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Bratislava 09. 05. 2021 

Z á p i s n i c a  
 

 

z 11. zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK 

z 5. mája 2021  
 
Začiatok zasadnutia: 11:01 hod.  

 

Miesto konania zasadnutia: videokonferenčne prostredníctvom platformy MS Teams  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Voľba podpredsedu AS UK za Študentskú časť AS UK. 

3. Informácie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa fungovania UK v súvislosti s COVID-19 krízou.  

4. Prerokovanie materiálov zaradených na 11. riadne zasadnutie AS UK. 

4.1 Nominácia člena Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie. 

4.2 Ostatné zaradené materiály. 

5. Aktuálne otázky týkajúce sa Plánu obnovy a novely zákona o vysokých školách.  

6. Rôzne. 

7. 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, PraF UK). 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent na začiatku zasadnutia Študentskej časti AS UK vykonal prezenciu 

prítomných členov SČAS UK a prítomných hostí. Prítomnosť na zasadnutí SČAS UK potvrdilo 20 členov 

Študentskej časti AS UK, čiže SČAS UK bola 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 navrhovaného 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 požiadal prítomných, aby v prípade svojho odchodu zo zasadnutia 

ŠČAS UK túto skutočnosť napísali do implementovaného chatu v aplikácii MS Teams 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 Ondreja Baranca (EBF UK) a členku 

ŠČAS UK Mgr. Luciu Husenicovú (FM UK). Všetci dotknutí vyjadrili súhlas so svojimi nomináciami. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne vyzval prítomných členov ŠCAS UK 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:  Voľba podpredsedu AS UK za Študentskú časť AS UK 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že na dnešnom pléne AS UK [5. mája, pozn. 

zapisovateľa] sa bude prostredníctvom tajnej voľby voliť druhý podpredseda AS UK za Študentskú časť. 

Voľba prebehne prostredníctvom systému Adoodle, ktorým sa na 10. mimoriadnom zasadnutí pléna AS UK 

odvolával prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal 

prítomných členov ŠČAS UK, či má niekto záujem uchádzať sa o miesto podpredsedu AS UK za Študentskú 

časť.  

Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ sa spýtal podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta na jeho tip na člena, 

resp. členku ŠČAS UK, ktorý/á by mal/a záujem kandidovať na túto pozíciu. Domnieval sa, že voľba 

podpredsedu AS UK za Študentskú časť bola na pôde Predsedníctva AS UK iniciovaná zo strany prítomných 

študentov [podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta, resp. predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie Bc. Mateja Gajdoša, pozn. zapisovateľa], nie zo strany zamestnancov zastúpených                             

v Predsedníctve AS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že on osobne nemá konkrétny predpoklad kandidáta      

na túto funkciu. Počul nejaké tipy z radov niektorých členov ŠČAS UK, avšak počká kým to oni sami budú 

prezentovať a nebude to na ŠČAS UK prezrádzať za nich.  

Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš (PdF UK) počas diskusie nadobudol pocit, že je predmetom rozhovoru. 

Spomenul, že dostal ponuku na kandidovanie od zástupcov študentov z Prírodovedeckej fakulty UK. Túto 

ponuku so všetkou  pokorou prijal a zúčastní sa voľby na tento post.  

Člen ŠČAS UK Bc. Andrej Feješ (PriF UK) navrhol prítomným členom ŠČAS UK za podpredsedu AS UK 

za Študentskú časť Bc. Mateja Gajdoša. Svoj návrh odôvodnil tým, že má podporu oboch študentských 

členov AS UK za Prírodovedeckú fakultu UK a aj úplnú podporu predsedu AS PriF UK doc. Mgr. Pavela 

Neográdyho, DrSc.   

Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ navrhol ako protinávrh Mgr. Martina Surového (RKCMBF UK).  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal prítomných členov ŠČAS UK, či je potrebné v otázke 

voľby podpredsedu AS UK za Študentskú časť uskutočniť rozpravu, resp. konkrétne voľbu na zasadnutí 

SČAS UK.  

Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ sa opýtal podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta, či nie je vhodné, aby 

sa Mgr. Martin Surový vyjadril, či ponuku kandidovať prijíma alebo odmieta.  
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Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že mal za to, že keď bol navrhnutý, tak existuje nejaká 

dohoda medzi členmi ŠČAS UK Bc. Borisom Bobáľom a Mgr. Martinom Surovým, a teda, že tento návrh už 

vzájomne predbežne konzultovali 

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový sa vyjadril, že pre neho je to prekvapivá ponuka. Súhlasil                              

so svojou nomináciou, avšak osobne by si vedel predstaviť člena ŠČAS UK Mgr. Askara Gafurova (FMFI 

UK) na poste podpredsedu AS UK za Študentskú časť. Vidí u neho skúsenosti prameniace z dlhodobého 

záujmu  o dianie na UK, je aktívny na pléne AS UK a aj na zasadnutiach ŠČAS UK.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov poďakoval členovi ŠČAS UK Mgr. Martinovi Surovému za nomináciu. 

