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Bratislava 22. februára 2023 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 18. mimoriadneho zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu UK 

z 22. februára 2023 
 

 

Začiatok zasadnutia: 16:05 hod.  

Miesto konania zasadnutia: videokonferečne prostredníctvom platformy MS Teams  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Návrh programu zasadnutia: (podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Nominácia študenta za Študentskú časť AS UK do konzorcia ENLIGHT. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

Bod č. 1:  Otvorenie. 

 

18. mimoriadne zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „ŠČAS UK“ v príslušnom morfologickom tvare) otvoril a viedol podpredseda AS UK Bc. Boris 

Bobáľ (FMFI UK), ktorý privítal členky a členov ŠČAS a prítomných hostí, a to Dr. Viktora Svetského 

(vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) a Mgr. Maxima Dulebu (FiF UK, zástupca 

študentov v aliancii ENLIGHT).  

Na začiatku mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ vykonal prezenciu 

prítomných členov, svoju prítomnosť deklarovalo 12 členov, a teda na začiatku zasadnutia nebola podľa 

čl. 25 ods. (1) Rokovacieho poriadku AS UK prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŠČAS UK. 

Súčasne sa v priebehu zasadnutia menil počet prítomných členov (odchodom Mgr. Dávida Pavela 

Královiča (PriF UK) klesol počet prítomných členov na 11). Na margo počtu prítomných členov ŠČAS UK, 

podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ  skonštatoval, že ŠČAS UK nie je uznášaniaschopná a navrhol, aby 

sa zasadnutie viedlo neformálne s tým, že ak by vzišli návrhy zo zasadnutia, daná osoba by bola tajným 

hlasovaním schválená na najbližšom plánovanom riadnom zasadnutí dňa 15. marca 2023. S týmto 

návrhom bola konkludentná zhoda.  

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ navrhol ako zapisovateľa zápisnice sám seba a ako overovateľku 

zápisnice navrhol Alexandru Karabinovú (FaF UK), ktorá s tým súhlasila. So zapisovateľom 

a overovateľom zápisnice bola medzi prítomnými členkami a členmi ŠČAS UK konkludentná zhoda.  
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Bod č. 2:  Nominácia študenta za Študentskú časť AS UK do konzorcia ENLIGHT.  

 

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ otvoril tento bod rokovania, ktorý je de facto jediný bodom 

dnešného rokovania. Pripomenul, že na začiatku februára 2023 bola ŠČAS UK prostredníctvom Dr. 

Svetského (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) oslovená so žiadosťou 

o nominovanie člena ŠČAS UK univerzitného aliancie ENLIGHT. Ako príčinná súvislosť tejto požiadavky 

bolo zvolané toto mimoriadne zasadnutie, na ktorom mohol byť nominovaný/á člen/ka ŠČAS UK, tak i jej 

nominant/ka. Na úvod požiadal prítomných hostí, aby predstavili univerzitnú alianciu ENLIGHT a čo je 

očakávané od študenta v rámci participácie.  

Dr. Svetský (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) stručne predstavil univerzitnú 

alianciu ENLIGHT. V Januári sa konalo stretnutie v Belgickom meste Gent, na ktorom sa podala žiadosť 

o financovanie na ďalšie 4 roky. Na tomto istom stretnutí bol informovaný, že súčasný nominant ŠČAS 

UK Mgr. Dávid Pavel Královič (PriF UK) nie je v aliancii aktívny a bol i vyradený z mailing listov. Ohľadom 

organizačnej štruktúry uviedol, že „Student Network“ sa skladá z jedného nominanta/tky z formálnych 

štruktúr (napr. ŠČAS UK) a jeden nominant/ka je z neformálnych štruktúr. Táto organizácia je 

mimoriadne aktívna, pričom ak budú schválené finančné prostriedky zo strany Európskej komisie, budú 

organizovať i konferencie na vopred dohodnutej periodicite.  

Dr. Svetský (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) uviedol, že ŠČAS UK nemusí tohto 

zástupcu formálne voliť, pre tieto účely by postačovalo i poverenie. Súčasne apeloval na to, aby 

Univerzita Komenského v Bratislave mala svoje zastúpenie v týchto štruktúrach. Dr. Svetský vysvetľoval, 

prečo je dôležité, aby jeden zástupca bol z formálnych štruktúr, a to preto, že v prípade vytvorenia 

inštitucionalizovanej „európskej univerzity“ sa môžu podľa potrieb meniť univerzitné predpisy.  

