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Zápisnica z 12. zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK  

z 04. júna 2021 

 
Začiatok zasadnutia: 09:03 hod.   

  

Miesto konania zasadnutia: videokonferečne prostredníctvom platformy MS Teams   

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

  

Návrh programu zasadnutia:  

(podľa pozvánky)  

  

1. Otvorenie.  

2. Voľba zástupcov študentov do Rady pre kvalitu Univerzity Komenského v Bratislave. 

3. Rôzne.  

4. Záver.  

  

Bod č. 1:   Otvorenie.  

Zasadnutie Študentskej časti AS UK otvoril podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent. 

Na začiatku zasadnutia SČAS UK bolo prítomných 16 členov Študentskej časti AS UK, čiže 

SČAS UK bola uznášaniaschopná. Počas zasadnutia SČAS UK sa zvýšil počet prítomných 

členov SČAS UK na zasadnutí na 17 (na zasadnutie sa o 09:40 hod. dostavil člen SČAS UK 

Mgr. Askar Gafurov).  

  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol, aby ŠČAS 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 ŠČAS UK bol 

konkludentne schválený.   

 

Podpredseda AS UK  JUDr. Filip Vincent navrhol ako zapisovateľa zasadnutia podpredsedu 

AS UK Bc. Mateja Gajdoša. Súčasne ako overovateľov zápisnice navrhol člena ŠČAS UK 

Petra Tudíka a členku ŠČAS UK Alexandru Karabinovú. Nominovaní členovia ŠČAS UK 

vyjadrili súhlas so svojimi nomináciami. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne 

vyzval prítomných členov na prípadné návrhy a pripomienky k predloženým nomináciám. 
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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 zástupcov študentov do Rady kvality Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu k tomuto bodu a požiadal 

prorektorku UK pre kvalitu prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD., aby informovala ŠČAS UK 

o úlohách Rady pre kvalitu UK a dôvodoch, prečo je nutné doplniť ďalších členov za ŠČAS 

UK do tohto orgánu.  

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. poďakovala za pozvanie na 

zasadnutie SČAS UK a pozdravila všetkých prítomných na zasadnutí. Prorektorka UK pre 

kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. ďalej uviedla, že Rada pre kvalitu UK je poradným 

orgánom rektora UK, no jej význam narastá s prebiehajúcimi zmenami v systéme akreditácií 

vysokých škôl.  

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. ďalej uviedla, že potreba 

doplniť ďalších zástupcov za ŠČAS UK do tohto orgánu vzišla z rozhodnutia Vedenia UK, 

ktoré sa tak rozhodlo s ohľadom na prebiehajúce zmeny vnútorného systému zabezpečovania 

kvality na UK. Vedenie UK považuje za dôležité, aby študenti mali zastúpenie za každý stupeň 

štúdia v predmetnom orgáne (bakalársky stupeň štúdia, magisterský alebo spojený stupeň 

štúdia, doktorandský stupeň štúdia), čo v praxi znamená troch členov Rady pre kvalitu UK 

nominovaných ŠČAS UK.  

 

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, či je nutné, aby zástupcovia SČAS UK 

museli byť v čase výkonu mandátu v tomto orgáne študentmi daného stupňa štúdia. 

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., odpovedala, že členovia tohto 

orgánu nemusia byť študentmi daného stupňa štúdia počas výkonu mandátu v tomto orgáne. 

V praxi to znamená, že študent môže byť zvolený za bakalársky stupeň štúdia a pokračovať 

môže aj počas magisterského stupňa štúdia vo výkone mandátu v tomto orgáne.  

 

Člen SČAS UK Mgr. Martin Surový sa opýtal, aké je funkčné obdobie členov Rady pre kvalitu 

UK. 

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., odpovedala, že zvyčajne je 

Rada pre kvalitu UK vymenovávaná novozvoleným rektorom UK, čo v praxi znamená, že jej 

funkčné obdobie trvá štyri roky.  
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Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, že ak je v poslednom ročníku 

doktorandského stupňa štúdia, či nebude môcť zastupovať študentov v Rade pre kvalitu UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že v tom osobne nevidí problém, ak ostane 

pôsobiť aj naďalej na akademickej pôde a má dostatočne znalosti a skúsenosti v oblasti 

systému zabezpečovania kvality.  

 

Podpredseda AS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že Štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo hovoria o zástupcoch študentov, a preto podľa neho môže byť problémom, 

ak zástupca študentov v Rade pre kvalitu UK nebude ďalej študentom.  