Predložený návrh prijal. Na margo svojej nominácie uviedol, že má dostatok skúseností  na vedenie ŠČAS 

UK, keďže rok bol podpredsedom Valného zhromaždenia ŠRVŠ.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent prítomným poďakoval za všetky prednesené nominácie. Súčasne 

sa opýtal prítomných členov SČAS UK, či sa SČAS UK dohodne na konkrétnom mene, ktoré bude 

podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent verejne proklamovať ako voľbu ŠČAS UK, alebo to bude 

ponechané na rozhodnutí pléna AS UK ako celku.  

Člen ŠČAS UK Bc. Boris Bobáľ by sa priklonil k druhej alternatíve, keďže má za to, že voľba na pléne AS 

UK má prebehnúť demokraticky a  nie favorizovať jedného z kandidátov.  

Člen ŠČAS UK Bc. Andrej Feješ by to osobne nenechával na plénum AS UK. Domnieva sa, že by sa SČAS 

UK mala dohodnúť na konkrétnom mene. Konkrétnym kandidátom, na ktorom by sa zhodla ŠČAS UK, by 

sa ukázala jednotnosť ŠČAS UK ako celku.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový sa opýtal, či nemá záujem kandidovať na predmetný post niektorá 

z členiek ŠČAS UK.  

Kristína Mravcová (FM UK) je za to, aby sa študenti na zasadnutí ŠČAS UK dohodli na konkrétnom mene.  

Michal Dolnák (LF UK) súhlasí s členmi ŠČAS UK Bc. Andrejom Feješom a Krístínou Mravcovou a to, aby 

sa SČAS UK zhodla na jednom mene a neťahalo sa to až na plénum AS UK.  

Na 11. riadne zasadnutie ŠČAS UK sa dostavil člen SČAS UK Marko Horváth, čím sa počet členov 

prítomných na zasadnutí zvýšil na 21. 

Mgr. Lucia Husenicová súhlasí s členmi SČAS UK Michalom Dolnákom, Bc. Andrejom Feješom 

a Krístínou Mravcovou. Podľa nej nie je potrebné si robiť zbytočné prekvapenia na pléne AS UK. Na návrh 

člena ŠČAS UK Mgr. Martina Surového ohľadom kandidatúry niektorej z členiek ŠČAS UK poznamenala, 

že mala záujem kandidovať na tento post, ale keďže tento rok končí doktorandské štúdium, tak ako 

podpredsedníčka AS UK by sa zúčastnila jedného, resp. dvoch zasadnutí pléna AS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent v reakcii na názory na uskutočnenie hlasovania ohľadom 

preferovaného kandidáta za ŠČAS UK na tento post poznamenal, že nevie, ako to uskutočniť, keďže 

meritom hlasovania je personálna otázka, ktorá musí byť vykonaná tajným hlasovaním.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový navrhol, že by sa táto voľba mohla uskutočniť pomocou formulára 

Adoodle. Je ochotný sa podujať vytvoriť predmetné hlasovanie.   

Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov je striktne proti postupu ohľadom favorizovania niektorého 

z kandidátov na pléne AS UK, ktorý by bol prezentovaný ako voľba ŠČAS UK.  
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Člen ŠČAS UK Michal Dolnák sa opýtal člena ŠČAS UK Mgr. Askara Gafurova, prečo je proti 

navrhnutému postupu.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov odpovedal členovi ŠČAS UK Michalovi Dolnákovi, že volený 

podpredseda AS UK za Študentskú časť nie je podpredsedom AS UK len voči študentom, ktorí ho navrhujú, 

ale voči všetkým členom AS UK, čo je badateľné aj na jeho voľbe, ktorú vykonávajú všetci členovia AS UK. 

Ďalej uviedol, že keď študenti na pléne AS UK predstavia viac kandidátov, tak budú predkladať najlepších 

kandidátov na daný post. Predstavenie jedného kandidáta by vnímal ako agresiu voči zamestnancom 

zastúpeným v AS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poznamenal, že pre neho by bolo neprijateľné, ak by zamestnanci 

zvolili podpredsedu za Študentskú časť AS UK.  

Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová na margo uskutočnenej rozpravy dodala, že by preferovala, aby sa 

SČAS UK v rámci jednoty dohodla na jednom kandidátovi.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový sa spýtal podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta, že ak sa SČAS 

UK zhodne na vykonaní voľby prostredníctvom formulára Adoodle, tak ako má formulovať predloženú 

otázku.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že predmetná otázka by mala znieť  nasledujúcim 

spôsobom: „Z pomedzi svojich členov Študentská časť AS UK  odporúča kandidáta A,B alebo C na 

obsadenie funkcie podpredsedu AS UK za Študentskú časť, ktorý by sa navrhol na pléne AS UK.“ 

Zástupca UK v Študentskej rade vysokých škôl Bc. Filip Šuran požiadal o časový priestor, pokým sa 

neuskutoční tajná voľba, sledujúc informovanie o aktivitách ŠRVŠ.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne dal návrh na prerušenie rokovania o bode č. 2 a otvorenie 

bodu č. 5 týkajúceho  sa Plánu obnovy a odolnosti. Keďže námietky zo strany prítomných členov ŠČAS UK 

nezazneli, tak podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent prerušil rokovanie o bode č. 2 programu do 

ukončenia ústnej informácie zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl a predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa 

Šurana.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent prerušil rozpravu k bodu č. 2 programu. Zápisnica  je vyhotovená 

v súlade so schváleným  programom 11. riadneho zasadnutia Študentskej časti AS UK, a teda informácie 

prednesené Bc. Filipom Šuranom sú upravené v časti zápisnice týkajúcej sa bodu č. 5 zo schváleného 

programu zasadnutia SČAS UK. Bod č. 2 bol opätovne otvorený po skončení ústneho informovania zo strany 

zástupcu UK v ŠRVŠ a predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový predstavil navrhovanú otázku, ktorú vložil do systému Adoodle. 

Súčasne sa podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta spýtal, či nemá nechať voľné miesto pre toho, kto by 

sa chcel zdržať hlasovania. Súčasne dodal, že momentálne je nastavených 21 účastníkov hlasovania, ktorým 

dôjde e-mailom link na hlasovanie 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol alternatívu bez možnosti prázdneho miesta. Kto bude 

chcieť zahlasuje, kto nie, tak nezahlasuje vôbec.  

Mgr. Nikola Šišková (FTVŠ UK) uviedla, že Mgr. Marco Obetko (FTVŠ UK) sa jej z rokovania SČAS UK 

na chvíľu ospravedlnil, ale na e-mail v hlasovaní bude určite reagovať. 

Následne podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ukončil rozpravu k bodu, pretože prebehlo hlasovanie 

o predmetnej otázke.  
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Bod č. 3:  Informácie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa fungovania UK v súvislosti s COVID-

19 krízou.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že v pondelok [3. mája 2021, pozn. zapisovateľa] zasadal 

Krízový štáb UK, na ktorom sa rozhodlo o tom, že fakulty UK zostavia zoznamy študentov, ktorí potrebujú 

na riadne dokončenie predmetov fyzickú prítomnosť v priestoroch UK, resp. ich fyzická prítomnosť je 

potrebná na dokončenie záverečných prác, pričom následne fakulty UK tieto zoznamy  pošlú na Rektorát UK 

sledujúc udelenie výnimky na ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK. Súčasne Krízový štáb UK 

odporučil to, že tam, kde to situácia dovoľuje, tak by sa semester mal dokončiť dištančnou metódou (napr.    

na PraF UK). Momentálne sa čaká na odsúhlasenie navrhnutých opatrení zo strany Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva SR v Bratislave. U postupových skúšok je situácia analogická, pretože je 

odporúčané, aby bola fyzická prítomnosť študentov v budovách UK len pri tých postupových skúškach, 

ktoré si to svojim charakterom vyžadujú. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent ďalej dodal, že sa otvára 

Kňazský seminár v Nitre. Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový dodal, že od pondelka je otvorený Kňazský 

seminár v Nitre a od nedele sa otvára Kňazský seminár v Bratislave.  

Členka ŠČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala na priebeh štátnych skúšok.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že situácia je analogická ako pri predmetoch 

experimentálneho charakteru a skúšok. Ak má štátna skúška experimentálny charakter, tak je možné ju 

vykonať fyzicky v budove danej fakulty.  

Člen ŠČAS UK Michal Dolnák vníma danú situáciu veľmi problematicky pre LF UK a  hlavne pre jeho 

[tretí, pozn. zapisovateľa] ročník. U nich na LF UK experimentálne a klinické predmety prebiehajú tak, že 

pred danou skúškou prebieha celoročná príprava (napr. skúmanie vzoriek pod mikroskopom, pitvy a pod.). 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent eviduje tento problém. Spomenul, že UK písala listy na príslušné 

verejné inštitúcie ohľadom umožnenia vstupu študentov medicíny do budov za účelom klinického 

a laboratórneho vzdelávania. 

Člen ŠČAS UK Peter Tudík sa opýtal na výučbu a ubytovanie v zimnom semestri akademického roka 

2021/2022.  

