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Bratislava 15.3. 2023 

ZÁPISNICA 

z 19. zasadnutia Študentskej časti AS UK 

dňa 15. 3. 2023 

 

Začiatok zasadnutia 11:00 Koniec zasadnutia 13:00 

Miesto konania 
Prezenčne v zasadačke Vedeckej rady UK v budove UK na Šafárikovom 

námestí 6 

ÚČASŤ 

ŠČAS má 
členov  

Neprítomní 
ospravedlnení 

Neprítomní 
neospravedlnení 

Prítomní Uznášaniaschopnosť 

25 6 6 13 nie 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Informácia od Mgr. Barbary Lášticovej, PhD. ohľadom Správnej rady UK. 

4. Informácia od Mgr. Adama Kubinca ohľadom školenia súvisiaceho so zabezpečovaním kvality. 

5. Informácia podpredsedov AS UK z Kolégia rektora UK a Predsedníctva AS UK. 

6. Prerokovanie materiálov zaradených na 29. riadne zasadnutie AS UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

PRIEBEH ZASADNUTIA 

Bod č. 1  Otvorenie 

Zasadnutie otvoril podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ, ktorý prítomných privítal a pozdravil. 

Podobne sa pozdravil aj podpredseda AS UK Šimon Gabčo. Okrem študentských senátorov boli 

prítomní aj traja hostia: Samuel Maťaš, novozvolený, ale ešte nepotvrdený zástupca PraF UK v ŠČAS 

UK; Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (členka Správnej rady UK zvolená  ŠČAS UK) a Mgr. Adam Kubinec 

(usporiadateľ školenia ohľadom zabezpečovania kvality). Na úvod uviedol, že sa mu dopredu 

ospravedlnil Ondrej Baranec (študijné dôvody, príprava diplomovej práce), Alexandra Karabinová, 

Mgr. Zuzana Bujačková (študijné dôvody), Damián Samuel Ovečka (príchod z Prahy vlakom RJ 

s odchodom o 6:45 z Hlavního nádraží), Peter Tudík (študijné dôvody, prípravy na štátnice),  Mgr. Ján 
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Jasič. Meškanie avizovala MUDr. Monika Péčová, a to z dôvodu 40 minútového meškania vlaku 

z Martina.  

 Na úvod podpredseda Šimon Gabčo poznamenal, že ŠČAS UK nie je uznášaniaschopná, teda by malo 

ex lege dôjsť k rozpusteniu komisie, avšak navrhuje z úcty k hosťom pokračovanie.  

 

Podpredseda AS Bc. Boris Bobáľ navrhol za zapisovateľa dnešnej zápisnice Mgr. Martina Surového, 

ktorý s nomináciou súhlasil. Papier na zapisovanie poznámok poskytol Daniel Farkaš, ktorý sa 

súčasne stal overovateľom zápisnice. Prítomné členky a členovia ŠČAS UK s touto voľbou 

konkludentne vyjadrili súhlas.  

Bod č. 2 Schválenie programu 

Program nebolo možné schváliť, pretože ŠČAS nebola uznášaniaschopná. 

Bod č.3 Informácia od Mgr. Barbary Lášticovej, PhD. ohľadom Správnej rady UK 

O dianí v Správnej rade prítomných poinformovala pani Mgr. Barbara Lášticová, PhD., ktorá bola do 

Správnej rady (SR) zvolená  Študentskou časťou AS UK. Okomentovala údaje uvedené v zápisnici zo 

zasadnutia SR UK. Nateraz sa konalo len jedno zasadnutie SR UK. Členovia si zvolili sedemnásteho 

člena. Riešili najmä Štatút SR, potom si losovali dĺžku funkčného obdobia. Mgr. Barbara Lášticová, 

PhD. si vylosovala dvojročné funkčné obdobie; druhý člen SR volený študentami, doc. Thurzo, má 

päťročné obdobie. Riešili návrh platu rektora UK. Odmeny za plnenie ukazovateľov rozvoja UK sa ešte 

nevyriešili, nakoľko správna rada požiadala vedenie UK o predloženie návrhu merateľných 

ukazovateľov, ktoré budú predmetom ďalšej diskusie na najbližšom zasadnutí Správnej rady UK. 

