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Bratislava 25.1. 2023 

ZÁPISNICA 

zo 17. riadneho zasadnutia Študentskej časti AS UK 

dňa 25. 1. 2023 

 

Začiatok zasadnutia 11:00 Koniec zasadnutia 13:10 

Miesto konania Prezenčne v zasadačke rektora v na Šafárikovom námestí č. 6 

ÚČASŤ 

ŠČAS má 
členov 

Neprítomní 
ospravedlnení 

Neprítomní 
neospravedlnení 

Prítomní Uznášaniaschopnosť 

25 5 7 13 áno 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Rekapitulácia udalostí od posledného zasadnutia ŠČ AS UK. 

3. Prerokovanie materiálov zaradených na 27. riadne zasadnutie AS UK. 

3.2 Nominácia člena Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie. 

3.2 Štatút UK. 

3.3 Ostatné zaradené materiály. 

4. Nominácia člena študentskej rady vysokých škôl za Študentskú časť Akademického senátu 

UK. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

PRIEBEH ZASADNUTIA 

Bod č. 1  Otvorenie 
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda ŠČAS Bc. Boris Bobáľ, ktorý prítomné členky a členov ŠČAS 

U a hostí zasadnutia privítal a zaželal všetko dobré do nového roka a poprial veľa úspechov 

v súkromnom a v akademickom živote. Podobne sa pozdravil aj podpredseda ŠČAS Šimon Gabčo. 

Okrem študentských senátorov boli prítomní aj rektor UK prof. Marek Števček a kandidáti na 

prorektorov prof. Štvrtinová, prof. Masarik, doc. Masaryk, doc. Viglašová a ďalší hostia (Dr. 

Šmelková, Dr. Káčerík a Mgr. Zsembera).  

Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 Študentská časť AS UK 
Akademický senát P.O. BOX 440  
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Podpredseda AS UK Šimon Gabčo osobne poďakoval za prítomnosť rektora UK prof. Števčeka, ktorý 

prijal jeho pozvanie na zasadnutie. Súčasne sa dištancoval od organizácie 17. riadneho zasadnutia 

ŠČAS UK.  

 

Na začiatku zasadnutia SČAS UK bolo prítomných 13 členov Študentskej časti AS UK, čiže SČAS UK 

bola uznášaniaschopná. Počas celého zasadnutia SČAS UK bola SČAS UK uznášaniaschopná. 

 

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ  vyzval prítomných členov a členky ŠČAS UK o doplňujúce návrhy 

k predloženému programu. Podpredseda AS UK Boris Bobáľ navrhol doplniť bod č. 2 v znení 

„Vymenovanie prorektoriek  a prorektorov UK – diskusia v rámci ŠČAS UK“. Tento bod nebol do 

návrhu pozvánky zaradený z titulu neskorého publikovania navrhovaných prorektoriek 

a prorektorov. Tieto informácie boli publikované na internom úložisku AS UK až po zaslaní pozvánky, 

a to 23. januára. Súčasne požiadal rektor UK prof. Mareka Števčeka o presunutie bodu 3.2 Štatút UK 

na začiatok zasadnutia z titulu  stal samostatný bod č. 3 s tým,   ostatné body sa prečíslujú. Rektor UK 

s navrhovaným preradením bodu súhlasil.  

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ opätovne vyzval prítomné členky a členov ŠČAS UK a hostí 

o prípadné doplnenia programu. Keďže žiadne ďalšie návrhy nezazneli, navrhol najprv hlasovať 

o zmenách a doplňujúcich bodoch  programu a následne o programe ako celku.  

 

Uznesenie č. 1: Návrh na vloženie bod č. 2 „Vymenovanie prorektoriek  a prorektorov UK – diskusia 

v rámci ŠČAS UK“  a zmena zaradenia materiálu „Štatút UK“ (bod č. 3.2) ako samostatný bod č. 3. 

Ostatné body budú prečíslované.  

 

č. hlas. prítomných  kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1. 13 13 13 0 0 schválené 

 

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

 

Následne navrhol podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ hlasovanie  

 

Uznesenie č. 2: Návrh programu 17. riadneho zasadnutia v pozmenenom znení:  

„ 

1. Otvorenie. 

2. Vymenovanie prorektoriek  a prorektorov UK – diskusia v rámci ŠČAS UK 

3. Štatút UK. 

4. Rekapitulácia udalostí od posledného zasadnutia ŠČAS UK. 

5. Prerokovanie materiálov zaradených na 27. riadne zasadnutie AS UK. 

5.1. Nominácia člena Študentskej časti AS UK do návrhovej komisie. 

5.2. Ostatné zaradené materiály. 

6. Nominácia člena študentskej rady vysokých škôl za Študentskú časť Akademického senátu UK 

7. Rôzne 

8. Záver“ 

 

č. hlas. prítomných  kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2. 13 13 13 0 0 schválené 
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Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.  

