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Bratislava 19. 04. 2021 

Z á p i s n i c a  
 

 

z mimoriadneho zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK 

z 31. marca 2021  

 
Začiatok zasadnutia: 13:01 hod.  

 

Miesto konania zasadnutia: videokonferečne prostredníctvom platformy MS Teams  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu na odvolanie prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. 

3. Rôzne. 

4. 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, Bc. Filipa Šurana (predsedu 

Študentskej rady vysokých škôl, delegáta UK v ŠRVŠ, PraF UK) a ďalších hostí podľa prezenčnej listiny.  

Na začiatku mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK vykonal podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent prezenciu 

prítomných členov ŠČAS UK. V rámci vykonanej prezencie deklarovalo svoju prítomnosť 19 členov ŠČAS 

UK, a teda ŠČAS UK bola uznášaniaschopná. Počet prítomných členov na zasadnutí SČAS UK sa počas 

zasadnutia menil (na zasadnutie SČAS UK sa v jeho priebehu dostavili Mgr. Marco Obetko z FTVŠ UK, 

MUDr. Monika Kučeríková z JLF UK v Martine, Michal Dolnák z LF UK a Ing. Martin Uher z RKCMBF 

UK). 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent pripomenul členom ŠČAS UK a prítomným hosťom, že toto 

zasadnutie má charakter mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK, t. j. Rokovací poriadok AS UK neumožňuje 

úpravu programu zasadnutia oproti programu uvedenému v žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 

SČAS UK.  

Podpredseda AS UK  JUDr. Filip Vincent podľa zabehnutej tradície navrhol ako zapisovateľa tohto zasadnutia 

Bc. Borisa Bobáľa (FMFI UK). Bc. Boris Bobáľ vyjadril súhlas s vyhotovením zápisnice z mimoriadneho 

zasadnutia ŠČAS UK. Následne podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent navrhol za overovateľov zápisnice 
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z mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK Bc. Mateja Gajdoša (PdF UK) a Kristínu Mravcovú (FM UK). Bc. 

Matej Gajdoš a aj Kristína Mravcová vyjadrili súhlas s overením zápisnice z mimoriadneho zasadnutia ŠČAS 

UK. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent predniesol návrh uznesenia o určení zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SČAS UK, o ktorom nechal hlasovať: 

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Bc. Boris Bobáľa 

za zapisovateľa zápisnice z mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK a Bc. Mateja Gajdoša a Kristínu Mravcovú 

za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 19 10 18 0 1 schválené 

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie o určení zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice bolo schválené. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent súčasne poprosil prítomných, aby v prípade opustenia mimoriadneho 

zasadnutia ŠČAS UK uviedli túto skutočnosť do chatu pre potreby vyhotovenia zápisnice.  

Bod č. 2:  Prerokovanie návrhu na odvolanie prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. 

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent otvoril tento bod rokovania, ktorý bol zaradený do programu 

rokovania v zmysle žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK, ktoré podali zástupcovia v AS 

UK z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako „FMFI UK“ 

v príslušnom morfologickom tvare). Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent požiadal o úvodné slovo členov 

SČAS UK z FMFI UK. 

Mgr. Askar Gafurov (FMFI UK) poprosil Bc. Borisa Bobáľa o prednesenie úvodného slova k bodu rokovania.  

Bc. Boris Bobáľ poďakoval Mgr. Askarovi Gafurovi za možnosť predniesť úvodné slovo a stručne odôvodnil 

podanie žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK. Bc. Boris Bobáľ uviedol, že v čase podania 

žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK mal zámer, aby odvolávanie jednej 

z najvýznamnejších osôb na Univerzite Komenského v Bratislave –  prorektora UK – bolo prediskutované aj 

na pôde Študentskej časti AS UK. Súčasne sa domnieval, že na pléne Akademického senátu UK nebude 

dostatočný priestor na otázky študentov (resp. študentské otázky), keďže až na pléne AS UK rektor Univerzity 

Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vysvetlí členom AS UK dôvody odvolávania 

prorektora UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poďakoval za prednesenie úvodného slova a následne otvoril 

rozpravu k tomuto bodu.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa vyjadril, že na pléne AS UK očakáva obsiahlu diskusiu k tomuto 

bodu a na prorektora UK nemá on osobne žiadne otázky. 

