UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1

Bratislava 10. 03. 2021

Zápisnica
z 9. zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK
z 10. marca 2021
Začiatok zasadnutia: 11:31 hod.
Miesto konania zasadnutia: videokonferečne prostredníctvom platformy MS Teams
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Diskusia k novele zákona o vysokých školách a aktuálne informácie o procese jeho prípravy.
3. Prerokovanie materiálov zaradených na 9. riadne zasadnutie AS UK.
3.1. Nominácia člena Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie.
3.2. Ostatné materiály.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod č. 1:

Otvorenie.

Zasadnutie Študentskej časti AS UK otvoril a viedol podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent (PraF UK),
ktorý privítal prítomných členov Študentskej časti Akademického senátu UK a Bc. Filipa Šurana (predsedu
Študentskej rady vysokých škôl, zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl).
Na začiatku zasadnutia SČAS UK bolo prítomných 23 členov Študentskej časti AS UK, čiže SČAS UK bola
uznášaniaschopná. Počas zasadnutia SČAS UK sa zvýšil počet prítomných členov SČAS UK na zasadnutí na
25 (na zasadnutie sa o 12:16 hod. dostavila MUDr. Monika Kučeríková z JLF UK a o 12:34 hod. Patrícia Sára
Šimková z EBF UK), pričom následne počet prítomných opätovne klesol na 23 (zasadnutie o 12:52 hod.
opustila Bc. Nina Vlhová z FiF UK a o 12:56 hod. Mgr. Marco Obetko z FTVŠ UK). Počas celého zasadnutia
SČAS UK bola SČAS UK uznášaniaschopná.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol, aby SČAS UK rokovala podľa programu uvedeného na
pozvánke, pričom súčasne prítomných vyzval na prípadné doplnenie alebo zmenu programu. Keďže žiadne
návrhy na doplnenie alebo zmenu programu nezazneli, tak podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent
skonštatoval, že program zasadnutia SČAS UK bol konkludentne schválený.
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poprosil prítomných, aby v prípade svojho odchodu zo zasadnutia
ŠČAS UK túto skutočnosť napísali do chatu za účelom evidencie prítomnosti.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol ako zapisovateľa zasadnutia Bc. Boris Bobáľa (FMFI UK).
Súčasne ako overovateľov zápisnice navrhol člena ŠČAS UK Bc. Christophera Steinemanna (PdF UK)
a členku ŠČAS UK Mgr. Luciu Procházkovú (PriF UK). Všetci dotknutí vyjadrili súhlas so svojimi
nomináciami. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne vyzval prítomných členov o prípadné návrhy
a pripomienky k predloženým nomináciám. Keďže žiadne iné návrhy a pripomienky nezazneli, tak
podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že predložení kandidáti boli konkludentne schválení.
Bod č. 2:

Diskusia k novele zákona o vysokých školách a aktuálne informovanie o procese jeho
prípravy

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu ohľadom tohto bodu a poprosil Bc. Filipa Šurana
(zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl) o informovanie ohľadom prípravy novely zákona o vysokých
školách.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran poďakoval podpredsedovi AS UK JUDr. Filipovi Vincentovi za udelené slovo.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran oboznámil prítomných členov ŠČAS UK, že dňa 5. marca 2021 vznikla na
pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“
v príslušnom gramatickom tvare) expertná skupina skladajúca sa zo zástupcov vysokoškolských reprezentácií,
a to Rady vysokých škôl (RVŠ), Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), Slovenskej rektorskej konferencie
(SRK), Klubu dekanov, zástupcu odborových organizácií a Mgr. Renáty Hall (bývalá predsedníčka ŠRVŠ).
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ďalej uviedol, že ŠRVŠ en bloc odmietla postup štátneho tajomníka MŠVVaŠ
SR MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH., ktorý spočíval v tom, aby ŠRVŠ priamo pomenovala, čo je
podľa nej sporné na návrhu zákona o vysokých školách. Súčasne dodal, že ŠRVŠ si vyžiadala dôvodovú správu
od MŠVVaŠ SR k predloženému návrhu novely zákona o vysokých školách. Predmetnú dôvodovú správu
poslalo MŠVVaŠ SR včera poobede [9. marca 2021, pozn. zapisovateľa], má 25 strán a obsahuje veľa citácií,
pričom veľká časť matérie vychádza zo zistení občianskej iniciatívy „To dá rozum“.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že s niektorými ideami dôvodovej správy sa stotožňuje, niektoré
kategoricky odmieta a niektoré vymedzené problémy by riešil inými prostriedkami. K samotnej dôvodovej
správe bude mať ŠRVŠ stretnutie v priebehu niekoľkých dní, na ktorej sa bude diskutovať, akým spôsobom
bude ŠRVŠ túto dôvodovú správu pripomienkovať.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran na záver uviedol, že je pripravený zodpovedať prípadné otázky prítomných.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poďakoval za podanú informáciu od predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa
Šurana.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent pripomenul, že celá Univerzita Komenského v Bratislave je
v protestnej pohotovosti kvôli novele zákona o vysokých školách. Od minulej stredy [od 3. marca 2021, pozn.
zapisovateľa] sa zmenilo len to, že prvýkrát zasadla expertná skupina na MŠVVaŠ SR.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ďalej uviedol, že v nedeľu [7. marca 2021, pozn. zapisovateľa]
prebehlo online stretnutie predsedov, resp. poverených zástupcov fakultných študentských častí a študentských
komôr akademických senátov fakúlt UK, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 12 fakúlt UK. Na tejto platforme
si jednotliví študentskí zástupcovia fakúlt UK vymenili informácie a rámcovo si dohodli ďalší postup smerom
do budúcnosti v súvislosti s protestnou pohotovosťou. Táto platforma bude súčasne slúžiť na budúcu
koordináciu študentských aktivít na celej UK.
