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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  14. 03. 2021 

 

Zápisnica  
z hlasovania Študentskej časti Akademického senátu UK  

spôsobom per-rollam  

(28. 02. 2021 – 02. 03. 2021) 

 

 

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

 

Hlasovanie Študentskej časti Akademického senátu UK (ďalej len „ŠČAS UK“) spôsobom per-rollam sa 

konalo na základe čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK, podľa ktorého  môže 

SČAS UK v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať uznesenia mimo svojich zasadnutí 

spôsobom per-rollam.  

 

Podpredseda AS UK navrhol prijatie nasledujúcich uznesení vrátane súvisiacich odôvodnení: 

 

Návrh uznesenia č. 1: 

Študentská časť Akademického senátu UK kategoricky odmieta návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú 

pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a ktorý Študentská časť 

Akademického senátu UK považuje za neodôvodnený, nekoncepčný a nesystémový. 

 

Odôvodnenie: 

Predmetné uznesenie vyjadruje odmietnutie predmetnej novely v celom rozsahu, pričom rovnaké 

konštatovanie prijala Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a aj viacero orgánov 

Univerzity Komenského v Bratislave a jej fakúlt.  

 

Podpredseda AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil 

lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 02. 03. 2021 do 22:00 hod. 

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK sa na prijatie platného uznesenia 

SČAS UK vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 

členov SČAS UK a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov SČAS 

UK zúčastnených na hlasovaní. 
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Počet všetkých členov SČAS UK:      26 

Počet členov SČAS UK zúčastnených na hlasovaní:   25  (96,15 %), z toho:  

Počet členov SČAS UK hlasujúcich ZA návrh:    25    

Počet členov SČAS UK hlasujúcich PROTI návrhu:   0  

Počet členov SČAS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:   0 

 

Návrh uznesenia č. 1 bol prijatý. 

 

Návrh uznesenia č. 2: 

Študentská časť Akademického senátu UK vyzýva Študentskú radu vysokých škôl k dôraznejšej 

a aktívnejšej obrane akademickej samosprávy, samostatnosti, autonómnosti a apolitickosti slovenských 

vysokých škôl. 

 

Odôvodnenie: 

Po diskusii s viacerými členmi Študentskej časti AS UK podpredseda AS UK JUDr.  Filip Vincent dospel 

k názoru, že Študentská rada vysokých škôl prijala trochu nešťastné stanovisko k ideovým zámerom 

reformy vysokého školstva, ktoré prezentovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, a preto považoval za potrebné adresovať takúto výzvu smerom k Študentskej rade 

vysokých škôl, aby sa nerozbíjala jednota slovenských vysokoškolských reprezentácií pri odmietaní 

predmetnej novely. 

 

Podpredseda AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil 

lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 02. 03. 2021 do 22:00 hod. 

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK sa na prijatie platného uznesenia 

SČAS UK vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 

členov SČAS UK a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov SČAS 

UK zúčastnených na hlasovaní. 

 

Počet všetkých členov SČAS UK:      26 

Počet členov SČAS UK zúčastnených na hlasovaní:   25  (96,15 %), z toho:  

Počet členov SČAS UK hlasujúcich ZA návrh:    22    

Počet členov SČAS UK hlasujúcich PROTI návrhu:   2  

Počet členov SČAS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:   1 

 

Návrh uznesenia č. 2 bol prijatý. 

 

Návrh uznesenia č. 3: 

Študentská časť Akademického senátu UK vyzýva svojho zástupcu v Študentskej rade vysokých škôl Bc. 

Filipa Šurana, aby sa vzdal funkcie zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave v Študentskej rade 

vysokých škôl. 

 

 

 



3 

 

Odôvodnenie: 

Po diskusii s viacerými členmi Študentskej časti AS UK podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent tiež 

dospel k názoru, že aktuálny zástupca Študentskej časti AS UK v Študentskej rade vysokých škôl stratil 

jeho dôveru, ako aj dôveru viacerých členov Študentskej časti AS UK. Posledné časové obdobie podľa 

jeho názoru nebol v žiadnom kontakte s členmi Študentskej časti AS UK a najmä v tomto dôležitom 

období, kedy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky plánuje zrušiť 

akademickú samosprávu na vysokých školách. Zároveň podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent tiež 

nadobudol presvedčenie, že zástupca SČAS UK v Študentskej rade vysokých škôl v rámci tejto inštitúcie 

neháji záujmy Univerzity Komenského v Bratislave, pričom kombinácia týchto faktorov ho viedla 

k strate jeho dôvery voči zástupcovi SČAS UK v Študentskej rade vysokých škôl. Pre úplnosť dodal, že 

ak by sa zástupca tejto funkcie vzdal, tak mu funkcia predsedu Študentskej rady vysokých škôl ostáva 

zachovaná.  

Podpredseda AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK súčasne určil 

lehotu na písomné hlasovanie o návrhu uznesenia osobitne, a to do 02. 03. 2021 do 22:00 hod. 

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK sa na prijatie platného uznesenia 

SČAS UK vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 

členov SČAS UK a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov SČAS 

UK zúčastnených na hlasovaní. 

 

Počet všetkých členov SČAS UK:      26 

Počet členov SČAS UK zúčastnených na hlasovaní:   24  (92,31 %), z toho:  

Počet členov SČAS UK hlasujúcich ZA návrh:    16    

Počet členov SČAS UK hlasujúcich PROTI návrhu:   2  

Počet členov SČAS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI:   6 

 

Návrh uznesenia č. 3 bol prijatý. 

 

Zapísal: 

JUDr. Filip Vincent (podpredseda AS UK) 

 

 

 ................................................................. 

 JUDr. Filip Vincent 

 podpredseda AS UK 
 