Bc. Boris Bobáľ sa spýtal prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. na odpočet zrealizovaných činností 

súvisiacich s jeho rezortom za obdobie od jeho zvolenia do funkcie, resp. za obdobie posledného kalendárneho 

roka.  
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Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. na začiatku uviedol, že nedisponuje informáciami, prečo ho 

rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. navrhol odvolať, keďže AS UK a ani jemu osobne nepredložil 

a ani ústne nepovedal dôvody jeho odvolávania. Následne uviedol, že v nedávnej minulosti mu rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD. naznačil, že jeho úsek [Archív UK, Centrum informačných technológií UK, 

Akademická knižnica UK a Vydavateľstvo UK, pozn. zapisovateľa] neplní rektorove očakávania na ich 

fungovanie.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol prítomným členom ŠČAS UK a hosťom zasadnutia, že 

v poslednom čase pracoval spoločne s rezortmi spadajúcimi do jeho pôsobnosti na riešení a kategorizovaní 

fundamentálnych problémov, ktoré sa vyskytujú na fakultách a súčastiach UK. Podotkol, že neustále riešia 

a zdokonaľujú starú univerzitnú sieť sledujúc nižšiu ekonomickú záťaž jej fungovania. Ako príklad tejto 

činnosti uviedol novú telefónnu ústredňu vybudovanú na UK, ktorá priniesla úsporu nákladov vo výške 90 % 

oproti pôvodne používanému modelu na UK.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. ďalej spomenul, že na CIT UK sa im podarilo zrealizovať model 

prepojenia vývoja s prevádzkou, t. j. pretaviť požiadavku IT riešenia do praxe. Prorektor UK doc. RNDr. 

Daniel Olejár, PhD. následne poznamenal, že na tomto zasadnutí nie je dostatok času venovať sa všetkým 

poskytovaným službám spadajúcich do jeho kompetencie, a preto by sa chcel venovať len najdôležitejším 

realizovaným činnostiam v rámci jeho rezortu. Pre predstavu toho, aké ďalšie služby poskytuje jeho rezort 

odporučil prítomným členom ŠČAS UK a prítomným hosťom, aby si prečítali Katalógy služieb CIT UK a 

Akademickej knižnice UK a Výročné správy CIT UK, Akademickej knižnice UK, Vydavateľstva UK 

a Archívu UK.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. následne upriamil pozornosť na Akademický informačný 

systém na UK. Spomenul, že keď prišiel do svojej funkcie pred 6 rokmi, tak dostal požiadavku od študentov 

na nový Akademický informačný systém [pracovný názov „Študent 3“, pozn. zapisovateľa] a od 

zamestnancov na nový systém SAP (SOFIA). V rámci prípravy Študenta 3, ktorá prebiehala tri roky, bola 

spravená analýza v rámci celej UK, ktorá mala zohľadniť špecifiká každej z fakúlt UK. V rámci verejného 

obstarávania, ktoré prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. označil ako bolestivé, zasahovali do jeho 

procesu rôzne subjekty z tretieho sektora volajúce po transparentnosti verejných obstarávaní. Nakoniec sa 

podarilo dotiahnuť verejné obstarávanie do úspešného konca. Na margo tohto verejného obstarávania uviedol, 

že Univerzita Komenského v Bratislave ustála námietku na Úrade pre verejné obstarávanie zo strany 

neúspešného uchádzača. Avšak aj napriek úspešnému verejnému obstarávaniu sa rozhodol rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD. zrušiť projekt Študent 3. Zrušenie projektu na obstaranie Študenta 3 má za 

následok to, že momentálne používaný Akademický informačný systém na UK - AiS2 - je na 5 až 10 rokov 

„zabetónovaný“, t. j. Univerzita Komenského v Bratislave nemá počas spomenutého časového intervalu šancu 

osloviť akéhokoľvek dodávateľa za účelom vytvorenia nového akademického informačného systému.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. k Akademickému informačnému systému Študent 3 uviedol, že 

pôvodný projekt rátal s tým, že spolu s novým akademickým informačným systémom obstaráme taký systém, 

ktorý bude modulárny a bude schopný riešiť ďalšie problémy, ktoré univerzita má ako napr. elektronickú 

registratúru, systém na podporu kvality a systém na podporu zahraničných ciest.  

Mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK opustila členka SČAS UK Bc. Nina Vlhová (FiF UK), čím sa počet členov 

ŠČAS UK prítomných na zasadnutí znížil na 18. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. taktiež uviedol, že dlho, draho a systematicky riešili otázku 

GDPR (ochranu osobných údajov na univerzite). Aby sa investované peniaze, ktoré boli použité na toto IT 

riešenie na UK, vrátili univerzite, tak UK predložila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Slovenskej rektorskej konferencii projekt, ktorý by umožnil vybudovať spoločné riešenie v otázke 

GDPR pre všetky univerzity na Slovensku. Univerzite Komenského v Bratislave by tento projekt priniesol 
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600.000,- Eur, avšak nemal dostatočnú podporu od rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., a preto 

projekt išiel „do stratena“.  