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent na záver uviedol, že sa rozprával s Bc. Filipom Šuranom
o uzneseniach schválených SČAS UK na per-rollam hlasovaní v dňoch 28. 02. 2021 až 02. 03. 2021, pričom
si nastavili podmienky budúcej vzájomnej spolupráce a výmeny informácií.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran pripomenul obsah uznesení schválených v per-rollam hlasovaní od 28. 02.
2021 až do 02. 03. 2021. Identifikoval tri nosné problémy vyplývajúce zo schválených uznesení, a to, že mal
stratiť dôveru predsedu ŠČAS UK JUDr. Filipa Vincenta a viacerých členov ŠČAS UK; stratiť kontakt s ŠČAS
UK ako celkom a tiež to, že neháji záujmy študentov Univerzity Komenského v Bratislave na pôde ŠRVŠ.
K prvému problému predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že bez ohľadu na uvedené dôvody považuje za
neseriózne, že nedostal priestor sa k schvaľovanému uzneseniu vyjadriť, najmä ak sa týka jeho osoby.
Prezentoval porovnanie s Národnou radou Slovenskej republiky, v ktorej ak je niekto odvolávaný, má priestor
sa na zasadnutí jej pléna vyjadriť.
Podotkol, že ani do dnešného zasadnutia ŠČAS UK nie je oficiálne informovaný o výsledku predmetného perrollam hlasovania, ktorým mu ŠČAS UK vyjadruje nedôveru. Konštatoval, že po legislatívnej stránke je to
v poriadku, avšak po morálnej stránke je to podľa neho neslušné. Tento postup považuje za veľké zlyhanie
JUDr. Filipa Vincenta ako predsedu ŠČAS UK. Na záver ešte uviedol, že celý tento postup považuje za niečo
neuveriteľné.
K strate svojho kontaktu s ŠČAS UK uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí ŠČAS UK [uskutočneného 20.
novembra 2020, pozn. zapisovateľa] priznal, že sa dvoch zasadnutí ŠČAS UK nezúčastnil. Opätovne dal na
zreteľ, že jeho telefónne číslo je verejné, a v prípade, ak by mal niekto potrebu ďalších informácií, tak je
ochotný ich zodpovedať. Tiež je ochotný pristúpiť aj na iný spôsob informovania (komunikácie), ktorý mu
navrhne ŠČAS UK. Momentálne uskutočňuje spoluprácu s SČAS UK a informovanie členov ŠČAS UK takým
spôsobom, že príde na zasadnutie SČAS UK, kde prítomných členov ŠČAS UK informuje o aktuálnych
otázkach, avšak zjavne niektorým členom ŠČAS UK tento štýl komunikácie nestačí. Ako paralelu z iných
slovenských vysokých škôl uviedol, že delegáti ŠRVŠ nie sú často v kontakte so študentskými časťami
fakultných, resp. univerzitných senátov.
Výhrady plynúce zo schválených uznesení vníma aj v súvislosti s pripravovanou novelou zákona o vysokých
školách. Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ďalej uviedol, že ŠRVŠ bola vytýkaná tvrdosť jej reakcie, resp. to,
že nešla tak tvrdo vo verejnom priestore proti novele zákona o vysokých školách ako ostatné slovenské
vysokoškolské reprezentácie. Z rôznych strán tiež počul názory, že na tomto postupe má byť dohodnutý
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Branislavom Gröhlingom, resp. má
mať z toho osobný a politický prospech. Voči takýmto tvrdeniam sa ostro ohradil.
Ďalej uviedol, že medzi per-rollam hlasovaním SČAS UK od 28. 02. 2021 až do 02. 03. 2021 a vyjadrením
ŠRVŠ k novele zákona o vysokých školách zo dňa 01. 03 2021 nie je žiadna kauzalita a prepojenie.
V Predsedníctve ŠRVŠ bola zhoda s takto realizovanou stratégiou. Následne po tejto správe ŠRVŠ bol
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poslaný list, na ktorý minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling expresne reagoval. Na záver uviedol, že za spomenutými
krokmi si stojí aj ako delegát ŠRVŠ za Univerzitu Komenského v Bratislave a aj ako predseda ŠRVŠ.
K tretiemu ním identifikovanému problému sa nevedel veľmi vyjadriť. Podľa jeho názoru žiadny delegát
ŠRVŠ nemá hájiť konkrétnej univerzity (v tomto prípade UK), ale má hájiť záujmy študentov slovenských
vysokých škôl. Záujmy univerzity má hájiť Vedenie UK, resp. jej rektor.
Na záver uviedol, že je smutný z toho, že mu nebolo umožnené vyjadriť svoj názor ešte pred hlasovaním SČAS
UK o daných uzneseniach uskutočnených formou per-rollam.
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Člen ŠČAS UK Bc. Andrej Feješ (PriF UK) sa vyjadril, že nebude reagovať na tvrdenia predsedu ŠRVŠ Bc.