 

 

Bod č. 2 Vymenovanie prorektoriek a prorektorov UK – diskusia v rámci ŠČAS UK  
Hneď sa prešlo k podstatnému bodu a to návrh na vymenovanie prorektorov UK. Predseda ŠČAS 

postupne oslovil prítomných terajších prorektorku a prorektorov, a kandidátku doc. Viglašovú, aby 

predstavili svoju činnosť a uviedli aj prípadné plány do budúcnosti. Potom mohli prítomní senátori 

klásť otázky. 

Ako prvá predstavila svoje pôsobenie prof. Štvrtinová. Počas prvého obdobia pracovala na zlepšovaní 

kvality vyučovania na UK, budovala vnútorný systém kvality a proces zosúlaďovania. Dokončila sa 

kompletná akreditácia UK. Pripravil sa Dlhodobý zámer UK. Plány do ďalšieho obdobia sú sledovať 

a vyhodnocovať výstupy z procesov na zlepšenie kvality vyučovania na UK. Zamerať sa je potrebné 

nielen na kvalitu vzdelávania, ale aj na riadiace procesy. 

Otázku položil Bc. Bobáľ, ktorý sa spýtal na spôsob získania dát potrebných na vyhodnocovanie a či 

bude k dispozícii automatizovaný nástroj (databáza), ktorá bude garantom poskytovať údaje na 

vyhodnotenie ukazovateľov. Pani prorektorka mu odpovedala, že je to v procese zapojenia 

automatizácie zberu údajov. Aby nemuseli stále pýtať údaje od rôznych pracovísk, ale aby boli 

dostupné v nejakej databáze, resp. automaticky načítavané z už fungujúcich databáz. Potom sa už 

budú spracúvať a komentovať. 

Doc. Viglašová bude prorektorkou prvýkrát. Už ako študentka sa venovala vzdelávaniu a podpore 

študentov, veľa sa angažovala v ŠRVŠ. Okrem toho sa zaoberá Vnútorným systémom kvality 

a prípravou školení pre študentov zapojených do systému kvality. 

Mgr. Mydla sa pýtal, či bude súčasťou jej agendy okrem kvality aj niečo iné. Odpovedala, že bude to 

aj spolupráca s kvalitou, ale primárne je to tá sociálna oblasť a vzdelávanie. 

Bc. Bobáľ sa pýtal na ankety ohľadom kvality, ktoré univerzita rozposiela študentom. Doc. Viglašová 

odpovedala, že plánuje pokračovať v zberaní údajov cez ankety, či už z oblasti kvality alebo 

vzdelávania. Fakulty môžu požiadať o zaslanie nástroja na tvorbu ankiet. Na úrovni univerzity sa 

skúmajú iné veci ako na fakultnej. Ďalej sa Bc. Bobáľ pýtal na víziu rozvoja sociálnej a vzdelávacej 

oblasti. Doc. Viglašová pomenovala niekoľko oblastí, ktoré by chcela intenzívnejšie riešiť. Sú to najmä 

skúmanie a inšpirovanie sa trendami zo zahraničných univerzít, otázka duševného zdravia študentov, 

riešenie otázok súvisiacich so sexuálnou orientáciou študentov a pod. Otvorila sa aj otázka okolo 

Psychologickej poradne. Táto spadá do kompetencií prof. Masaryka. On aj odpovedal na otázku 

o Psychologickej poradni. Nie je v silách Poradne, aby pomohla každému. Skôr to má byť miesto 

prvého kontaktu, kde sa rozlíši, či je problém akútny alebo čo si žiada. Okrem toho by sa Poradňa 

mohla stať miestom, kde by vykonávali prax študenti psychológie z UK a mohli by tak pomáhať. 

Prof. Števček uviedol, že veľkým problémom do budúcna sa javí umelá inteligencia, ktorá mení 

spôsob písania školských prác a kvalitu štúdia. Bude potrebné nájsť nové spôsoby, aby nemohla byť 

zneužívaná umelá inteligencia na tvorbu týchto prác. 

Doc. Masaryk informoval o svojej činnosti ako prorektora pre oblasť vonkajších vzťahov. Ide najmä 

o prezentáciu univerzity na študentských veľtrhoch, spravovanie sociálnych sietí a tvorba obsahu, 

vytvorenie novej vizuálnej identity UK. Snaha o budovanie otvorenej univerzity, ktorá spočíva 

v organizovaní rôznych besied študentov s vedením univerzity. Do budúcnosti sa pripravuje väčšia 

propagácia vedy na UK, práca s alumnistami (možnosť využívať univerzitný mail modifikácii jeho 

aliasu), kariérne poradenstvo a aktualizácia webovej stránky UK vzhľadom na potreby 21. storočia. 
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P. Gabčo sa pýtal na organizovanie tých besied s vedením UK. Masaryk odpovedal, že snahou je 

vytvoriť pravidelný priestor na stretávanie sa v Mlynskej doline a meniť hostí. Je snaha pozývať aj 

špičkových vedcov. Tiež je tu snaha o vytvorenie podcastu o histórii vzniku UK, kde by rozprávali 

pamätníci a zakladatelia.  

Bc. Bobáľ sa pýtal, aké sú úspechy v získavaní študentov z Česka, keď UK chodí na české veľtrhy. 