Člen ŠČAS UK a predseda Komisie pre vysokoškolské ubytovanie a internáty Bc. Matej Gajdoš odpovedal, 

že počas zimného semestra akademického roku 2021/2022 sa počíta, že ubytovacie zariadenia UK vyčlenia 

10% z bežnej ubytovacej kapacity ako izolačné izby pre študentov suspektívnych na ochorenie COVID-19. 

Študenti prichádzajúci na program Erasmus+ v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 nebudú 

ubytovávaní v ubytovacích zariadeniach UK. Letné ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK spustené 

nebude. Jeho osobný názor je, že bude na veľa fakultách UK prebiehať hybridná výučba. Na niektorých 

fakultách, ktoré vyslovene nepotrebujú fyzickú prítomnosť študentov na fakulte, bude výučba prebiehať 

výlučne online spôsobom, pričom ako príklad uviedol Právnickú fakultu UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent potvrdil slová člena ŠČAS UK Bc. Mateja Gajdoša. Dodal, že 

Právnická fakulta UK bude vyučovať pravdepodobne online spôsobom. Podľa jeho informácií aj Fakulta 

managementu UK bude vyučovať pravdepodobne online spôsobom alebo aj  niektoré študijné odbory                   

na Filozofickej fakulte UK budú takýmto spôsobom vyučované.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový uviedol, že sú dostupné výsledky z tajného hlasovania v znení:  

Ktorú z uvedených osôb chcete predložiť AS UK ako kandidáta za ŠČAS? Kto z uvedených by mal byť 

nominovaný na veľkom senáte ako kandidát, na ktorom sa ŠČAS zhodla? 
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meno kandidáta ZA PROTI ZDRŽAL SA Výsledok 

Bc. Matej Gajdoš 13 

 

0 

 

51 

schválený 

Mgr. Martin 

Surový 
2 neschválený 

Mgr. Askar 

Gafurov 
1 neschválený 

    

[Celková informácia ohľadom tajnej voľby je súčasťou Prílohy č. 1 zápisnice z 11. mimoriadneho zasadnutia 

ŠČAS UK., pozn. zapisovateľa]  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent konštatoval, že uznesenie ohľadom navrhovaného kandidáta                   

na podpredsedu AS UK za Študentskú časť AS UK je schválené.   

Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš poďakoval za prejavenú dôveru.  

Člen ŠČAS UK Peter Tudík sa opýtal, akým spôsobom sa budú prezentovať výsledky hlasovania na pléne 

AS UK, a teda či podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent povie všetky navrhované mená alebo povie len 

výsledok.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že povie len výsledok, a teda víťaza, pričom nebude 

uvádzať podrobnosti hlasovania a ani mená ďalších kandidátov. 

Následne podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uzavrel rozpravu k bodu. 

 

Bod č. 4:  Prerokovanie materiálov zaradených na 11. riadne zasadnutie AS UK 

4.1 Nominovanie člena ŠČAS UK do návrhovej komisie 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poprosil o navrhnutie člena ŠČAS UK do návrhovej komisie 

z pléna AS UK, keďže nikto však neprejavil záujem, tak podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol 

člena ŠČAS UK Michala Dolnáka. Člen ŠČAS UK Michal Dolnák súhlasil s nomináciou do návrhovej 

komisie. Keďže žiadne iné návrhy a pripomienky nezazneli, tak podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent 

skonštatoval, že predložený kandidát bol konkludentne schválený. 

4.2 Ostatné zaradené materiály 

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK: 

Člen ŠČAS UK Mgr. Martin Surový oboznámil členov ŠČAS UK ako člen Pedagogickej a vedeckej komisie 

AS UK, že tento materiál bol na jej zasadnutí prerokovaný a bol schválený. Hlavnou matériou dodatku je 

implementovanie novej legislatívy ohľadom nového druhu štipendia do univerzitných predpisov.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent na margo toho dodal, že nie je vhodne upravená v zákonoch 

skutočnosť, že univerzita musí vyplácať tehotenské štipendiá a tým suplovať úlohu štátu. Následne uviedol, 

že predmetný materiál bol schválený aj na zasadnutí Právnej komisie AS UK. 

                                                           
1 Do celkového počtu sa rátajú aj tí, ktorým bol poslaný e-mail na hlasovanie, avšak ho neotvorili.  
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Z ďalšieho priebehu 11. riadneho zasadnutia ŠČAS UK sa ospravedlnila členka SČAS UK Bc. Nina Vlhová, 

čím sa počet členov prítomných na zasadnutí znížil na 20. 

Návrh rektora UK na schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 

2021-2027 a jeho konkretizácie 

Mgr. Martin Surový uviedol, že tento dokument bol prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK a bol odporučený na schválenie plénom AS UK. Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. 