Filipa Šurana. Člen ŠČAS UK Bc. Andrej Feješ sa však spýtal predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana, či si nemyslí,
že by nemal iniciatívnejšie komunikovať informácie smerom k ŠČAS UK a jej členom. Osobne si myslí, že
práve Bc. Filip Šuran by mal proaktívnejšie informovať o svojich aktivitách ako predseda ŠRVŠ, resp. ŠRVŠ
ako celku, pretože on je delegátom UK v ŠRVŠ.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran považoval túto otázku za legitímnu, avšak opätovne zdôraznil, že na takomto
fungovaní (informovaní) sa dohodol s SČAS UK. Následne uviedol, že mesiac február 2021 zbehol extrémne
rýchlo a bol hektický.
Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ (FMFI UK) sa opýtal, či Bc. Filip Šuran bude naďalej pokračovať vo funkcii
predsedu ŠRVŠ, resp. ako delegát ŠRVŠ za Univerzitu Komenského v Bratislave aj napriek výsledku
hlasovania.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal, že ohľadom vyslovenia nedôvery v jeho osobu nemá o tom žiaden
oficiálny doklad, nebolo mu doručené do mailovej schránky konkrétne uznesenie a ani nepozná výsledok perrollam hlasovania SČAS UK. Dodal, že úprimne uvažoval o rezignácii na funkciu delegáta UK v ŠRVŠ.
Ohľadom tejto otázky komunikoval s viacerými členmi ŠČAS UK. Nateraz však neuvažuje o rezignácii
z postu delegáta v ŠRVŠ za Univerzitu Komenského v Bratislave. Následne dodal, že je paradoxné, že ak je
delegát ŠRVŠ odvolaný, tak mu ostáva pozícia predsedu ŠRVŠ, resp. funkcia v predsedníctve, ale ak by sa
človek vzdal funkcie delegáta v ŠRVŠ dobrovoľne, tak mu zaniká funkcia predsedu ŠRVŠ automaticky.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová (FM UK) uviedla, že záujmy študentov by mal predseda ŠRVŠ Bc.
Filip Šuran hájiť na základe diskusie so študentmi a nielen na základe vlastného presvedčenia a názoru.
Uviedla, že za UK tie záujmy študentov reprezentuje SČAS UK a jednotlivé fakultné študentské časti/komory
Akademických senátov.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran zareagoval a potvrdil, že so študentmi UK ako celku neprebehla žiadna
diskusia, avšak v sobotu [6. marca 2021, pozn. zapisovateľa] sa uskutočnila Študentská národná konzultácia
organizovaná ŠRVŠ. Na tomto fóre, ktoré celkom trvalo šesť hodín, sa diskutovalo o širokom spektre
problémov a otázok študentov. Následne sa ohradil voči tvrdeniu, že prezentuje len svoje vlastné názory,
pretože všetci delegáti ŠRVŠ hlasovali za uznesenie ŠRVŠ ohľadom záverov zo Študentskej národnej
konzultácie.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran následne uviedol, že vie jasne identifikovať problémy, ktoré trápia slovenské
vysoké školstvo. Ohľadom spolupráce delegáta ŠRVŠ a jeho fakulty uviedol, že sú mu z prostredia ŠRVŠ
známe tri modely tohto fungovania: prvý spočíva v nulovej interakcii medzi voliteľmi a delegátom v ŠRVŠ;
druhý je ten, že delegát v ŠRVŠ je súčasne aj senátorom na fakulte; tretí model je taký, kde delegát v ŠRVŠ
len pošle zápisnicu z Valného zhromaždenia ŠRVŠ na fakultu.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ďalej pripomenul prítomným členom ŠČAS UK, že im neprináša informácie
len ako delegát v ŠRVŠ, ale aj ako člen Predsedníctva ŠRVŠ, pričom túto činnosť realizuje aj napriek tomu,
že by to nemal robiť.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ešte v krátkosti zareagoval na člena AS UK Bc. Andreja Feješa a spätne uznal,
že mal priebežne informovať ohľadom situácie okolo novely zákona o vysokých školách, ale tiež podľa neho
mohol podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent iniciatívne zvolať mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že nie je bežné, ak delegát fakulty v ŠRVŠ nekomunikuje
s vlastnou fakultou. Vyjadrila názor, že ŠRVŠ by mohla posilniť svoju komunikáciu smerom k širokej
verejnosti pretože sama identifikovala dva problémy. Prvým je to, že posledná zverejnená zápisnica na stránke
ŠRVŠ je z mája 2019, a druhým je to, že eviduje problém so sledovaním členstva delegátov v ŠRVŠ. Následne
____________________________________________________________________________________________________
 scasuk@live.uniba.sk ,  https:// https://uniba.sk/scas/

uviedla v súvislosti s druhým problémom, že má skúsenosť, kedy delegátka v ŠRVŠ mala dva roky neplatné
členstvo.
S ohľadom na druhý spomenutý problém predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že v rámci ŠRVŠ funguje
nezávislá komisia, ktorá aktívne sleduje členstvá jednotlivých delegátov v ŠRVŠ. Ak niektorému členovi
ŠRVŠ uplynie platnosť mandátu, tak to komisia iniciatívne rieši. K edukácii širokej verejnosti sa predseda
ŠRVŠ Bc. Filip Šuran vyjadril, že tento problém riešia na každom druhom zasadnutí Valného zhromaždenia
ŠRVŠ od jej vzniku [od 1997, pozn. zapisovateľa]. Uviedol, že časť delegátov je veľmi aktívna a druhá časť
je neaktívna. Následne dodal, že delegát v ŠRVŠ je nezávislá entita a nemôže ho ničím inštruovať a ani mu
nič prikazovať. K nezverejneným zápisniciam uviedol, že do roku 2019 bol podpredsedom ŠRVŠ pre vnútorné
záležitosti on, momentálne je tento post neobsadený, pričom zverejňovanie zápisníc je v kompetencii tohto
podpredsedu.
