
 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 29. 9. 2010 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba podpredsedu AS UK 
4. Vyhlásenie voľby na funkciu rektora 
5. Vyjadrenie k článkom uverejneným v denníku SME od 14. júla 2010 o Právnickej 

fakulte a UK 
6. Doplňovacia voľba zástupcu EBF do predsedníctva AS UK 
7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK na Lekárskej fakulte 
8. Schválenie dodatku k štatútu Lekárskej fakulty UK  
9. Schválenie dodatku k štatútu Fakulty managementu UK 
10. Schválenie žiadostí o prenájom 
11. Informácia zo Študentskej rady VŠ 
12. Informácie z vedenia 
13. Rôzne 

 
 
Bod č. 1 Otvorenie    
Predsedníčka AS privítala prítomných a otvorila schôdzu s návrhom na  rozšírenie programu 
o: Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK na LF, Schválenie 
dodatku k štatútu Lekárskej fakulty UK, Schválenie dodatku k štatútu Fakulty managementu, 
Informácia zo študentskej rady VŠ.  
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 1  
Akademický senát schválil jednomyseľne rozšírenie programu na rokovanie o body: 
Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK na LF, schválenie dodatku 
k štatútu Lekárskej fakulty UK, schválenie dodatku k štatútu Fakulty managementu, 
informácia zo študentskej rady VŠ.  
 
Bod č. 2  Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Lukáš Antálek, MUDr. Erika Macháčová, CSc., JUDr. 
Marek Števček, PhD. 
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 2  
 
Uznesenie č. 2 
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: Lukáš Antálek, MUDr. Erika 
Macháčová, CSc., JUDr. Marek Števček, PhD.  
 
 
 



Bod č. 3  Voľba podpredsedu AS UK 
Predsedníčka AS konštatovala, že podľa nového rokovacieho poriadku AS, podpredseda musí 
byť zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, preto je potrebné voľbu zopakovať, 
keďže toto v predchádzajúcej voľbe sa opomenulo. Za podpredsedu AS boli navrhnutí opäť 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. a doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  
Hlasovanie: PhDr. Katarína Cabanová, PhD. – 26 hlasov 
                 Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – 16 hlasov   
 
Uznesenie č. 3   
Akademický senát UK schválil za podpredsedu Akademického senátu UK PhDr. Katarínu 
Cabanovú, PhD. Vzhľadom na článok 3 ods. 1. rokovacieho poriadku AS UK, podľa ktorého 
pri voľbe podpredsedu AS UK sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 
(čo nebolo splnené), bolo treba voľbu zopakovať a hlasovanie na zasadnutí  senátu dňa 23. 6. 
2010 sa stáva neplatným.  
 
Bod č. 4  Vyhlásenie voľby na funkciu rektora  
Predseda volebnej komisie pre voľbu rektora D. Böhmer informoval o prípravách na voľbu 
rektora. Volebná komisia vypracovala harmonogram volieb – v súlade s článkom 24 štatútu 
Univerzity Komenského – ktorý bol predložený aj na schvaľovanie do predsedníctva AS, 
ktoré odporučilo ho predložiť po zapracovaní niekoľkých pripomienok  do senátu. Podľa 
harmonogramu navrhovateľ kandidáta na funkciu rektora priloží k návrhu predpísané 
materiály a súhlas kandidáta so zverejnením materiálov. Návrhy na kandidáta do funkcie 
rektora UK sa budú prijímať od 1. 10. – 20. 10. 2010. Harmonogram bude uverejnený aj na 
internetovej stránke Univerzity Komenského. Voľby sú stanovené na 10. 11. 2010 na 
zasadnutí Akademického senátu o 13. hod. Predtým o 9. hod. bude vystúpenie kandidátov, 
ktorí budú mať stanovený  čas na svoje predstavenie v dĺžke 20 minút. Ďalej informoval 
o hlasovacích lístkoch, ktoré budú farebne rozlíšené a opečiatkované. Po vyhlásení výsledku 
sa napíše zápisnica, ktorá bude podpísaná členmi komisie. Podľa M. Putalu by sa malo 
akceptovať ak kandidáta navrhuje viac navrhovateľov. D. Böhmer pripomenul, že 
predsedníctvo AS nie je za to, aby návrh kandidáta bol skupinovou akciou. Podľa rektora UK 
treba dodržať určitý limit a žiada senát, aby na to dohliadol ako aj na dodržanie rovnakého 
času na prezentáciu pri predstavovaní kandidátov. D. Böhmer s tým súhlasil a pripomenul, že 
presný harmonogram sa vyhotoví po podaní návrhov aj s dĺžkou času. Akademický senát 
v tomto bode prijal päť uznesení. 
 