Ďalšie podnety prinieslo aj zasadnutie ŠČAS. Pani Mgr. Barbara Lášticová, PhD. prisľúbila, že podnety 

predloží na ďalšom zasadnutí SR UK, ktoré má byť 23. 3.2023.  

 

V diskusii sa podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ pýtal, či by bolo možné, aby sa zástupcovia 

študentov (napr. Komisia pre ubytovanie a vysokoškolské internáty AS UK) mohli stretnúť so SR UK 

a riešiť otázky nájmov týkajúce sa priestorov internátov, avšak nie z hľadiska finančnej (ekonomickej) 

stránky, ale z hľadiska zmyslu nájmu a študentských preferencií. Predsa len študenti lepšie poznajú 

prostredie a domnieva sa, že Správna rada UK, kreovaná pomernou väčšinou mimo prostredia UK, 

nevie primerane posúdiť napr. obľúbenosť prevádzky u študentov, resp. potreby študentov. 

Predstavil model, že daná komisia by sa nevyjadrovala k ekonomickým ukazovateľom, keďže tieto sú 

v novej zákonnej úprave zverené Správnej rade UK, ale len by prerokovala zmysluplnosť daného 

nájmu s tým, že by to bolo stanovisko komisie s poradným hlasom pre Správnu radu UK. Univerzita 

nie je biznis podnik, a teda by mala zohľadňovať v otázke nájmov na internátoch aj názor študentov. 

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. kvitovala návrh a súčasne odporučila, že ak bude na najbližšom 

zasadnutí Správnej rady UK zvolený predseda, aby sme ho kontaktovali ohľadom potencionálnej 

participácie, respektíve, aby sme kontaktovali priamo pani prorektorku pre majetok a investície .  

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. súčasne informovala ohľadom aktuálneho diania v Správnej rade UK. 

Z diskusie vzniklo viacero podnetných nápadov, napr. akým spôsobom sa majú merateľné 

ukazovatele vyhodnocovať (periodicita plnenia niektorých partikulárnych úloh), benefity (napr. 

univerzitná materská škôlka), či kvantifikovanie niektorých ukazovateľov.  
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Bod č. 4 Informácia od Mgr. Adama Kubinca ohľadom školenia súvisiaceho so 

zabezpečovaním kvality 

Mgr. Kubinec krátko poinformoval o pripravovanom školení a pozval prítomných, aby sa ho 

zúčastnili, resp. povzbudili členov komisií zabezpečujúcich kvalitu na UK. V poradí tretie školenie sa 

bude konať v Infocentre na Štúrovej ulici 21.4 a 22.4.2023.  

Bod č. 5 Informácia podpredsedov AS UK z Kolégia rektora UK a Predsedníctva AS 

UK 

Obaja podpredsedovia poinformovali o dianí na zasadaní Kolégia UK a Predsedníctva AS UK. Šimon 

Gabčo informoval o vyjadreniach rektora UK k rozpočtu UK, o novom modeli solidarity medzi 

fakultami, riešil sa problém s pádom AISu, riešili sa výsledky študentskej ankety. Bc. Bobáľ informoval 

o prepustení . Mgr. Grófovej z Archívu UK. 

Na prosbu Damiána Samuela Ovečku prečítal email s informáciou ohľadom univerzitnej aliancie 

ENLIGHT.  

Bod č. 6 Prerokovanie materiálov zaradených na 29. riadne zasadnutie AS UK 

Materiály z 29. zasadnutia boli v krátkosti predstavené. Znova sa otvorila otázka voľby študentského 

zástupcu do ŠRVŠ. 

Bod č. 7 Rôzne 

Mgr. Patrick Mydla tiež povzbudil k účasti študentov na školení so zabezpečovaním kvality. 

Šimon Gabčo oznámil svoj zámer znova kandidovať ako zástupca ŠČAS do ŠRVŠ a požiadal 

o podporu. Poinformoval aj o dianí na zasadnutí ŠRVŠ, ktorého sa zúčastnil ako hosť. 

Bod č. 8 Záver 

Predseda ŠČAS sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie. 

Zapisovateľ: Mgr. Martin Surový, Bc. Boris Bobáľ  

Overil: Daniel Farkaš 

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

Bc. Boris Bobáľ 

podpredseda AS UK 

 