Ďalej upriamil prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. pozornosť na to, že univerzita kupuje predraženú 

techniku oproti maloobchodným cenám. Rok trvala príprava Dynamického nákupného systému (ďalej len ako 

„DNS“ v príslušnom gramatickom tvare). Po dlhých prípravách sa ho podarilo spustiť na jeseň minulého roka. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. dal na zreteľ prítomným členom ŠČAS UK a hosťom 

zasadnutia, že má nespočetne veľa skúseností s bývalými dodávateľmi výpočtovej techniky pre Univerzitu 

Komenského v Bratislave, pričom títo dodávatelia robili obrovské obštrukcie s cieľom zamedziť spusteniu 

DNS. Aj napriek súčasnej nepriaznivej situácii spôsobenej ochorením COVID-19 a spojenej s nedostatkom 

výpočtovej techniky na globálnom trhu hodnotí ako úspech zo, že sa cez DNS podarilo nakúpiť výpočtovú 

techniku a vyčerpať všetky granty do konca kalendárneho roku 2020. Súčasne uviedol, že sa počas 

dvojmesačného fungovania DNS podarilo ušetriť na zaobstarávaných veciach približne 200.000,- Eur.  

V rámci fungovania CIT UK prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že  

sa im podarilo skonštruovať, optimalizovať a uviesť do prevádzky superpočítač „CLARA“ 

[CLustered Academic Research Appliance, pozn. zapisovateľa]. CLARA je 16-krát menej výkonná ako 

AUREL [superpočítač alokovaný v rámci SAV, pozn. zapisovateľa], avšak Aurel stál 9.000.000,- Eur a jeho 

údržba je odhadovaná na 400.000,- Eur ročne, kým CLARA stála 66.000,- Eur a jej prevádzka stojí 3.000,- 

Eur ročne. Súčasne superpočítač CLARA má modulárny charakter, tzn. že 16 superpočítačov CLARA je 

výpočtovo ekvivalentných superpočítaču AUREL.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. ďalej uviedol, že v roku 2014 prijala Vláda Slovenskej republiky 

uznesenie o vytvorení repozitára. Túto službu malo vykonávať CVTI SR [Centrum vedecko-technických 

informácií SR, pozn. zapisovateľa]. Potreba vytvorenia repozitára vyplývala z požiadavky Európskej únie, že 

projekty financované z európskych grantových schém majú mať charakter „open access“, t. j. majú byť 

prístupné bezodplatne každému občanovi. Vzhľadom na to, že štát nebol schopný tento repozitár zabezpečiť, 

tak UK v rámci svojej iniciatívy spustila vlastný repozitár. Momentálne existuje dohoda o jeho využívaní 

medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou (STU). Prorektor UK doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. očakáva, že k jeho využívaniu sa taktiež pripojí aj Slovenská akadémia vied (SAV). 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. ďalej informoval, že v prvých týždňoch pandémie COVID -19 

exponenciálne narástol počet používateľov využívajúcich e-learningové nástroje poskytované Univerzitou 

Komenského v Bratislave (z de facto nula používateľov sa dostali na konečný počet atakujúci dvadsaťtisíc). 

V rámci značného nárastu dotknutých používateľov CIT UK pod vedením prorektora UK doc. RNDr. Daniela 

Olejára, PhD. vyrobil veľké množstvo metodických materiálov, preškolil stovky pedagógov na používanie 

produktu Microsoft Teams, zabezpečoval priebeh skúšok, obhajob, rokovaní univerzitných a fakultných 

orgánov, zabezpečoval priebeh prijímacích skúšok a pod.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. dal na zreteľ, že vyššie vymenované aktivity sa neudiali samy 

od seba. Zabezpečovanie online výučby na UK vo virtuálnom priestore si aj do dnešných chvíľ vyžaduje 

nesmierne veľa úsilia.  

Na mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK sa dostavil Mgr. Marco Obetko (FTVŠ UK), čím sa počet prítomných 

členov ŠČAS UK zvýšil na 19. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. spomenul, že v jeho rezorte bolo zrealizovaných veľa tzv. 

rozvojových projektov. Prítomným členom ŠČAS UK a hosťom zasadnutia uviedol projekt, ktorý nedávno 

podpisoval, a to vzdelávanie pre informačnú spoločnosť. Podľa prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, 

PhD. informatika nie len prevádzková záležitosť, ale mení túto spoločnosť. Kladie na vysoké školy 

požiadavky, ktorým budú musieť vyhovieť. V predmetnom projekte analyzovali dopady informatizácie na 
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vysoké školy, konkrétne ako sa zmenili požiadavky kladené na vysoké školy a ako sa to premieta do študijných 

programov, a teda ako bude potrebné zmeniť celý systém tzv. celoživotného vzdelávania. Okrem veľa práce 

to pre UK znamená aj prílev nových študentov a aj nový zdroj príjmov.  