Viera Štvrtinová, PhD. na zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK uviedla, že predmetný 

dokument sa už v minulosti schvaľoval, ale mal by sa zaktualizovať.  

Výročná správa o činnosti UK za rok 2020 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že tento 

materiál nezaradil na rokovanie komisie, keďže si už komisia túto povinnosť splnila a prerokovala daný 

materiál v januári 2021. Komisia vtedy prerokovala časť dokumentu o ubytovaní a tá bola komisiou 

odporučená na schválenie plénom AS UK.  

Podpredseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že komisia 

prerokovala časť materiálu so zameraním sa na informačné technológie. Prevažne sa na zasadnutí komisie 

riešili úniky dát, ktoré nastali na Právnickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. Výsledkom zasadnutia 

komisie bolo to, že je potrebné zaškoliť ľudí so zreteľom na ochranu osobných údajov a nájsť na to vhodné 

kapacity v CIT UK. 

Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu AS UK s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena Správnej 

rady UK 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent oboznámil prítomných o tom, že sa bude voliť pomocou formulára 

Adoodle tajnou voľbou člen Správnej rady UK na pléne AS UK. Druhá tajná voľba prostredníctvom 

Adoodle na pléne AS UK bude voľba podpredsedu AS UK za Študentskú časť.  

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Člen SČAS UK Marko Horváth (LF UK) priblížil prítomným predkladané návrhy. Väčšina návrhov, ktoré 

boli na Finančnej komisii AS UK prerokované a schválené, sa týkajú predĺženia už existujúcich nájmov.  

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dodal, že jeho komisia prerokovala 

návrhy týkajúce sa prenájmov v ubytovacích zariadeniach UK. Prerokované návrhy mali aj charakter 

žiadosti o zníženie nájmu z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID-19. Komisia súčasne odporučila zrealizovať opravu uznesenia AS UK, pretože jedna žiadosť, ktorá 

bola v minulosti schválená, mala chybne v zmluve uvedené poschodie. Okrem jednej žiadosti boli všetky 

predložené žiadosti v súlade s novým cenníkom nájmov priestorov UK.   

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent dodal, že zástupca UK v ŠRVŠ Bc. Filip Šuran vystúpi v rámci 

svojho bodu na pléne AS UK. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent bude v rámci bodu ohľadom 

činnosti ŠČAS UK na pléne AS UK informovať o činnostiach ŠČAS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne uzavrel rozpravu k bodu. 

Zasadnutie SČAS UK opustil Mgr. Marco Obetko, čím sa počet členov prítomných na zasadnutí znížil na 19. 
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Bod č. 5:  Aktuálne otázky týkajúce sa Plánu obnovy a novely zákona o vysokých školách.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že ŠRVŠ predložilo pripomienky v rámci pripomienkového konania 

celkovo k piatim komponentom predmetného Plánu obnovy a odolnosti, pričom celkový počet pripomienok 

bol 15. Predložené pripomienky schválilo Valné zhromaždenie ŠRVŠ. Poznamenal, že v hlavne v oblasti 

riadenia vysokých škôl neboli ich pripomienky akceptované. Ďalej uviedol, že ako pripomienky ŠRVŠ, tak 

ani pripomienky zo strany UK neboli akceptované. Niektoré pripomienky sa týkali riadenia vysokých škôl, 

čo osobne chápe, prečo boli neakceptované, resp. z akého dôvodu by mohli byť neakceptované. Avšak 

koncepčne dobré pripomienky neboli rovnako zo strany Ministerstva financií SR akceptované. Momentálne 

už je Plán obnovy a odolnosti predložený v Bruseli, odkiaľ sa s pripomienkami vráti naspäť na Slovensko. 

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že má informáciu od štátneho tajomníka Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH., že na expertnej komisii zriadenej 

na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej ako „MŠVVaŠ SR“) bude rozoberaný v júni.  

Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš sa opýtal, či ŠRVŠ, resp. Predsedníctvo ŠRVŠ kontaktovalo poslancov 

Európskeho parlamentu ohľadom Plánu obnovy a odolnosti. Svoju otázku odôvodnil tým, že Valné 

zhromaždenie ŠRVŠ zaviazalo Predsedníctvo ŠRVŠ kontaktovať poslancov EÚ v tejto veci. Ak sa tak stalo, 

tak sa zaujímal o to, aká bola z ich strany odozva.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal členovi ŠČAS UK Bc. Matejovi Gajdošovi, že Predsedníctvo 

ŠRVŠ tento krok zatiaľ odložilo do júnového stretnutia, kedy sa bude robiť revízia dokumentu. Poznamenal, 

že doteraz gro práce bolo na Ministerstve financií SR, pričom v júni budú komunikovať priamo s MŠVVaŠ 

SR. 