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. súhlasila s podpredsedom AS 

UK Bc. Matejom Gajdošom, no dodala, že v tejto chvíli je to akceptovateľné a bude to do 

budúcna potrebné precizovať. Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

ďalej uviedla, že aj zástupca bakalárskeho stupňa štúdia nemusí byť nevyhnutne len študent 

tohto stupňa, pretože napr. študent prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia ešte nemá takú 

orientáciu v procesoch fungovania vysokej školy. Následne dodala, že bude nutné, aby tento 

problém vyriešilo do budúcna Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK, ale 

čerstvo skončený študent nepredstavuje nateraz problém pre členstvo v tomto orgáne.  

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že ak to bude problém, tak sa to operatívne 

môže vyriešiť. Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa ďalej opýtal podpredsedu AS UK 

Bc. Mateja Gajdoša, či zostáva v Rade pre kvalitu UK ako zástupca SČAS UK.  

 

Podpredseda AS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že nateraz v Rade pre kvalitu UK bude pôsobiť 

ďalej.  

 

JUDr. Filip Vincent sa opýtal, či sú nejaké ďalšie otázky alebo podnety do diskusie k tomuto 

bodu. 

 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal otázky alebo podnety do diskusie, JUDr. Filip 

Vincent ukončil diskusiu a vyzval členov ŠČAS, aby podali návrhy členov do Rady kvality 

UK za ŠČAS.  

 

Členka SČAS UK Kristína Mravcová navrhla za členku Rady pre kvalitu UK členku SČAS 

UK Mgr. Luciu Husenicovú.  

 

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová s návrhom súhlasila.  
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Člen SČAS UK Marko Horváth navrhol za člena Rady pre kvalitu UK člena SČAS UK Michala 

Dolnáka.  

 

Člen SČAS UK Michal Dolnák s návrhom súhlasil.  

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že voľba členov Rady pre kvalitu UK za 

ŠČAS UK prebehne tajným spôsobom prostredníctvom elektronického hlasovania – systému 

ADoodle.  

 

Počas prípravy hlasovania o 09:40 hod. prišiel na zasadnutie SČAS UK člen SČAS UK Mgr. 

Askar Gafurov.  

 

 

Študentská časť Akademického senátu UK navrhuje ako svojich kandidátov na 

vymenovanie do Rady pre kvalitu UK Mgr. Luciu Husenicovú a Michala Dolnáka. 

 

Podpredsedovia AS UK JUDr. Filip Vincent a Bc. Matej Gajdoš vyhlásili výsledky hlasovania 

a pogratulovali navrhnutým kandidátom k úspechu. 

 

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. pogratulovala Mgr. Lucii 

Husenicovej a Michalovi Dolnákovi k úspechu. Ďalej uviedla, že sa pre ďalšie pracovné 

povinnosti z ďalšieho priebehu zasadnutia SČAS UK musí ospravedlniť.  

 

Bod č. 3:   Rôzne  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že momentálne nie sú nové informácie 

k pripravovanej novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, či došlo k úprave neuralgických bodov 

v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré sa týkajú vysokých škôl. 

 

Podpredseda AS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že podľa informácii, ktoré má k dispozícii, tak 

k istým zmenám v oblasti riadenia vysokých škôl došlo v predmetnom dokumente, ale hlavný 

zámer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR sa 

nezmenil.  

č. hlas.  prítomných  kvórum  za  proti  zdržal sa  výsledok  

1  17  9  16  0  1 schválené  
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Členka SČAS UK Mgr. Lucia Husenicová sa opýtala, ako prebieha hodnotenie semestra 

študentami na ostatných fakultách UK. Následne ako dobrý príklad jej realizácie uviedla anketu 

na FMFI UK.  

 

Člen SČAS UK Mgr. Askar Gafurov uviedol, že na jeho fakulte (FMFI UK) po uzavretí ankety 

jednotliví vyučujúci zverejnia reakcie na hodnotenie, ktoré dostali od svojich študentov.  

 

Bod č. 4:   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 im veľa zdravia v nasledujúcich týždňoch.   

Koniec zasadnutia: 09:57 hod.   

Zapísal:  

Bc. Matej Gajdoš  

Overili:   

Alexandra Karabinová  

Peter Tudík 

  

  

    

  

JUDr. Filip Vincent       Bc. Matej Gajdoš  

podpredseda AS UK        podpredseda AS UK  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 