Člen ŠČAS UK Marko Horváth (LF UK) sa spýtal predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana, či podľa neho bol postup
ŠRVŠ v otázke novely zákona o vysokých školách správny.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal, že v Predsedníctve ŠRVŠ mali búrlivú diskusiu ohľadom
súvisiacej stratégie. Keďže videli búrlivé reakcie zo strany ostatných vysokoškolských reprezentácii, tak sa
rozhodli počkať a zvoliť zdržanlivý postup. V konečnom dôsledku sa tento postup ukázal ako správny. Dodal,
že ráno napísali e-mail MŠVVaŠ SR a o dve hodiny dostali odpoveď od ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky s potvrdením navrhnutého stretnutia. Výsledkom tohto stretnutia bol vznik
expertnej skupiny. Danú komunikačnú stratégiu ŠRVŠ hodnotí ako správnu.
Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš (PdF UK) sa opýtal predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana, prečo neboli
zverejnené uznesenia prijaté na Valnom zhromaždení SŘVŠ k otázke novely zákona o vysokých školách.
Následne dodal, že nerozumie, prečo boli zverejnené až tri týždne po ich schválení na Valnom zhromaždení
ŠRVŠ.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal, že uznesenia boli publikované dva týždne po Valnom zhromaždení
ŠRVŠ. Prvotná idea bola, že sa zverejnia týždeň po ich schválení. Ich zverejnenie bolo o taktike a o tom, kedy
vyvinúť mediálny tlak. Situáciu porovnal so situáciou bývalého predsedu SŘVŠ Mgr. art. Bálinta Lovásza
a jeho načasovaním mediálneho tlaku na minulú vládu Slovenskej republiky ohľadom rekonštrukcie
internátov. Ak by vtedy ŠRVŠ netaktizovala, tak požiadavka ŠRVŠ by bola potlačená vzhľadom na
celoslovenskú a medzinárodnú kauzu, ktorá vtedy prepukla. Spätne sa na to pozerá tak, že zvolený postup bol
správny. V prípade, ak by sa mu nepodarilo vybojovať miesto pri okrúhlom stole, tak v tom prípade by voči
sebe vyvodil osobnú zodpovednosť. Z dnešného pohľadu si nemyslí, že by sa mu podarilo vybojovať viac.
Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový (RKCMBF UK) sa poďakoval predsedovi ŠRVŠ Bc. Filipovi Šuranovi
za možnosť diskusie o tomto probléme. Uviedol, že osobne netušil, prečo by mal hlasovať za vyslovenie
nedôvery predsedovi ŠRVŠ Bc. Filipovi Šuranovi ako delegátovi UK v ŠRVŠ. Tiež poznamenal, že nemá
prehľad o všetkom, čo robí Bc. Filip Šuran pre ŠRVŠ. Následne vyslovil myšlienku, že je veľmi jednoduché
zahlasovať za niečo bez poznania kontextu. Pri takejto otázke, ako je vyslovenie nedôvery, by si mal každý
z členov SČAS UK urobiť dvojdňovú analýzu. Záverom konštatoval, že po právnej rovine bol postup
v poriadku, avšak nabudúce by sme sa nad ním mali hlbšie zamyslieť.
Člen ŠČAS UK Mgr. Donald Wertlen (FSEV UK) poznamenal, že eviduje tlak na odstúpenie Bc. Filipa Šurana
ako delegáta UK v ŠRVŠ a tiež si zároveň uvedomuje určité problémy v informovaní členov SČAS UK zo
strany Bc. Filipa Šurana. Následne sa zaujímal o model transparentného informovania, t. j. akým spôsobom
plánuje Bc. Filip Šuran informovať o svojej činnosti do budúcnosti. Osobne však rešpektuje postoj predsedu
ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana ohľadom neakceptovania vyjadrenej nedôvery voči jeho osobe.
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Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran sa poďakoval členovi ŠČAS UK Mgr. Donaldovi Wertlenovi za otázku.
Pripomenul, že problémy v jeho komunikácii sa riešili na mimoriadnom zasadnutí ŠČAS UK, na ktorom si
priznal chyby. Na tomto zasadnutí nastala konsenzuálna zhoda ohľadom jeho informovania, a to taká, že bude
chodiť na jednotlivé zasadnutia ŠČAS UK a súčasne je ochotný akúkoľvek otázku členov SČAS UK
zodpovedať aj mimo zasadnutí SČAS UK. Uviedol, že celý harmonogram si prispôsobuje tak, aby sa mohol
jednotlivých zasadnutí SČAS UK zúčastniť. Aj v priebehu tohto zasadnutia mal dôležité stretnutie, avšak
uprednostnil zasadnutie ŠČAS UK pred jeho konaním. Ďalej uviedol, že ak by prišla požiadavka od ŠČAS
UK ohľadom informovania vo forme reportu o svojej činnosti a činnosti ŠRVŠ, tak v tom nevidí problém.