Odpoveď – nejde nám ani tak o českých študentov, ale skôr presvedčiť Slovákov, aby neodchádzali 

do zahraničia, ale zostali študovať doma, kde im môžeme ponúknuť tiež kvalitu. 

Prorektor Masarik informoval o svojom rezorte vedy, doktorandského štúdia a projektov. Vyzdvihol 

najmä postdoktorandské pobyty, hľadanie a tvorba ľudských zdrojov v oblasti vedy, akreditácie 

doktorandských programov. Otázky neboli prednesené. 

Predseda ŠČAS Bc. Bobáľ sa prítomným poďakoval za predstavenie ich činností a plánov. Ostatní 

kandidáti na prorektorov sa nemohli zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam (doc. Tancer skúša; na 

senáte bude pripravený odpovedať na otázky a doc. Duračínska je pre prípadných záujemcov 

k dispozícii od 13:00 hod). Rektor UK informoval, že zaniká prorektor pre IT a jeho úlohy čiastočne 

preberie prof. Štvrtinová a čiastočne CIT. Tiež informoval, že doterajšia prorektorka pre vzdelávanie 

a sociálne veci RNDr. Kovačičová už nie je nominovaná, pretože zastávala túto funkciu dve obdobia. 

Jej nové pracovné zaradenie bude však pokračovať v oblasti rozvoja IT a vzťahov s inými univerzitami. 

 

Bod č. 3 Štatút UK 
 

K Štatútu UK mal úvodné slovo rektor UK. Je to už 5. verzia Štatútu. Je dosť vylepšená oproti prvej 

verzii. Už nie je čas na robenie ďalších zmien. Nedá sa urobiť taký dokument, aby boli všetci spokojní. 

Väčšina prijala terajšie zmeny. Potom sa riešila otázka pripomienok od študentov z FSEV, ktorí sa 

nemohli oficiálne zapojiť do pripomienkovania, pretože boli zvolení až po skončení procesu 

pripomienkovania. Senát FSEV mal niekoľko pripomienok, ktoré sa v krátkosti predstavili. Išlo najmä 

o požiadavku na používanie rodovo citlivého jazyka v Štatúte. Toto nebolo akceptované, pretože 

nejestvujú žiadne záväzné smernice, ako má použitie takéhoto jazyka vyzerať. Právne oddelenie UK 

odoslalo vysvetlenie na požiadavky od FSEV. 

Vážnym bodom ostáva existencia a kompetencie Ubytovacej komisie UK. Toto predstavil jej 

predseda Denis Filin. Rektor UK znova zopakoval, ako fungujú procesy určovania ceny ubytovania 

a pod. Senát má kontrolnú funkciu, nie zákonodarnú. V komisii okrem toho môžu byť aj ľudia, ktorí 

nemajú mandát od akademickej obce. V Štatúte by mali byť uvedené len pevné veci. Otázka komisií 

je určená skôr pre rokovací poriadok ASUK. Význam Ubytovacej komisie je skôr v tom, že bude 

styčným bodom medzi Univerzitou a študentami. 

Na záver podpredseda AS UK Šimon Gabčo pripomenul výsledok per-rollam hlasovania, ktoré sa 

uskutočnilo v rámci ŠČAS UK a uviedol, že jeho meno ako podpredsedu AS UK sa na ňom ocitlo 

„náhodou“. 

Bod č.4 Rekapitulácia udalostí od posledného zasadnutia ŠČAS UK. 
Predseda ŠČAS Bc. Bobáľ v krátkosti pripomenul najdôležitejšie udalosti od posledného zasadnutia 

ŠČAS. 

Bod č. 5 Prerokovanie materiálov zaradených na 27. riadne zasadnutie AS UK 
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Člen Návrhovej komisie AS UK pre 27. riadne zasadnutie nebol prerokovaný a navrhnutý z dôvodu 

časovej tiesne a túžbe členiek a členov ŠČAS UK stihnúť obed. Rovnako neboli prediskutované ďalšie 

zaradené body na zasadnutie AS UK. 

Bod č. 6 Nominácia člena študentskej rady vysokých škôl za Študentskú časť 

Akademického senátu UK 
Mgr. Vrška nominoval podpredsedu ŠČAS Šimona Gabča. P. Gabčo návrh prijal a v krátkosti oznámil 

dôvody, prečo by chcel zastávať túto funkciu. Bc. Bobáľ navrhol ako ďalšieho kandidáta Damiána 

Ovečku. Tento ozrejmil, že by bol ochotný kandidovať do ŠRVŠ, ak by nikto iný nemal záujem. 

V tomto prípade je už iný kandidát, takže on návrh na kandidatúru neprijíma. 

Bod č. 6 Rôzne 
Nikto nemal.  

Bod č. 7 Záver 
Predseda ŠČAS sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Surový, Bc. Boris Bobáľ 

Overil: Damián Samuel Ovečka 

 

 

 

 

 

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

  Bc. Boris Bobáľ 

  podpredseda ŠČAS UK 

 