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran bol pripravený odpovedať na konkrétne otázky ohľadom Plánu obnovy 

a odolnosti. Uviedol, že pokiaľ by neboli ďalšie otázky, tak by rád prešiel k novele zákona o vysokých 

školách.  

Na margo činnosti expertnej komisie k novele zákona o vysokých školách poznamenal, že členom a členkám 

ŠČAS UK poslal dotazník štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR obsahujúci osem otázok, ktorí členovia 

expertnej komisie dostali. V rámci rokovaní expertnej skupiny sa jednotliví aktéri zastupujúci MŠVVaŠ SR, 

odborové organizácie a vysokoškolské reprezentácie nedohodli na riešení konkrétnej otázky, a to konkrétne 

na spôsobe voľby rektora. Viacerí zástupcovia vysokoškolských reprezentácií zastúpení v expertnej skupine 

podľa prijatých uznesení dotknutých reprezentácií trvali na zachovaní súčasného systému. Pre MŠVVaŠ SR 

je „červená čiara“ zloženie Správnej rady, a to konkrétne, že externí aktéri by sa podieľali na voľbe rektora, 

pričom na tomto mieste sa zastavili rokovania. 

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ďalej poznamenal, že toto je pre neho a pre ŠRVŠ kľúčová otázka. 

Stanovisko ŠRVŠ je, aby voľba rektora bola realizovaná prostredníctvom výberovej komisie, ktorej členovia 

budú kreovaní zo strany členov správnej rady vysokej školy, z členov akademického senátu vysokej školy, 

jedného člena z MŠVVaŠ SR a ďalších členov, ktorých si daná vysoká škola určí. Predseda ŠRVŠ Bc. Filip 

Šuran zdôraznil, že ak sa zvolí akýkoľvek model, tak musí mať podľa neho a aj podľa ŠRVŠ akademická 

obec väčšinu v rámci predmetného modelu. Toto je pre ŠRVŠ nemenný názor a ich „červená čiara“. 

Momentálne [v období konania 11. riadneho zasadnutia ŠČAS UK, pozn. zapisovateľa] prebieha v rámci 

študentských delegátov ŠRVŠ per-rollam hlasovanie ohľadom uznesenia, ktoré hovorí o dominantnom 

postavení akademickej obce pri voľbe rektora. V ŠRVŠ a aj mimo neho sa rozprával s veľkým množstvom 

ľudí ohľadom zvolenia systému voľby rektora takým spôsobom, aby tento systém zabezpečoval minimálne 

ovplyvňovanie. Osobne si je vedomý, že cez výkonnostné zmluvy, perzekúcie, krátenie úväzkov alebo 

prostredníctvom iných možností by mohli byť voľby rektora manipulované v prospech niektorého 

z kandidátov. 
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Ďalej predseda ŠRVŠ a zástupca UK v ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uviedol, že bola akceptovaná MŠVVaŠ SR 

požiadavka, aby si vysoká škola mohla určiť vlastné orgány potrebné na svoje fungovanie. Táto požiadavka 

bola akceptovaná aj ostatnými vysokoškolskými reprezentáciami. Ďalej povedal, že MŠVVaŠ SR odstupuje 

od modelu vedecko-pedagogických rád a konzorcií, ale na úprave voľby rektora trvá. Uviedol, že sa s doc. 

RNDr. Martinom Putalom, PhD. (predsedom Rady vysokých škôl) a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, 

PhD. (prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie) dohodli na spoločnom postupe, ale je možné, že 

v rámci reprezentácií budú prítomné odlišné stanoviská k jednotlivým problémom.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran ďalej uviedol, že v ŠRVŠ by radi iniciovali stretnutie študentských 

fakultných častí a komôr akademických senátov a študentských častí akademických senátov jednotlivých 

vysokých škôl, keďže v ŠRVŠ majú pocit nedostatočnej transmisie informácií na nižšie úrovne študentských 

zástupcov. Cieľom stretnutia by malo byť vysvetlenie aktuálnej situácie ohľadom rokovaní expertnej 

skupiny, konkrétneho stavu rokovaní o novele vysokoškolského zákona a momentálnych otázkok, ktoré sú 

predmetom diskusií.  

Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš reagujúc na poslané otázky v dotazníku dodal, že ich videl už skôr. Podľa 

jeho názoru mu prišli navádzajúce, teda také, aby ich tvorca dostal takú odpoveď, akú chce. Súčasne dodal, 

že nerozumie postupu MŠVVaŠ SR, resp. expertnej skupiny, prečo idú teraz klásť takéto otázky a nie napr. 

v septembri / októbri 2020. K tzv. ústupkom a červeným čiaram dodal, že sa zúčastnil diskusie so štátnym 

tajomníkom MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD. MPH., ktoré sa konalo v aule UK. 