Tiež nemá problém v prípade potreby sa zúčastňovať informačných stretnutí na týždennej báze.
Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov (FMFI UK) upozornil na dvojkoľajnosť na UK, a to tak, že od predsedu
ŠRVŠ a delegáta UK v ŠRVŠ sa vyžaduje proaktívny prístup k informovaniu členov SČAS UK, ale od
prorektoriek UK a prorektorov UK sa proaktívny prístup v tomto smere nevyžaduje.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poznamenal, že matéria jednotlivých schválených uznesení SČAS
UK nevznikla „v priebehu jednej noci“, pretože jednostrannú chybu komunikácie zo strany Bc. Filipa Šurana
pociťoval už dlhšie. Tiež následne uviedol, že členov ŠČAS UK považuje za svojprávnych, ktorí vedia podľa
svojho vedomia a svedomia vyjadriť názor v hlasovaní, a preto odmieta tvrdenia dehonestujúce schválené
uznesenia. V prípade, ak by členovia SČAS UK s predloženými uzneseniami nesúhlasili, tak sa mohli v perrollam hlasovaní zdržať, eventuálne byť proti prijatiu uznesení, avšak predložené uznesenia boli schválené.
Podľa podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta to bol rázny a správny krok. Konštatoval, že považoval za
vhodné týmto spôsobom vyvinúť tlak na predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana a samotnú ŠRVŠ pri vyjadrení
názoru k novele zákona o vysokých školách. Od per-rollam hlasovania pociťuje zo strany Bc. Filipa Šurana
omnoho lepšiu komunikáciu, a preto považuje tlak vyvinutý per-rollam hlasovaním za úspešný. K spomenutej
netransparentnej komunikácii niektorých delegátov ŠRVŠ z iných vysokých škôl uviedol, že považuje
Univerzitu Komenského v Bratislave za najlepšiu univerzitu na Slovensku, a preto by jej zástupcovia mali
spĺňať vysoké kritériá pri výkone ich funkcií.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa následne opýtal predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana, či mu
nenapadlo samému sa ozvať SČAS UK v súvislosti so vstupom Univerzity Komenského v Bratislave do
protestnej pohotovosti. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ďalej uviedol, že v určitom období sám
vyhotovoval zápisnice z troch orgánov AS UK, pričom finančná odmena za účasť na zasadnutiach týchto
orgánov AS UK nebola preňho v tomto smere motivačným faktorom, kvôli ktorému to robil.
Ďalej podpredseda AS JUDr. Filip Vincent reagoval na člena ŠČAS UK Mgr. Askara Gafurova s tým, že on
osobne nevníma problém, že by prorektorky UK a prorektori UK nechodili na zasadnutia komisií AS UK.
Dokonca vníma opačný trend, a to ten, že na zasadnutia chodia aj tí, ktorí nie sú predkladateľmi žiadnych
prerokovávaných materiálov.
K spochybňovaniu uznesení prijatých v per-rollam hlasovaní opätovne uviedol, že členov ŠČAS UK považuje
za svojprávnych a vykonávajúcich svoje mandáty podľa ich vedomia a svedomia, pričom členovia SČAS UK
delegátovi UK v ŠRVŠ Bc. Filipovi Šuranovi vyjadrili nedôveru.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran vníma problémy so zverejňovaním zápisníc týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ,
avšak to nie je osobne jeho problém, pretože v ŠRVŠ na to majú ľudí, ktorí to majú na starosti. Postup
podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta ho mrzí, pretože ak by bolo 28. februára 2021 zasadnutie SČAS
UK, tak by na ňom vysvetlil, že zo strany ŠRVŠ išlo v prípade novely zákona o vysokých školách o pasívnu
komunikáciu. Od 1. marca 2021 prešla ŠRVŠ naopak do agresívnejšej mediálnej komunikácie. Tiež
pripomenul, že nedostal možnosť sa vyjadriť k uzneseniam prijatým v per-rollam hlasovaní.
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Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran sa tiež vyjadril, že bude akceptovať vôľu ŠČAS UK, ak si bude chcieť zvoliť
v novom funkčnom období nového delegáta UK v ŠRVŠ. Na záver uviedol, že takéto konanie zo strany
podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta vníma ako politický proces.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent pripomenul, že spôsob komunikácie Bc. Filipa Šurana už bol riešený
na zasadnutí ŠČAS UK, a preto to nie je žiadna novinka. Ostro sa ohradil voči spájaniu svojej osoby s nejakými
politickými procesmi. Na rôznych úrovniach riadenia orgánov verejnej moci vyjadrujú volení zástupcovia
deklaratívne symbolické uznesenia aj bez prítomnosti danej osoby, preto považuje podpredseda AS UK JUDr.
Filip Vincent označenie svojho postupu ako „politického procesu“ za veľmi prestrelené. Uviedol, že by vedel
nájsť veľa príkladov z aplikačnej praxe, kde sa analogický spôsob vyjadrovania nedôvery v konkrétnu osobu
používa.
Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že výsledok dohody ŠČAS UK bude rešpektovať, pričom svojej
funkcie delegáta UK v ŠRVŠ sa nevzdá, lebo by automaticky prišiel o post predsedu ŠRVŠ.