Na záver odpovede na prvú otázku prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. zrekapituloval svoje 

pôsobenie tak, že vo funkcii prorektora UK pre knižničné a informačné služby je 6 rokov, počas ktorých prešla 

informatika na Univerzite Komenského v Bratislave troma fázami. Prvé dva roky jeho pôsobenia bola 

resuscitácia z toho dôvodu, že informatika na UK bola pred rozpadom; ďalšie dva roky jeho pôsobenia boli 

konsolidácia, aby univerzita bola schopná zabezpečiť základné fungovanie bazálnych vecí a, aby nahradili na 

UK používané servery, ktorých životnosť bola presiahnutá o 4 roky; posledná fáza jeho pôsobenia je fáza 

rozvoja.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. hodnotí súčasný smer vývoja informatiky na UK veľmi 

optimisticky. Snažil sa procesy nastaviť tak, aby systém nebol závislý na osobe, ktorá bude sedieť na stoličke 

prorektora, avšak skonštatoval, že tento vývoj nie je nezvratný. Je to závislé na podmienkach a ľuďoch, ktorí 

tieto služby zabezpečujú. Upozornil, že aj napriek skutočnosti, že oblasť informatiky bola vyradená zo Správy 

o činnosti UK, tak je integrálnou a kritickou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, avšak nesprávna 

osoba na stoličke prorektora UK by mohla spôsobiť fatálny kolaps informatiky na Univerzite Komenského v 

Bratislave.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poďakoval za rozsiahlu odpoveď na otázku a súčasne vyzval 

prítomných členov ŠČAS UK na položenie ďalších otázok.  

Mgr. Martin Surový (RKCMBF UK) sa opýtal prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. na dôvody 

jeho odvolávania vzhľadom na to, že až na pléne AS UK ich bude navrhovateľ prezentovať.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. na položenú otázku zareagoval, že od rektora UK nedostal 

žiaden písomný materiál, v ktorom by bolo napísané, že „spravil si toto a toto zle“. Na Predsedníctve AS UK, 

ktoré sa konalo minulý týždeň [24. marca 2021, pozn. zapisovateľa], sa rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. verejne vyjadril, že: „Ty vieš, prečo ťa odvolávam a všetko poviem verejne až na pléne AS UK.“. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. sa dopočul o dôvodoch odvolávania charakteru, že má mať 

svoje komerčné aktivity, že má morálne prehrešky, že si neplní svoje úlohy a, že má spory s Vedením UK. 

Uviedol, že je pripravený zodpovedať na akúkoľvek položenú otázku, ktorá bude vyslovená na pléne AS UK, 

avšak ani on sám nevie, čo je presne dôvodom návrhu na jeho odvolanie. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent zrekapituloval priebeh Predsedníctva AS UK a dodal, že dôvody 

odvolávania prorektora UK budú rektorom UK prednesené až na pléne AS UK.  

Bc. Boris Bobáľ sa opýtal prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. na to, aký bude ďalší osud 

Študenta 3 a ďalších vyvíjaných a zaobstarávaných systémov v rámci CIT UK. Uviedol, že CIT UK bol odňatý 

z kompetencie prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. a bude riadený priamo rektorom UK prof. 

JUDr. Marekom Števčekom, PhD. Vyslovil názor, že rektor UK nemá dostatočné informatické a manažérske 

schopnosti na to, ako riadiť, viesť a rozumieť požiadavkám CIT UK, resp. informatike na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. odpovedal, že nevie na túto otázku odpovedať. Pre neho bol 

osobne šok, keď po troch rokoch zistili, že analýzy na Študenta 3 musia hodiť do koša. Potom sa skúsili pozrieť 

na samotný systém AiS 2 a zistili, že aj tento systém je pred kolapsom. Snažili sa iniciovať rokovania 

s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zmeniť podmienky, ktoré by umožnili priamy vstup UK do 

systému AiS 2. Rokovania s UPJŠ viedli k zmene štatútu konzorcia, zmene financovania, ktorá by UK 

umožňovala si platiť vlastných ľudí, k zmene koncepcie samotného AiS 2. Súčasne uviedol, že veľa vecí 



____________________________________________________________________________________________________ 

 scasuk@live.uniba.sk ,   https:// https://uniba.sk/scas/ 

ohľadom systému AiS 2 je stále súčasťou nedokončených rokovaní s neistými závermi. Prorektor UK doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. následne vyjadril obavu, či to bude niekto schopný dotiahnuť do konca.  

Bc. Matej Gajdoš sa poďakoval podpredsedovi AS UK JUDr. Filipovi Vincentovi za udelené slovo. Uviedol, 

že osobne sa veľmi teší, že sa k tejto veci SČAS UK stretla, avšak vyjadril názor, že nevidí zmysel 

v prebiehajúcej diskusii, keďže budú dôvody na odvolanie predstavené až na pléne AS UK. Informácie, ktoré 

prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. predstavil, boli niektoré aj pre neho neznáme, niektoré už viac 

ráz počul. Podľa neho by už SČAS UK mala diskusiu k tomuto bodu ukončiť a navrhol, aby v rámci bodu 

Rôzne nastala aj diskusia k Metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK 

na rok 2021.  