Podľa neho neustále štátnym tajomník hovorí, že toto nie je polarizácia vysokého školstva, no podľa názoru 

člena ŠČAS UK Bc. Mateja Gajdoša, ak by sa nejaká vysoká škola „postavila na zadné“, taj jej budú 

MŠVVaŠ SR krátené dotačné zmluvy.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran súhlasil s členom ŠČAS Bc. Matejom Gajdošom ohľadom jeho názoru, že 

otázky mali byť poslané v začiatočných fázach rokovania napr. v septembri 2020 a nie až teraz. Podľa neho 

sú na stole dve varianty, a to konkrétne odmietanie alebo kompromis. V prípade neustáleho odmietania sa 

bojí, čo príde potom. Mohlo by sa stať v prípade odporu reprezentácií, že sa predloží do parlamentu návrh 

nateraz zmietnutý zo stola pôvodom z februára 2021 bez možnosti participácie vysokoškolských 

reprezentácií. Momentálne dávali svoje podnety, pričom MŠVVaŠ SR netlačilo na navrhnuté vedecko-

pedagogické rady a ani na úpravu § 104 vysokoškolského zákona. Vyjadril sa, že si nemyslí, že momentálne 

rokovania nevedú k ničomu.  K voľbe rektora sa vyjadril, že nový model pomôže eliminovať problémy 

spojené s voľbou rektora. Ak niekto tvrdí, že pri voľbe rektora neexistujú problémy, tak podľa predsedu 

ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana, dotyčná osoba nie je znalá pomerov v slovenskom vysokom školstve alebo klame.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran sa poďakoval za poskytnutý priestor a bol ochotný odpovedať na prípadné 

otázky.  

Člen ŠČAS UK Peter Tudík (JLF UK) sa dozvedel prostredníctvom poslaného e-mailu z jeho fakulty, že 

rektor UK a aj jeho fakulta sú znepokojení v tom, ako ŠRVŠ postupuje. Podľa člena ŠČAS UK Petra Tudíka 

teraz predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran uvádza, aby nastal istý kompromis, kým na jeho fakulte to vnímajú ako 

disharmóniu a nejednotnosť medzi jednotlivými vysokoškolskými reprezentáciami. Opýtal sa, prečo ŠRVŠ 

je za istú mieru politizácie vysokého školstva, ak ostatné vysokoškolské reprezentácie takýto postup 

kategoricky odmietajú.  

Zástupca UK v ŠRVŠ a predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran poďakoval za položenú otázku. Dodal, že politizácia 

tu bola prítomná pri vzniku nápadu reformy vysokoškolského zákona. Podľa neho tu už aktuálne nie je 

politizácia prítomná. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. mu povedal, 

že MŠVVaŠ SR nebude do správnych rád vysokých škôl nikoho pretláčať. Podľa predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa 

Šurana MŠVVaŠ SR hovorí, že je tu potreba aj externého elementu pri voľbe rektora, čo Slovenská rektorská 
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konferencia  a Rada vysokých škôl  odmietajú. V prípade existencie dohody všetkých vysokoškolských 

reprezentácií má od predsedu školského výboru NR SR prísľub, že novela zákona o vysokých školách prejde 

parlamentom bez pozmeňujúcich návrhov.  

Člen ŠČAS UK Peter Tudík dodal, že ak to správne chápe, tak MŠVVaŠ SR stále trvá na tom, aby bol pri 

voľbe rektora aj niekto z MŠVVaŠ SR. Podľa neho tam nemá takýto človek čo robiť, pričom to vníma tak, 

že cieľom MŠVVaŠ SR nie je celkove odpolitizovanie vysokých škôl.  

Zástupca UK v ŠRVŠ a predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal, že MŠVVaŠ SR nič nehovorí 

o politizácii prostredníctvom predmetného nominanta. Podľa predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana chce 

MŠVVaŠ SR aj externistov do správnej rady vysokých škôl. Momentálna situácia je taká, že štrnásťčlenná 

správna rada sa skladá zo šiestich nominantov navrhovaných rektorom so súhlasom akademického senátu 

vysokej školy a vymenovaných ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, šiestich členov vyberá 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR po vyjadrení rektora a po jednom členovi si volí 

zamestnanecká a študentská časť akademického senátu. Podľa predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana je možné, 

že na konci dňa sa nič nové nevymyslí a ostane to v starom režime.  

Člen ŠČAS UK Bc. Matej Gajdoš na margo sľubu štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR dodal, že mu môžeme, 

ale aj nemusíme veriť. Čo sa povie dnes, tak nemusí platiť zajtra a dnešní politici tu už nemusia byť zajtra. 