Bc. Filip Šuran sa ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia pre ďalšie neodkladné povinnosti a rokovanie
opustil.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala na faktickú realizáciu uznesenia schváleného v perrollam hlasovaní. Podotkla, že nadpolovičná väčšina členov ŠČAS UK vyjadrila nedôveru Bc. Filipovi
Šuranovi ako delegátovi UK v ŠRVŠ.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že by rád konzultoval s členmi ŠČAS UK ďalší postup
v tejto veci. Po prijatí tohto uznesenia eviduje kvalitatívne lepšiu komunikáciu s Bc. Filipom Šuranom. Ďalej
povedal, že vyzve predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana k tomu, aby členom SČAS UK posielal na týždennej báze
reporty ohľadom jeho činnosti a aj činnosti samotnej ŠRVŠ. Od prijatia dotknutého uznesenia má tiež
neoficiálne informácie od viacerých ľudí, že Bc. Filip Šuran zaujíma významne viac postoj v prospech UK
a jej študentov.
Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov sa opýtal podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta, či je možné v perrollam hlasovaní hlasovať o personálnej otázke.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že toto nie je bežná personálna otázka. Prijaté uznesenie
bolo symbolického a deklaratórneho významu, pretože len vyzvalo Bc. Filipa Šurana na odstúpenie, ale
samotným per-rollam hlasovaním sa neodvolával. Uznesenie týkajúce sa odvolania Bc. Filipa Šurana ako
delegáta UK v ŠRVŠ by bolo v rozpore s ustanovenia Rokovaciemu poriadku AS UK, o čom sa však
nehlasovalo.
Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ navrhol, aby sa s poukazom na vystúpenie delegáta UK v ŠRVŠ Bc. Filipa
Šurana uskutočnilo nezáväzné orientačné hlasovanie ohľadom vyjadrenia nedôvery voči delegátovi UK v
ŠRVŠ Bc. Filipovi Šuranovi.
Člen ŠČAS UK Bc. Andrej Feješ sa ostro ohradil voči uskutočneniu takéhoto orientačného hlasovania.
Vyjadril sa, že Bc. Borisa Bobáľa nemá opätovne čo zaujímať jeho názor na vyjadrenie nedôvery delegátovi
UK v ŠRVŠ Bc. Filipovi Šuranovi, pretože ten už vyjadril v per-rollam hlasovaní.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent súhlasil s členom ŠČAS UK Bc. Andrejom Feješom. Uviedol, že
analogicky SČAS UK postupovala v prípade hlasovania na podporu ŠČAS FiF UK pri vyjadreniach prof.
PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc.
Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov sa vyjadril, že mu príde nevhodné, ak sa hlasuje o niekom bez vypočutia
jeho názoru.
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal členovi ŠČAS UK Mgr. Askarovi Gafurovi, že aj on
osobne je členom ŠČAS UK a aj on má právo sa k tejto otázke vyjadriť ako každý iný člen SČAS UK. Priznal,
že jeho spôsob nebol najšťastnejší, avšak bol vhodný s ohľadom na vtedajšie podmienky, pričom predseda
ŠRVŠ Bc. Filip Šuran po právnej stránke daný postup akceptoval.
Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov súčasne vykonávajúci funkciu podpredsedu Komisie pre rozvoj a
informačné technológie AS UK poznamenal, že by nebol stotožnený s týmto procesom v prípade, ak by ho
odvolávali takýmto spôsobom z funkcie podpredsedu komisie.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že nikto nebol odvolávaný, pretože predmetným uznesením
sa len deklaratórne vyslovila nedôvera voči Bc. Filipovi Šuranovi
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent predniesol procesný návrh týkajúci sa ukončenia rozpravy k tomuto
bodu programu.
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent na základe hlasovania ukončil rozpravu k tomuto bodu.
Bod č. 3:

Prerokovanie materiálov zaradených na 9. riadne zasadnutie AS UK

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k tomuto bodu programu.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, či budú na pléne AS UK prezentované všetky tri
uznesenia schválené per-rollam hlasovaním SČAS UK.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že na Predsedníctve AS UK sa ho niektorí členovia AS UK
na dané uznesenia opýtali. Následne uviedol, že pokiaľ sa ho niekto na pléne AS UK explicitne nespýta na
uznesenie týkajúce sa Bc. Filipa Šurana, tak o ňom nebude verejne informovať na pléne AS UK. Informovanie
ohľadom tohto uznesenia pokladá za internú vec SČAS UK netýkajúcu sa pléna AS UK, a preto bude
informovať len o zvyšných dvoch uzneseniach týkajúcich sa ŠRVŠ ako celku.
Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že nesúhlasí s postupom podpredsedu AS UK JUDr. Filipa
Vincenta, pretože zasadnutie ŠČAS UK je verejné, a preto všetky uznesenia prijaté ŠČAS UK majú verejný
charakter. Podľa jeho názoru nie je informovanie o činnosti ŠČAS UK mimo spektra informácií, ktoré by mali
byť poskytnuté plénu AS UK.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ako analógiu uviedol to, že ani Komisia pre vysokoškolské internáty
a ubytovanie AS UK nereferuje na pléne AS UK o každom svojom prijatom uznesení.
Bc. Matej Gajdoš ako predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK vyslovil súhlas
s podpredsedom AS UK a uviedol, že ani komisia pod jeho gesciou neinformuje na pléne AS UK o všetkých
prijatých uzneseniach a činnostiach realizovaných komisiou. Celistvú informáciu o uzneseniach, činnosti
komisie a priebehu zasadnutí komisie majú obsahovať zápisnice z jej zasadnutí.