Bc. Boris Bobáľ sa opýtal prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., či si myslí, že jeho odvolaním 

z funkcie hrozí odchod informatikov z CIT UK mimo Univerzitu Komenského v Bratislave.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že cena informatika je trojnásobná až štvornásobná 

oproti tomu, čo mu univerzita môže poskytnúť. Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. spoločne 

s riaditeľom CIT UK Mgr. Petrom Kopáčom vymysleli systém dofinancovania informatikov z bytného na 

ubytovacích zariadeniach UK. Časť bytného za poskytovanie ubytovania na internátoch UK tvorí poplatok za 

využívanie internetu vo výške 6,- Eur. Keďže veľkú časť internetovej infraštruktúry na UK zabezpečuje CIT 

UK, tak z poplatku si CIT UK berie odmenu vo výške 1,80 Eur. Táto suma je dostatočná na pokrytie miezd 

informatikov v CIT UK a prispieva k stabilite pracovnej sily v CIT UK. Ďalej  uviedol, že existujú ľudia, ktorí 

majú vzťah k univerzite, a ktorí sú ochotní na univerzite robiť za menšie mzdy, ako by dostali v súkromnom 

sektore. Ako zaujímavosť uviedol, že sa vyskytli prípady, kedy ľudia pracujúci v privátnej sfére, ktorí nikdy 

nič nemali spoločné s Univerzitou Komenského v Bratislave, sa zaujímali o to, či nie je nejaká pracovná 

pozícia na miesto informatika v CIT UK voľná. Podľa prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. sa 

podarilo vytvoriť na univerzite model, kde sa ľudia stotožnili s univerzitou a hľadali riešenia na zaujímavé 

problémy. Z tejto pozitívnej skúsenosti univerzita len profitovala. Zároveň vyjadril obavu, že ak ich riaditeľ 

CIT UK Mgr. Peter Kováč nebude mať z čoho zaplatiť (dorovnávať im štvrťročne mzdy z časti poplatku za 

internet z bytného), tak si môžu nájsť vedľajšie zamestnania a na univerzite pracovať len do výšky svojej 

mzdy.  

Z mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK sa ospravedlnil z dôvodu účasti na Volebnej a mandátovej komisii AS 

UK Mgr. Martin Surový. Na zasadnutie komisie sa dostavili MUDr. Monika Kučeríková (JLF UK) a Ing. 

Martin Uher (RKCMBF UK). Počet prítomných členov SČAS UK sa ustálil na počte 20. 

Bc. Matej Gajdoš uviedol, že si uvedomuje, že platy informatikov nie sú na univerzite vo výške súkromného 

sektora, pričom súčasne vyjadril nepochopenie, ako sa táto skutočnosť týka predloženého návrhu na odvolanie 

prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. Bc. Matej Gajdoš sa vyjadril, že nevidí osobnú spojitosť 

medzi tým, kto je prorektorom UK a aké sú platy na univerzite pre informatikov. Súčasne vyjadril názor, že 

diskusia sa cyklí a SČAS UK by mala zvážiť jej ďalšie pokračovanie.  

Bc. Andrej Feješ (PriF UK) poďakoval prorektorovi UK doc. RNDr. Danielovi Olejárovi, PhD. za to, že 

vysvetlil prítomným svoju činnosť. Veľa vecí, ktoré odzneli, boli aj pre neho osobne novinkou. Súčasne však 

podporil myšlienku ukončenia diskusie od Bc. Mateja Gajdoša, keďže dôvody na odvolávanie nevieme, 

pričom sa domnieva, že ani sám prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD ich nevie, a tiež je toho názoru, 

že diskusia sa začína cykliť.  

Bc. Andrej Feješ tiež uviedol, že sa súčasne domnieva, že v určitom smere by realizovaná diskusia mohla byť 

vnímaná ako politizácia. Vyjadril sa, že neberie do úvahy „farby“ (kto je z akej fakulty UK a aký prorektor 

UK je z akej fakulty UK), avšak poukázal na to, že toto mimoriadne zasadnutie SČAS UK bolo zvolané na 

podnet zástupcov FMFI UK v AS UK a odvoláva sa prorektor, ktorý je zamestnanec UK pôsobiaci na FMFI 
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UK. Následne sa opýtal, či zvolané mimoriadne zasadnutie SČAS UK nie je tiež len určitá forma politizácie. 

Je toho názoru, že by sme mali počkať na plénum AS UK, kde budú akékoľvek otázky kompetentnými ľuďmi 

zodpovedané, a preto navrhuje ukončiť k tomuto bodu rozpravu.  