Uviedol, že ak sa súčasný zákon o vysokých školách nahlodá, tak už niet cesty späť. Na konzultáciách ŠRVŠ 

so študentmi, na ktorých bolo aj veľa študentov z  UK + delegátov ŠRVŠ, sa väčšina ľudí zhodla na tom, že 

zákon má byť štíhly a má nechať tvorbu orgánov na samotné vysoké školy, avšak podľa člena ŠČAS UK Bc. 

Mateja Gajdoša sa to neodzrkadlilo v záveroch ŠRVŠ z Národnej konzultácie a ani v pripomienkach ŠRVŠ 

k Plánu obnovy a odolnosti.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal na otázky členovi ŠČAS UK Bc. Matejovi Gajdošovi. 

K výstupom z konzultácie dodal, že existujú problémy, ale bez vysokoškolských reprezentácií to nepôjde. 

Zachovanie akademickej samosprávy musí byť pre ŠRVŠ červená čiara. Uznal, že MŠVVaŠ SR postupuje 

vo veľa veciach nekoncepčne. Najprv vnucuje svoju optiku riešenia problémov, potom prebieha boj za 

akademickú samosprávu vysokých škôl, potom sa vytvorí expertná skupina a následne sa pošle dotazník, 

z ktorého má pocit, že bol vytvorený v niektorej odborovej organizácii.  

Podľa predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana je terajší postup veľmi zlý, najmä od októbra 2020 do marca 2021. 

Najskôr mala byť vytvorená pracovná skupina, až potom sa malo ďalej postupovať. Bolo potrebné najprv 

vytvoriť nosné myšlienky novely, ktoré sa následne upravia do textového paragrafového znenia novely. 

Domnieval sa, že ak by mohlo MŠVVaŠ SR vrátiť čas, tak by to urobilo inak. Opätovne sa vyjadril, že ak 

budú reprezentácie MŠVVaŠ SR tuho odmietať, tak sa bojí ignorácie zo strany MŠVVaŠ SR.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyslovil myšlienku, aby sa významne opravil návrh predloženého 

zákona.  

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran odpovedal podpredsedovi AS UK JUDr. Filipovi Vincentovi, že ten sa nedá 

opraviť. V rámci stretnutia expertnej skupiny sa na 2. stretnutí rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

spýtal, či predložená novela zákona o vysokých školách je mŕtva. Štátny tajomník MŠVVaŠ SR MUDr. 

RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. odpovedal, že v podstate áno. K otázke č. 8 v predloženom dotazníku sa 

predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran vyjadril, že potenciál zmeny vidí v sociálnych otázkach (napr. 

v štipendijných fondoch). Nadobúda pocit, že expertná skupina vytvára nový zákon.  

Člen ŠČAS UK Mgr. Askar Gafurov upozornil prítomného predsedu ŠRVŠ Bc. Filipa Šurana na dotazník 

„Akademická štvrťhodinka“ posielaný Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo s ohľadom 

na jeho propagáciu prostredníctvom ŠRVŠ.  
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Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran poďakoval členovi ŠČAS UK Mgr. Askarovi Gafurovi za nápad. Predstavil 

iniciatívu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá spustila dotazník ohľadom názoru 

študentov na slovenské vysoké školy. Vyplnenie dotazníku trvá desať až pätnásť minút. Jeho vyplnením 

študenti pomôžu nie len akreditačnej agentúre, ale aj svojej vysokej škole. Súčasne poznamenal, že nevie 

momentálne vytvoriť model spolupráce so ŠČAS UK k otázkam zaslaných štátnym tajomníkom MŠVVaŠ 

SR.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol vzhľadom na záujem o participáciu, aby ten, kto má 

záujem o participáciu, mohol individuálne priložiť ruku k dielu. Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran sľúbil, že ak 

ŠRVŠ vypracuje stanovisko k predloženým otázkam, tak ich pošle aj ŠČAS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne uzavrel rozpravu k bodu. 

 

Bod č. 6:  Rôzne 

Do bodu Rôzne sa nikto neprihlásil.  

 

Bod č. 7:  Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu 11. riadneho zasadnutia ŠČAS UK podpredseda AS UK JUDr. Filip 

Vincent ukončil zasadnutie ŠČAS UK a poprial prítomným pekný zvyšok dňa.      

Koniec zasadnutia: 12:39 hod.  

Zapísal:  

Bc. Boris Bobáľ 

JUDr. Filip Vincent 

Overili:  

Ondrej Baranec 

Mgr. Lucia Husenicová  

Prílohy:  

Príloha č. 1: Výpis z tajného hlasovania v otázke podpredsedu AS UK za Študentskú časť.  

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Filip Vincent 

podpredseda AS UK 
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