3.1. Nominovanie člena ŠČAS UK do Návrhovej komisie:
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent požiadal prítomných členov ŠČAS UK o nomináciu člena ŠČAS
UK do Návrhovej komisie na zasadnutie pléna AS UK. Keďže žiadne návrhy nezazneli, tak predseda SČAS
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UK JUDr. Filip Vincent navrhol člena ŠČAS UK Petra Tudíka (JLF UK) za člena Návrhovej komisie z pléna
AS UK. Člen ŠČAS UK Peter Tudík nomináciu za člena Návrhovej komisie prijal.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyzval prítomných členov ŠČAS UK o pripomienky alebo doplnenia
návrhu. Keďže žiadne pripomienky alebo doplnenia návrhu nezazneli, tak skonštatoval, že návrh člena ŠČAS
UK Petra Tudíka za člena Návrhovej komisie zo zasadnutia pléna AS UK bol konkludentne schválený.
3.2. Ostatné zaradené materiály
Dodatok. č. 1 k Študijnému poriadku UK
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ako podpredseda Právnej komisie AS UK informoval, že Právna
komisia AS UK sa zaoberala Dodatkom č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave.
Predmetný dodatok má v podstate dve ustanovenia. Prvé ustanovenie prenecháva dekanom fakúlt možnosť
flexibilnejšej úpravy fakultného harmonogramu štúdia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a druhé
ustanovenie umožňuje dekanom fakúlt v súvislosti s pandémiou COVID-19 udeliť študentom niektoré
výnimky z plnenia študijných povinností aj bez osobitnej písomnej žiadosti študentov.
Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový uviedol, že predmetný dodatok bol prerokovaný aj na Pedagogickej
a vedeckej komisii AS UK. Nadviazal na podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta a uviedol, že predmetný
dodatok sa týka obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Konštatoval, že
komisia odporučila schválenie dodatku plénu AS UK.
V súvislosti s týmto dodatkom upozornil, že členka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Dana
Pardubská, CSc. (FMFI UK) podá na pléne AS UK pozmeňujúci návrh k predkladanému dodatku.
Dodatok č. 1 k Štatútu Pedagogickej fakulty UK
Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že dôvodom predloženia dodatku je zosúladenie Štatútu
Pedagogickej fakulty UK s novou legislatívou (prenos kompetencií pri akreditovaní študijných programov
z fakultných orgánov na orgány vnútorného zabezpečovania kvality). Ďalej člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš
uviedol, že dekanka Pedagogickej fakulty UK bola v tomto prípade iniciatívna vzhľadom na to, že takmer
všetky štatúty fakúlt UK majú túto vadu, ktorá sa bude musieť systémovo upraviť na celej UK.
Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom UK na obdobie 2021 – 2030
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že podporuje túto ideu a zároveň oceňuje formu
vypracovania tohto dokumentu, ktorý jasne popisuje zámery Univerzity Komenského v Bratislave pri
hospodárení so svojím majetkom a to vrátane jeho využívania, jeho rekonštrukcie a rozvoja smerom do
budúcnosti. Skonštatoval, že Právna komisia AS UK ho odporučila plénu AS UK na schválenie
a neidentifikovala v ňom žiadne právne vady.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že Finančná komisia AS UK neidentifikovala zásadné
problémy pri dokumente, pričom boli doňho zapracované menšie úpravy vyplývajúce zo zasadnutia Finančnej
komisie AS UK.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že Finančná komisia AS UK bola extrémne dlhá
a vyčerpávajúca. Ona osobne neidentifikovala žiadne možné problémy v súvislosti s predkladanými
žiadosťami.
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Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš ako predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
uviedol, že nájomné zmluvy týkajúce sa prenájmov nehnuteľného majetku v správe ubytovacích zariadení UK
boli tiež predmetom rokovania komisie. Skonštatoval, že na zasadnutí neboli identifikované žiadne problémy
a predložené žiadosti boli odporučené na schválenie plénom Akademického senátu UK.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že na Predsedníctve AS UK bol identifikovaný problém
s nájomnou zmluvou tzv. biofarmy na pozemkoch UK v Stupave, ktorých žiadateľom o nájom je firma
ORAVA – STAV, s.r.o.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová uviedla, že predmetné žiadosti o nájom boli prerokované na
Finančnej komisii AS UK, avšak ona osobne nemala proti ich obsahu žiadne námietky, považovala ich za
štandardné. Spomenula, že niektorí členovia Finančnej komisie AS UK mali problém s umiestnenými
stavbami na dotknutých pozemkoch. Podľa jej názoru sú to však len položené a ľahko demontovateľné chaty
privezené z Oravy. Ohľadom týchto žiadostí po zasadnutí Finančnej komisie AS UK prebehla medzi jej členmi
e-mailová komunikácia, ale na jej presný obsah si nespomenula.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent predniesol informáciu ohľadom dotknutých stavieb, ktorá bola
prednesená na Predsedníctve AS UK, a to, že má ísť o nelegálne stavby na pozemkoch UK. Dodal, že predseda
Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa obával možnej medializácie tohto prípadu,
keďže konateľka danej firmy je manželka bývalého vrcholového politika. Podľa jeho informácii rektor stále
trvá na schválení predmetnej zmluvy na dnešnom pléne AS UK.