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0  
Uznesenie č. 4 
Akademický senát schválil vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora UK v Bratislave na 
funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015. 
 
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa - 1  
Uznesenie č. 5 
Akademický senát UK schválil harmonogram volieb kandidáta na funkciu rektora UK 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015. 
      
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa - 0  
Uznesenie č. 6 
Akademický senát UK schválil návrh priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora UK 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 a činnosť volebnej komisie tak, 
ako je to uvedené v predkladanom materiáli.  
 



 
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa - 0 
Uznesenie č. 7 
Akademický senát UK schválil tlačivo „Návrh kandidáta na funkciu rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave“ na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015, vrátane 
požadovaných písomných náležitostí, ktoré k tomuto tlačivu majú byť pripojené.  
 
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa - 0 
Uznesenie č. 8 
Akademický senát UK sa stotožňuje so žiadosťou volebnej komisie pre voľbu rektora UK, 
aby rektor UK umožnil potrebnú organizačnú a materiálnu pomoc zo strany pracovníkov  
rektorátu pri zabezpečení volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015. 
 
Na otázku rektora UK o forme predkladania požiadaviek súvisiacich s organizačnou 
a materiálnou pomocou rektora UK v priebehu volieb odpovedala predsedníčka AS, že ich 
bude predkladať predseda volebnej komisie.  
 
Bod č. 5 Vyjadrenie k článkom uverejneným v denníku SME od 14. júla 2010 o Právnickej            

fakulte a UK  
 
Rektor UK informoval o medializácii Právnickej fakulty UK, o článkoch uverejnených 
v denníku SME. Tlač odmietla Univerzite právo na odpoveď, preto musela využiť právnu 
cestu. Poškodzovala dobré meno Univerzity a nemala právo odoprieť uverejnenie odpovede.   
Univerzita podala žalobu aj na predsedu akreditačnej komisie.   
Dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Marian Vrabko, CSc., ktorý bol pozvaný na 
zasadnutie AS UK,  hovoril ako o zaregistrovanom probléme na PraF, týka sa to Kaskád. Je 
presvedčený, že Právnická fakulta nemusela mať akreditáciu na Kaskádach, podľa neho sa 
akredituje študijný program a nie vyučovacie priestory. Od akademického roku 2010/11 
nebude prebiehať žiadna jednotka študijného programu, teda ani časť výučby na Kaskádach, 
celá výučba PraF UK bude realizovaná v priestoroch UK. Ďalej bol medializovaný problém 
tzv. daňových poradcov, ktorí boli prijatí v odvolacom konaní v akademickom roku 
2008/2009. Prijímanie študentov v akademickom roku 2008/2009 bolo na PraF UK po 
prvýkrát na základe výsledkov strednej školy, čo sa nemohlo aplikovať pri skupine tzv. 
daňových poradcov. Tieto pravidlá prijímania reklamovali ako diskriminačné, preto ich dekan 
PraF UK prijal na základe odvolania. Z tejto skupiny ostalo iba 21 študentov, ostatní boli 
vylúčení, resp. zanechali štúdium. Chcel sa vyjadriť k zverejneným informáciám, avšak tlač 
nevyhovela a zamietla právo na odpoveď. Vyjadril sa aj k prípadu študijnej referentky, ktorá 
mala v referáte túto skupinu, avšak už nepracuje na fakulte a zanechala agendu v neporiadku. 
Je predpoklad, že od nej pochádzajú aj mená, ktoré sa objavili v médiách, v tomto zmysle už 
dekan PraF UK podnikol príslušné právne kroky a bývalá pracovníčka bude niesť 
zodpovednosť. E. Burda: Pri prijímacom konaní v roku 2008 u „daňových poradcov“ bol 
porušený zákon. Ich dodatočným prijatím však dekan fakulty toto porušenie odstránil. 
Spomínaná skupina dodatočne prijatých skončila strednú školu pred rokom 2008, preto jej 
výsledky sa nemohli započítať podľa platných podmienok prijímacej skúšky. Po týchto 
skúsenostiach bola stanovená komisia na vypracovanie nových podmienok prijímacích 
skúšok, ktoré začnú platiť od roku 2011. Na konštatovanie M. Kanovského, že kontrola zistila 
porušenie zákona, E. Burda odpovedal, že dekan fakulty toto porušenie opravil dodatočným 
prijatím tejto skupiny, ktorá sa odvolala proti neprijatiu. Dekan fakulty M. Vrabko doplnil, že 
kritériá prijímacieho konania stále vylepšovali, avšak nakoniec ich museli úplne zmeniť. 
Rektor UK poznamenal, že výsledky kontroly sú na Ministerstve školstva a oni rozhodnú či 