Marko Horváth (LF UK) sa prikláňa k názorom Bc. Mateja Gajdoša a Bc. Andreja Feješa k ukončeniu 

rozpravy. Uviedol, že SČAS UK si prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. vypočula, tak teraz by si 

členovia SČAS UK mali vypočuť rektora UK na pléne AS UK a hlavne jeho uhol pohľadu na dotknutú vec, 

a teda prečo došlo k podaniu návrhu na odvolanie prorektora UK.  

Bc. Boris Bobáľ v reakcii na vystúpenie Bc. Andreja Feješa uviedol, že kategoricky odmieta a ohradzuje sa 

proti myšlienke politizácie z jeho strany len preto, že odvolávaný prorektor UK je zamestnanec UK pôsobiaci 

na FMFI UK a on je taktiež z FMFI UK. Pripomenul, že približne pred rokom na pléne AS UK vystúpil 

s alternatívnym návrhom na fúziu Centra ďalšieho vzdelávania UK s Rektorátom UK. Tento návrh bol taktiež 

jeho osobnou iniciatívou a nebol konzultovaný s Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD. (vtedajšou riaditeľkou CĎV 

UK), resp. so samotným CĎV UK, pričom nečerpal/nečerpá z jeho podania žiadne výhody. Súčasne dal na 

zreteľ, že nemá problém sa zastať kohokoľvek z Univerzity Komenského v Bratislave, kto by bol takýmto 

necitlivým spôsobom a bez písomného odôvodnenia odvolávaný zo strany rektora UK.   

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poďakoval prítomným za prednesené názory. Súčasne vyzval 

prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., či chce na záver rozpravy ešte niečo dodať.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. využil ponúknutú možnosť a ozrejmil prítomným, že návrh 

rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD neráta s ďalšou existenciou pozície prorektora UK pre 

knižničné a informačné služby. Ďalej apeloval na to, aby pri prijímaní rozhodnutí boli tieto rozhodnutia 

premyslené aj do dôsledkov, pretože ak sa raz prijme vážne rozhodnutie, tak niet cesty späť. Podľa prorektora 

UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. je jednoduché prijímať rozhodnutia zodvihnutím ruky, ale reálne 

problémy sa hlasovaním ani smernicami rektora UK nevyriešia. Podľa prorektora UK doc. RNDr. Daniela 

Olejára, PhD. bude mladá generácia za 15 rokov niesť následky za aktuálny vývoj spoločnosti.  

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol prítomným členom ŠČAS UK, že sa naučili stretávať, 

organizovať sa, písať si zápisnice zo zasadnutí, avšak opakovane apeloval na to, že problémy sa neriešia 

takýmto spôsobom.  

Na mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK sa pripojil Michal Dolnák (LF UK), čím sa počet prítomných členov 

ŠČAS UK zvýšil na 21. 

Mgr. Askar Gafurov reagoval na Bc. Andreja Feješa, pričom podľa Mgr. Askara Gafurova toto zasadnutie 

nemá politický charakter, pretože Bc. Boris Bobáľ toto zasadnutie SČAS UK inicioval z dôvodu, že sa stará 

o študentov UK. Na margo spomenutého cyklenia diskusie sa vyjadril, že jediní, ktorí sa tu v diskusii cyklia, 

sú Bc. Matej Gajdoš a Bc. Andrej Feješ.  

Mgr. Lucia Husenicová (FM UK) sa priklonila k názoru ohľadom cyklenia diskusie. Mgr. Lucia Husenicová 

nerozumie charakteru tohto zasadnutia. Uviedla, že sa domnieva, že zamestnanecká časť AS UK nemala 

osobitné stretnutie s prorektorom UK doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD. ohľadom jeho odvolávania pred 

plénom AS UK. Podľa nej bolo mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK zbytočné, keďže sa bude o tomto probléme 

diskutovať o hodinu na pléne AS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal Bc. Mateja Gajdoša, či môže jeho vyjadrenie považovať 

za procedurálny návrh týkajúci sa ukončenia rozpravy k tomuto bodu. 

Bc. Matej Gajdoš súhlasil, avšak požiadal o to, aby pred hlasovaním o jeho návrhu bolo umožnené prihláseným 

prítomným zapojiť sa ešte do rozpravy.  
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Na mimoriadne zasadnutie ŠČAS UK sa opätovne pripojil Mgr. Martin Surový, čím sa počet prítomných členov 

ŠČAS UK zvýšil na 22. 

Bc. Boris Bobáľ pred procedurálnym návrhom ohľadom ukončenia rozpravy k tomuto bodu navrhol 

hlasovanie o ním predloženom uznesení. Súčasne požiadal podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta 

o podporu tohto uznesenia, s čím podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent vyslovil nesúhlas. 

Následne Bc. Boris Bobáľ predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent 

hlasovať: 

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave ďakuje prorektorovi UK doc. 