Správa o činnosti AS UK za rok 2020
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent v stručnosti uviedol, že správa má štatistický charakter. Jej obsahom
je stručný sumár každého zasadnutia pléna AS UK (schvaľované materiály), zoznam členov AS UK, zloženie
komisií AS UK, prehľad činností ŠČAS UK. Táto správa sa schvaľuje na každoročnej báze.
Vizuálna koncepcia Univerzity Komenského v Bratislave
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že cieľom vizuálnej koncepcie je unifikácia používaných
fontov písma na dokumentoch UK a jej fakúlt, vytvorenie a používanie jednotných log fakúlt UK a samotnej
UK, vytvorenie unifikovaných hlavičkových papierov a pod. Poznamenal, že prorektor UK pre vonkajšie
vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prezentoval koncepciu vizuálnej identity trinástim dekanom fakúlt
a dvanástim fakultným senátom. Jediným fakultným senátom, ktorý koncepciu doteraz neprerokoval, je senát
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK). Osobne považuje predloženú vizuálnu koncepciu
za krok správnym smerom.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala na dôvod opätovného schvaľovania koncepcie vizuálnej
koncepcie, keďže si pamätá, že už na jednom zasadnutí pléna AS UK bol tento bod zaradený.
Člen ŠČAS UK Marko Horváth uviedol, že z pléna AS UK [16. 12. 2020, pozn. zapisovateľa] rektor UK tento
dokument stiahol pre možné pochybnosti pri verejnom obstarávaní.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent potvrdil slová člena ŠČAS UK Marka Horvátha, a to, že
k dokumentu ešte AS UK nepodal žiadne stanovisko.
Bod č. 4:

Rôzne

Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, kedy sa bude umiestňovať protestný banner UK na
priečelie budovy Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí.
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Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že sa tam už nachádzal, ale spadol. Prvotne bol ukotvený pomocou
horolezeckých lán, avšak vplyvom poveternostných podmienok sa laná uvoľnili a banner spadol. Momentálne
je upevnený na pomocnej oceľovej konštrukcii umiestnenej na schodoch budovy.
Člen ŠČAS UK Mgr. Donald Wertlen uviedol, že senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV
UK) sa ešte neuzniesol ohľadom protestnej pohotovosti Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s
predloženou novelou zákona o vysokých školách. Spomenul, že poslal oficiálny list Predsedníctvu AS FSEV
UK, no neobjavila sa žiadna iniciatíva zo strany zamestnaneckej časti AS FSEV UK. Následne oslovil
Študentskú časť AS FSEV UK, pričom tá iniciovala mimoriadne zasadnutie AS FSEV UK, ktoré momentálne
prebieha.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, prečo AS FSEV UK nefunguje.
Člen ŠČAS UK Mgr. Donald Wertlen povedal, že zjavne sa vyskytuje odlišný postoj Predsedníctva AS FSEV
UK v niektorých otázkach ako na zvyšku UK.
Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš sa zapojil do diskusie a uviedol, že predseda AS FSEV UK Mgr. Andrej
Mentel, PhD. pôsobí na rovnakej katedre ako prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD., ktorý zastrešuje prípravu
novely zákona o vysokých školách z dielne MŠVVaŠ SR. Na margo toho uviedol, že prof. Mgr. Martin
Kanovský, PhD. je aj oficiálny poradca súčasného ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, aké je smerovanie propagácie ŠČAS UK na sociálnych
sieťach. Spomenula, že bolo zrealizované stretnutie zástupcov fakultných študentských častí a študentských
komôr fakúlt UK, na ktorom sa diskutovalo o tom, ako lepšie komunikovať so študentami.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že je priestor na zlepšenie komunikácie študentských
častí a študentských komôr fakúlt UK so študentmi. Podľa neho veľa študentov UK berie svoju univerzitu len
ako miesto, kde len získajú titul a nezaujímajú sa o veci okolo seba. Zlú propagáciu na sociálnych sieťach je
potrebné vnímať ako vážny problém.
Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová povedala, že rada by iniciovala nejakú výmenu know-how pri
propagácii na fakultnej úrovni študentských častí a študentských komôr a ŠČAS UK.
Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že podľa neho je kľúčová platforma predsedov fakultných
študentských častí a študentských komôr Akademických senátov. Nemyslí si, že bola dobre podchytená
komunikácia ohľadom novely zákona o vysokých školách. Študentovi by sme mali ukázať, ako sa mu zmení
život touto novelou, pretože študenta zväčša nezaujíma, kto a za akých okolností volí rektora.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že propagácia na fakultných úrovniach je aj na každom
z nás ako členovi SČAS UK.
Člen ŠČAS UK Mgr. Donald Wertlen uviedol, že na zasadnutí AS FSEV UK bolo prijaté uznesenie
podporujúce stanovisko AS UK a vedenia UK ohľadom novely zákona o vysokých školách.
Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa spýtal, či predmetné zasadnutie bolo búrlivé.
Člen ŠČAS UK Mgr. Donald Wertlen odpovedal, že to bolo mierne búrlivé, ale uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
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Bod č. 5:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ukončil zasadnutie SČAS UK.
Poďakoval prítomným členom ŠČAS UK a hosťom zasadnutia za účasť a poprial veľa zdravia v nasledujúcich
týždňoch.

Koniec zasadnutia: 13:26 hod.
Zapísal:
Bc. Boris Bobáľ
JUDr. Filip Vincent
Overili:
Bc. Christopher Steinemann
Mgr. Lucia Procházková

JUDr. Filip Vincent
podpredseda AS UK
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