ich zverejnenia a v akom rozsahu. Dekan fakulty M. Vrabko vyzval študentskú časť senátu 
aby vplývali na ostatných študentov, aby sa nedopustili ohovárania inej fakulty. Na poznámku 
E. Burdu, že opatrenia boli urobené už pred príchodom kontroly rektor UK poznamenal, že 
kontrola žiada opatrenia, aby už takáto situácia nenastala, preto aj keď už boli urobené treba o 
tom informovať senát.            
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 1  
 
Uznesenie č. 9 
Akademický senát UK vzal na vedomie informáciu o článkoch týkajúcich sa Právnickej 
fakulty a UK, uverejnených v denníku SME od 14. 7. 2010 a žiada Právnickú fakultu UK, aby 
informovala senát o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou 
z MŠ SR, príčin ich vzniku a zabezpečenie, aby sa nedostatky neopakovali. Zároveň žiada 
informáciu  o uplatnení právnej zodpovednosti za zistené nedostatky.  
 
Bod č. 6  Doplňovacia voľba zástupcu EBF do predsedníctva AS UK  
Predsedníčka AS informovala o ukončení členstva Mgr. Milana Juríka v Akademickom 
senáte UK, pretože už pracuje na skrátený pracovný úväzok. Bol členom predsedníctva AS 
UK preto žiada zástupcov EBF aby navrhli svojho zástupcu v predsedníctve AS. Bol 
navrhnutý ThDr. Dávid Benka, PhD.      
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 1  
 
Uznesenie č. 10 
Akademický senát UK schválil za zástupcu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
v predsedníctve AS ThDr. Dávida Benku, PhD. namiesto Mgr. Milana Juríka.  
 
Bod č. 7 Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK na Lekárskej fakulte 
Predsedníčka AS oznámila odchod prof. MUDr. Jána Jakubovského, DrSc. z Akademického 
senátu UK.  
 
Uznesenie č. 11   
Akademický senát UK vyhlásil doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti senátu za 
Lekársku fakultu UK namiesto prof. MUDr. Jána Jakubovského, DrSc. od 30. 9. – 31. 10. 
2010.  
 
Bod č. 8  Schválenie dodatku k štatútu Lekárskej fakulty UK 
D. Böhmer informoval o zmene v štatúte Lekárskej fakulty v článku 12, odseku 9. Zmena 
týkajúca sa  voľby dekana fakulty bola už v Akademickom senáte fakulty prerokovaná 
a schválená. 
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 12     
Akademický senát UK schválil dodatok č. 1 k štatútu Lekárskej fakulty UK   
 
Bod č. 9  Schválenie dodatku k štatútu Fakulty managementu UK 
M. Greguš informoval o zmene v štatúte fakulty, ktorá vyplynula z praktickej skúsenosti. 
Podľa doterajšieho znenia štatútu sa členovia študentskej časti senátu fakulty volili na 1 rok. 
Toto chcú zmeniť na 2 roky.  
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 13  
Akademický senát UK schválil dodatok  k štatútu Fakulty managementu UK.  



 
Bod č. 10  Schválenie žiadostí o prenájom   
E. Macháčová referovala o výsledku schvaľovania žiadostí vo finančnej komisii AS. Komisia  
odporúča senátu žiadosť RNDr. Karola Pukančíka o zriadenie vecného bremena na pozemku 
vo vlastníctve UK v obci Modra nepredložiť na schválenie v senáte a odporúča ju prerokovať 
na ďalšom zasadnutí. Žiadosť o prenájom spoločnosti ESMEDIKA, s. r. o. bola 
z prerokovania stiahnutá.  
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 0    
 
Uznesenie č. 14 
Akademický senát UK schválil jednomyseľne nasledovné žiadosti o prenájom nehnuteľností: 

1. Caffé espresso, s. r. o. Bratislava, nebytový priestor na prevádzkovanie automatu 
o výmere 1,5 m2. Cena – 157,67 €/rok, energie a služby paušálne 199,16 €/rok. Doba 
nájmu: 1. 9. 2010 – 30. 8. 2015. Podáva FiF.   

