne otázky nezazneli, tak prešiel k Študijnému poriadku Farmaceutickej fakulty UK.  

Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent na začiatok uviedol, že Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty 

UK bol prepracovaný po pripomienkach, ktoré boli vznesené Právnou komisiou AS UK.  

Členka SČAS UK Alexandra Karabinová uviedla, že bola prítomná na zasadnutí fakultnej SČAS FaF UK. 

Následne uviedla, že pripomienky komisií AS UK boli do materiálu zapracované, a vyjadrila prianie, že 

Študijný poriadok FaF UK bude plénom AS UK schválený.  

Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov pripomenul, že na zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

bol problém s dvadsiatimi dňami predstavujúcimi interval, odkedy sa môže študent prihlásiť na štátnu 

záverečnú skúšku po zložení poslednej postupovej skúšky. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent informoval, že v prepracovanej verzii Študijného poriadku 

Farmaceutickej fakulty UK sa už tento sporný bod nenachádza. 

Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že sporný bod sa nachádzal aj v materiáloch doručených na 

zasadnutie Predsedníctva AS UK.  
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Členka SČAS UK Alexandra Karabinová uviedla, že tento bod by sa v materiáli už nemal nachádzať. Ďalej 

uviedla, že Študijný poriadok FaF UK by mal platiť „obrok“. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k informácii týkajúcej sa Študijného poriadku 

Farmaceutickej fakulty UK, a keďže otázky nezazneli, tak prešiel k predloženým žiadostiam o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK.  

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poprosil členku SČAS UK Mgr. Luciu Husenicovú o podanie ústnej 

informácie týkajúcej sa predmetných žiadostí.  

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová informovala, že nevie v predložených žiadostiach o ničom, čo by 

bolo sporné.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent informoval, že paralelne so zasadnutím SČAS UK bude zasadať 

Finančná komisia AS UK a Právna komisia AS UK o 13:00 hod, na ktorých spoločnom zasadnutí sa bude 

prerokúvať návrh na zriadenie vecného bremena na majetku UK predložený Rektorátom UK ako aj jedna 

žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom majetku UK predložená EBF UK. 

Ohľadom vecného bremena informoval člen SČAS UK Bc. Matej Gajdoš, že sa jedná o zriadenie vecného 

bremena na inžinierske siete (kanalizáciu), ktorú využíva Prírodovedecká fakulta UK a Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky UK. Ďalej uviedol, že toto vecné bremeno sa zriaďuje kvôli projektu ACCORD. Následne 

dodal, že podľa jeho názoru by nemalo dôjsť k žiadnemu problému, keďže súčasťou tejto kanalizácie nie je 

žiadna prečerpávacia stanica a samotná kanalizácia je gravitačná (samospádová).  

Člen SČAS UK Bc. Boris Bobáľ informoval, že na Právnej komisii AS UK bol za vyradenie tohto bodu zo 

zasadnutia komisie, keďže na FMFI UK k tomu nemali žiadne informácie. Na zasadnutí Akademického senátu 

FMFI UK, ktoré sa uskutočnilo dňa 07. 12. 2020, dekan FMFI UK prezentoval výsledky stretnutia ohľadom 

predmetného vecného bremena. Následne dodal, že predkladaný materiál považuje za férovú dohodu a 

odporúča ho schváliť.  

Bod č. 4:  Rôzne 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ďalej v nadväznosti na tretí bod zasadnutia SČAS UK uviedol, že 

podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc vypracoval program zasadnutí AS UK a jeho orgánov na letný 

semester akademického roku 2020/2021. 

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran informoval, že od posledného stretnutia Študentskej časti AS UK sa uskutočnil 

Konvent akademických senátov 2020 organizovaný ŠRVŠ (stretnutie akademických senátorov).  

Organizáciu predmetného konventu ocenil člen SČAS UK Mgr. Martin Surový a aj členka SČAS UK 

Alexandra Karabinová. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ďalej uviedol, že výsledkom per-rollam hlasovania týkajúceho sa 

listu Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v otázke nového zákona o vysokých školách je to, že 

predmetné znenie listu bolo SČAS UK schválené. Následne dodal, že list v priebehu aktuálneho týždňa pošle 

poštovou prepravou. Zápisnica o predmetnom hlasovaní bude zverejnená na webe SČAS UK. 

Zasadnutie SČAS UK opustili členovia SČAS UK Bc. Boris Bobáľ, Marko Horváth a Ing. Martin Uher, čím 

sa počet členov SČAS UK prítomných na zasadnutí znížil na 22. 
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Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že čoskoro by mal vyjsť návrh nového zákona o vysokých školách, 

a preto podľa neho je tento list odoslaný neskoro. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že na obsahu listu pracovala pracovná skupina zložená 

z členov SČAS UK, ktorá analyzovala značné množstvo materiálov týkajúce sa dotknutej problematiky, 

a určité časové obdobie trvalo aj schválenie obsahu listu samotnou SČAS UK. 

V rámci bodu Rôzne tiež informoval člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov o probléme zverejňovania osobných 

údajov študentov v súvislosti so zverejňovaním zmlúv o ubytovaní v Centrálnom registri zmlúv. Následne 

dodal, že v spolupráci s predsedom ŠRVŠ Bc. Filipom Šuranom sa pokúsia o vyriešenie tohto problému. 

Záverom uviedol, že predmetná otázka bola prerokovaná aj na zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK, ktorá prijala uznesenie požadujúce riešenie tejto situácie.  

Bod č. 5:  Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ukončil zasadnutie, poďakoval 

prítomným za účasť a poprial prítomným pekné prežitie vianočných sviatkov ako aj úspešný štart do Nového 

roku 2021. 

Koniec zasadnutia: 13:14 hod.  

Zapísal:  

Bc. Boris Bobáľ 

JUDr. Filip Vincent 

Zápisnicu overili:  

Bc. Andrej Feješ 

Kristína Mravcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Filip Vincent 

podpredseda AS UK 

  