RNDr. Danielovi Olejárovi, PhD. za doterajšie vykonané činnosti v prospech rozvoja informačných 

technológií, Archívu UK, Akademickej knižnice UK a Vydavateľstva UK na Univerzite Komenského 

v Bratislave a za doterajšie obdobie výkonu jeho funkcie prorektora.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 21 11 3 12 6 neschválené 

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie navrhované Bc. Borisom Bobáľom nebolo 

prijaté, keďže na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov ŠČAS UK.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent následne dal hlasovať o procedurálnom návrhu Bc. Mateja Gajdoša 

týkajúcom sa ukončenia rozpravy k bodu.   

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 21 11 21 0 0 schválené 

 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že procedurálny bol skončený a ukončil rozpravu. 

Bod č. 4:  Rôzne 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent v rámci bodu Rôzne uviedol, že sa SČAS UK musí venovať aj ďalším 

bodom, ktoré budú rozoberané na pléne AS UK. Jedným z takýchto návrhov je aj vymenovanie nového člena  

Vedeckej rady UK. JUDr. Filip Vincent sa následne opýtal prítomných členov AS UK, či sú k tomuto bodu 

nejaké otázky.  

Mgr. Askar Gafurov sa opýtal na meno navrhovaného člena Vedeckej rady UK, keďže v pozvánke na plénum 

AS UK jeho meno uvedené nebolo.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent odpovedal, že zachytil meno nového dekana Farmaceutickej fakulty 

UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD. MPH., a preto sa nazdáva, že on bude navrhnutý do Vedeckej rady 

UK. Súčasne dodal, že jeho meno bolo spomenuté aj na Predsedníctve AS UK.  

Bc. Matej Gajdoš potvrdil informácie povedané podpredsedom AS UK JUDr. Filipom Vincentom. Doplnil, že 

na UK je zvykom nominácia dekana fakulty UK do Vedeckej rady UK. Následne pretlmočil slová prorektora 

UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. z Predsedníctva 

AS UK ohľadom vedeckej erudície prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD. MPH., ktorá je dostatočná na členstvo 

v tomto orgáne UK. 
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Mgr. Askar Gafurov dodal, že doteraz nevedel meno osoby, ktorá je navrhnutá do Vedeckej rady UK. Súčasne 

by chcel apelovať na podpredsedu AS UK JUDr. Filipa Vincenta a Bc. Mateja Gajdoša, aby urgovali 

Predsedníctvo AS UK so zverejnením všetkých relevantných informácií v pozvánke na plénum AS UK a, aby 

v prípade, že rektor UK požiada o zvolanie mimoriadneho zasadnutia pléna AS UK, bol tento návrh 

zverejnený, keďže predsedníčka AS UK je povinná tejto požiadavke rektora UK podľa Rokovacieho poriadku 

AS UK vyhovieť.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent prisľúbil, že bude túto požiadavku tlmočiť ďalej.  

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. (hosť zasadnutia, podpredseda AS UK za zamestnaneckú časť, FM UK) 

reagoval na Mgr. Askara Gafurova, že vzhľadom na technickú prípravu mimoriadneho zasadnutia pléna AS 

UK nevie relevantne odpovedať na jeho otázku, avšak prisľúbil, že v kontexte zápisnice sa k tomu vyjadrí. 

Súčasne dodal, že zverejnenie programu mimoriadneho zasadnutia pléna AS UK je v kompetencii 

predsedníčky AS UK, pričom stačí jeho publikovanie 48 hodín pred mimoriadnym zasadnutím pléna AS UK.  

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. dodal na margo vyjadrenia Mgr. Askara Gafurova, že ak má problém, že 

niečo Predsedníctvo AS UK nedodržalo, tak on tento problém nevníma. Podľa neho nie je možné okamžite 

spracovať informáciu a publikovať ju. Uviedol, že sa domnieva, že ak by viacero ľudí prispelo k chodu AS 

UK, tak by veci prebiehali rýchlejšie.  

Mgr. Askar Gafurov zareagoval na doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., že nikoho neobviňuje z nedodržania 

postupov, pričom len poprosil podpredsedu AS UK za Študentskú časť a ďalšieho člena predsedníctva, aby 

nabudúce žiadali Predsedníctvo AS UK o kompletné informácie.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent uviedol, že ďalší z prerokovávaných bodov na pléne AS UK bude 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2021. Oslovil členov Finančnej komisie AS UK o prípadné doplnenie informácií ohľadom 

tohto dokumentu. Podľa jeho informácií tento materiál prešiel na Finančnej komisii AS UK s drobnými 

úpravami.  

Mgr. Lucia Husenicová potvrdila, že na Finančnej komisii AS UK nebol s týmto dokumentom výrazný 

problém. 