Mgr. Dávid Pavel Královič (PriF UK) uviedol dôvody svojej neaktivity. Tú odôvodnil ako časovou 

vyťaženosťou (laboratórnymi cvičeniami) a kolíziami jeho uskutočňovanej výučby, ktorá sa koná 

paralelne so stretnutiami ENLIGHT. Ešte v lete mal rozhovor s Dr. Svetským, kde si určili model 

spolupráce.  

Dr. Svetský (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) oponoval, že dohoda znela inak.  

Mgr. Zuzana Bujačková (FiF UK) uviedla, že pre človeka je to obrovská príležitosť vo všetkých aspektoch. 

Prvou príležitosťou je možnosť cestovať v rámci deviatich univerzít zapojených v rámci ENLIGHT-u, 

druhým aspektom je, že sa v ENLIGHT-e „točia“ veľké peniaze. Osobne sa pozná s vysoko postaveným 

študentom v rámci štruktúry ENLIGHT. Zúčastnila sa jednej ENLIGHT konferencie, avšak nie z pozície 

študentky, ale ako z pozície odborného zamestnanca. Túto konferenciu hodnotí ako jednu z „TOP 5“ 

najlepších jej skúseností z konferencií. Má za to, že človek spozná iné prostredie. Na záver skonštatovala, 

že i keby to nebola platená pozícia, je to určite výborná skúsenosť do života a keby nebola končiaca 

doktorandka, tak by určite využila.  

Dr. Svetský (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) doplnil, že participujúcich 

univerzít je momentálne 10 (naposledy na vlastnú žiadosť pristúpila jedna univerzita zo Švajčiarska) 

Mgr. Maxim Duleba (hosť zasadnutia, FiF UK) predstavil činnosť ENLIGHT-u z pohľadu jeho ako 

participujúceho študenta. Rovnako ako jeho predrečník apelovali na potrebu zastúpenia študentov 
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v aliancii ENLIGHT. Študenti boli podelení do rôznych skupín („working package-ov“), ktorá každá z nich 

mala na starosť iný aspekt chodu „Student Network“ (napr. hosťovanie a moderovanie akcií a rôznych 

eventov). Nová „Student Network“ bude štruktúrovaná na dve základné skupiny, a to na „Government & 

advice“ a „Community“. Prvá spomenutá platforma má rozhodovaciu kompetenciu a stretáva sa dvakrát 

ročne, v prostredníctvom nej môžu študenti prispieť pri rozhodovaní v ENLIGHT-e. Momentálne sú jedny 

z takých tém spolupráca na digitálnych kampusoch, zelených stratégiách a inkluzívnych kampusoch.  

Druhá spomínaná sekcia sa má stýkať s periodicitou raz ročne. Jej nosnou činnosťou bude organizácia 

konferencie. Najbližšie plánovaná konferencia bude pre 80 účastníkov, s potenciálom zvyšovania počtu 

účastníkov v budúcnosti. Pre prítomných členov zhrnul, že „Government & advice“ je vhodná pre osobu, 

ktorá sa chce podieľať na smerovaní ENLIGHT-u a „Community“ je skôr určená pre osobu, ktorá by sa 

chcela priučiť logistike a plánovaniu veľkých eventov.  

Dr. Svetský (hosť zasadnutia, RUK) informoval, že v rámci aliancie už vznikajú prvé double degree 

programy (napr. Fakulta managementu UK s Univerzitou v Bordeaux) či na Prírodovedeckej fakulte UK. 

Ohľadom honorovania tejto aktivity nemohol informovať o presnom finančnom ohodnotení, keďže to 

závisí na kvalifikačnom (akademickom) stupni nominanta/tky (študent doktorandského štúdia dostáva 

viac ako študent bakalárskeho štúdia).  

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ poďakoval za základné informácie o aliancii ENLIGHT a o tom, čo 

potencionálneho nominanta/tky ŠČAS UK čaká. Následne vyzval prítomné členky a členov k prípadným 

nomináciám.  

[Z prítomných členiek a členov nezaznelo po výzve žiadna nominácia, pozn. zapisovateľa]. 