Bc. Matej Gajdoš uviedol, že na Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK prerokovali časť 

metodiky, ktorá sa týka internátov a ubytovania. Boli tam nejaké menšie zmeny, pričom internáty nestratili, 

ale ani nezískali ďalšie financie na svoju prevádzku. Bc. Matej Gajdoš na nazdáva, že v budúcich mesiacoch 

sa bude musieť otvoriť téma zvyšovania bytného na ubytovacích zariadeniach UK. V nadväznosti na túto tému 

poprosil prítomných členov ŠČAS UK o prípadné podnety k zvyšovaniu ceny za ubytovanie na ubytovacích 

zariadeniach UK. Podľa Bc. Mateja Gajdoša tento problém „tlačí“ Univerzita Komenského v Bratislave pred 

sebou už dlhší čas, pričom aj vzhľadom na pandemickú situáciu nie sú ubytovacie zariadenia UK v dobrej 

finančnej kondícii. 

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent poďakoval za informáciu od Bc. Mateja Gajdoša. Priznal, že 

zvyšovanie bytného je časovo dlhší problém, ktorý bol riešený ešte za bývalého riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny 

UK Mgr. MSc. Róberta Gulu, MBA. Potreba zvýšenia cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK je 

podnietená zvyšovaním nájomného v Bratislave, tak aj súvisiaca s prežitím internátov, pokiaľ štát 

nedofinancuje ušlé príjmy internátov súvisiace s ich uzatvorením.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent požiadal Bc. Filipa Šurana o informovanie o činnosti Študentskej 

rady vysokých škôl. 
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Bc. Filip Šuran posielal členom SČAS UK pred dvanástimi dňami e-mail ohľadom jeho činnosti a činnosti 

ŠRVŠ. Od tej doby je relatívny pokoj s novými informáciami. ŠRVŠ si na Valnom zhromaždení schválila 

formou per-rollam hlasovania pripomienky a podnety k Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú publikované 

v Slov-lexe. Okrem toho bolo zrušené zasadnutie Expertnej komisie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky zo strany štátneho tajomníka MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. 

s odôvodnením, že neexituje garancia pokračovania vedenia ministerstva s ohľadom na aktuálny politický 

vývoj. V nadväznosti na upokojenie politickej situácie Bc. Filip Šuran požiadal štátneho tajomníka MUDr. 

RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. o vytýčenie nového termínu stretnutia predmetnej komisie.  

Bc. Filip Šuran ďalej spomenul, že sa ŠRVŠ dohodla s doc. RNDr. Martinom Putalom, CSc. (predsedom Rady 

vysokých škôl) a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. (prezidentom Slovenskej rektorskej 

konferencie) na ďalšom pripomienkovaní Plánu obnovy a odolnosti, na ktorom sa všetky reprezentácie 

zhodnú.  

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent sa opýtal, či Plán obnovy a odolnosti je možné pripomienkovať do 

30. 04. 2021. Podľa jeho informácií je momentálne  voči nemu predložených okolo 2400 pripomienok, ktoré 

sa majú vyhodnotiť v priebehu niekoľkých týždňov.  

Bc. Filip Šuran uviedol, že podľa jeho názoru je to viac ako 10 000 pripomienok, keďže niektoré pripomienky 

sa týkajú viacerých komponentov Plánu obnovy a odolnosti. Finálny termín na podávanie pripomienok je do 

30. 04. 2021, pričom do toho vstupuje ešte Veľká noc. Po ukončení pripomienkového konania má Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky približne týždeň na vyhodnotenie pripomienok, pokým tento dokument nepôjde 

na Vládu Slovenskej republiky, čo sa mu zdá ako nereálne.  

Podľa Bc. Filipa Šurana existujú dve varianty ďalšieho vývoja. Podľa prvej budú akceptované len niektoré 

pripomienky, čo podľa neho Plán obnovy a odolnosti nezlepší. Druhá alternatíva je, že žiadne pripomienky 

nebudú zapracované a Ministerstvo financií Slovenskej republiky bude pokračovať v zabehnutom naratíve, 

v ktorom ich podané pripomienky vôbec nezaujímajú.  

Bc. Boris Bobáľ uviedol, že zápisnica z 9. zasadnutia ŠČAS UK konaného dňa 10. marca 2021 je spísaná, 

avšak nebola ešte poslaná podpredsedovi AS UK JUDr. Filipovi Vincentovi, resp. overovateľom zápisnice, 

a to z dôvodu, že Bc. Boris Bobáľ ešte v priebehu zasadnutia deklaroval, že ju pred tým pošle na vyjadrenie 

Bc. Filipovi Šuranovi.  

 

Bod č. 5:  Záver     

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

prítomným členom ŠČAS UK a hosťom zasadnutia za účasť na zasadnutí.  

 

Koniec zasadnutia: 13:53 hod.  

 

Zapísal:  

Bc. Boris Bobáľ 

JUDr. Filip Vincent 

 

Overili:  
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Bc. Matej Gajdoš 

Kristína Mravcová   

 

 

 

 

 

 

JUDr. Filip Vincent 

podpredseda AS UK 

  