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ na margo tichej atmosféry skonštatoval, že pravdepodobne 

prítomné členky a členovia mali rovnaký problém ako on a nepodarilo sa im osloviť niekoho so záujmom. 

Mgr. Zuzana Bujačková (FiF UK) to vníma v kontexte, že by nemal byť navrhovaný ale mala by to byť 

vlastná iniciatíva daného človeka. Opätovne vyzdvihla potencionálne výhody, ktoré človek môže získať 

(napr. profesijná kariéra vo vede v oblasti humanitných vied či preplatené cesty po univerzitách). Tiež sa 

prikláňa k možnosti urobiť po jednotlivých fakultách nábor prípadných členov/členiek vo forme napr. 

inzerátu či väčšej osvety. Osobne jej príde, že o tomto by nemalo rozhodovať zopár ľudí, z ktorých mnoho 

neprišlo.  

Dr. Svetský (vedúci Oddelenia pre univerzitnú alianciu ENLIGHT, RUK) vyjadril nesúhlas s takouto 

možnosťou a prikláňal by sa k možnosti výberu užšieho kruhu, keďže jeden kandidát z akademickej obce 

univerzity je už obsadený. Poznamenal, že ak v prípade nebude obsadený kandidát/tka zo ŠČAS UK, 

majú pripravené iné alternatívy.  

Mgr. Maxim Duleba (FiF UK) tiež by bol za situáciu, ak je to niekto z „dvadsaťšesťky“ [zo ŠČ AS UK, pozn. 

zapisovateľa].  

Keďže konkrétne meno nezaznelo, podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ navrhol prítomným členkám 

a členom nasledovný postup, že po tomto zasadnutí pošle opätovnú výzvu prostredníctvom mailu, 

v ktorej bude určený termín na prejavenie iniciatívy (do 1.3.2023) a akým spôsobom bude táto osoba 

schvaľovaná/nominovaná.  
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Bod č. 3:  Rôzne. 

 

V bode rôzne podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ informoval prítomné členky a členov ŠČAS UK 

ohľadom informácie od doc. Thurza (člena Správnej rady UK, nominant ŠČAS UK). Dňa 10.3.2023 bola 

ŠČAS UK oslovená od jej nominanta doc. Thurzu s možnosťou participácie na ukazovateľoch, ktoré by 

mal rektor v rámci svojej funkcie plniť. Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ  ďalej informoval, že si vymenil 

„zopár“ mailov, v ktorých načrtli formu zberu postrehov a nápadov. Tie budú zbierané prostredníctvom 

zdieľaného dokumentu, ktorý nezaznamenáva editora dokumentu (zásada anonymity) s tým, že právo 

na editovanie dokumentu budú mať len členky a členovia ŠČAS UK a právo prezerať dokument bude mať 

predsedníčka AS UK a doc. Thurzo. Súčasne podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ prízvukoval, že síce 

ŠČAS UK môže navrhnúť akýkoľvek ukazovateľ, avšak už je už na zástupcovi, ktoré prednesenie z titulu 

svojej funkcie a so zreteľom na verejný záujem. Deadline na podávanie návrhov nestanovil, no hraničný 

je stanovený Správnou radou UK do 15.3.2023. Na záver informoval, že navrhol doc. Thurzovi „ponuku“ 

na spoluprácu medzi ŠČAS UK a doc. Thurzom ako zástupcom. Na túto „ponuku“ reagoval kladne 

a v priebehu nasledujúcich týždňov prebehne telefonický rozhovor.  

 

Mgr. Patrick Mydla (FMFI UK) informoval, že na SharePointe AS UK boli publikované materiály. 

Podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ doplnil, že to mali byť dokumenty Organizačný poriadok UK 

a Pracovný poriadok UK.  

 

Bod č. 4:  Záver. 

 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda AS UK Bc. Boris Bobáľ ukončil zasadnutie a poďakoval 

prítomným členkám a členom ŠČAS UK a hosťom za účasť na podnetnom zasadnutí.   

 

 

Koniec zasadnutia: 16:40 

 

 

Zapísal: 

Bc. Boris Bobáľ  (podpredseda AS UK) 

 

Overil: 

Alexandra Karabinová 

 

 

 

 

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

    Bc. Boris Bobáľ Šimon Gabčo 

  podpredseda AS UK podpredseda AS UK

mailto:as@rec.uniba.sk
http://www.uniba.sk/