2. SOPK, Banskobystrická regionálna komora Lučenec, predĺženie zmluvy na nebytový 
priestor na prevádzkovanie kancelárie v Lučenci v budove UK v Bratislave o rozlohe 
57,52 m2 Cena: 799,64 €/rok (4,98 € za chodby a soc. zariadenie a 19,92 €/m2 za 
kancelárske priestory). Náklady za služby rieši Mesto Lučenec. Doba nájmu: 1. 9. 
2010 – 31. 8. 2015. Podáva RUK. 

3. Ing. Pavel Porubský – Anvel, nebytové priestory na VI Družba s výmerou 16,5 m2 
(kopírovacie a administratívne služby), predaj kancelárskych a školských potrieb. 
Cena: 39,833 €/m2/rok. Energie a služby – 201,65 €/rok s DPH. Doba nájmu: 15. 9. 
2010 – 14. 9. 2013. Podáva VI Družba.   

4. MEDIAMANT, s. r. o., plocha na stene vo VI Družba. Umiestnenie 15 ks reklamných 
plôch v klip – rámoch formátu 70 x 100 cm. Cena: 33,19 €/ks/rok so službami 
a energiou. Doba nájmu: 1. 11. 2010 – 1. 10. 2013. Podáva VI Družba.   

5. František Király, Mgr. art., nebytový priestor v švédskych domoch UK vo výmere 10 
m2. Zriadenie pracovne – hudobného ateliéru. Cena: 39,832 €/m2/rok s DPH. Služby 
a energie – 1296,86 €/rok s DPH. Doba nájmu: 16. 8. 2010 – 15. 8. 2011. Podáva VI 
Družba. 

6. EUROINEX, s. r. o., nebytové priestory vo VI Družba (chodba vo vestibule) vo 
výmere 1 m2. Umiestnenie 1 automatu na kusový predaj. Cena: 39,83 €/m2/rok. 
Služby: 50 €/rok s DPH. Doba nájmu: 15. 8. 2010 – 30. 6. 2013. Podáva VI Družba.  

 
Bod č. 11  Informácie zo študentskej rady VŠ 
K. Stoláriková zástupkyňa Akademického senátu UK v študentskej rade VŠ informovala 
o výsledkoch volieb do študentskej rady a konštatovala, že Univerzita, ktorá dostala 15 
mandátov, zaplnila z nich iba 7. Je zarážajúce, že niektoré fakulty Univerzity nemajú záujem 
o prácu v tejto Rade a tým dali priestor iným univerzitám, ktoré prejavili záujem. Nie je 
spokojná s tým, že členovia, ktorí boli na fakultách zvolení do študentskej rady  sú pasívni, 
a preto predsedovia senátov na fakultách by mali prehodnotiť zotrvanie takýchto členov 
v Rade. K. Mičieta poznamenal, že kancelária AS nedostala v mnohých prípadoch informáciu 
o voľbách na jednotlivých fakultách a dal na zváženie vypracovať zásady volieb do 
Študentskej rady. Zástupcovia do ŠRVŠ by boli volení v Akademickom senáte. Prorektor M. 
Dúbravský s takýmto návrhom nesúhlasí pretože nie je v súlade so zákonom. Rektor UK 
vyjadril ľútosť nad tým, že študenti nevyužívajú možnosti dané v pôsobení v ŠRVŠ. E. 
Macháčová navrhuje, aby predsedovia Akademických senátov fakúlt dostali informáciu 
o neúčasti členov – študentov na zasadnutiach Rady, aby mohli vyvodiť dôsledky. 
 
 
 



Uznesenie č. 15       
Akademický senát vzal na vedomie informáciu zástupkyne v Rade vysokých škôl za 
Akademický senát UK  K. Stolárikovej o nespokojnosti s účasťou a aktivitou  zástupcov  
jednotlivých fakúlt v tejto inštitúcii.  
 
Bod č. 12  Informácie z vedenia 
Rektor UK informoval o svojej účasti na zasadnutí záujmového združenia Dunajský 
vedomostný klaster a pripomenul, že Univerzita je tiež v jeho správnej rade a môže tu zohrať 
dôležitú úlohu v budúcnosti. Taktiež informoval o kolaudácii na Mlynských Luhoch. Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied sa presťahuje do 15. septembra do nových priestorov.  
Fakulta managementu, Farmaceutická fakulta a Centrum ďalšieho vzdelávania sa dohodnú 
o rozdelení priestorov, ktoré ostali po FSEV do 30. 9. 2010. Ak sa nedohodnú do tohto 
termínu, rozhodne rektor. M. Greguš poznamenal, že fakulta bude mať problém 
s identifikáciou zo strany ulice. K. Mičieta sa zaujímal o odhad na prevádzkovanie nákladov 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied na čo rektor UK reagoval tým, že to musí riešiť 
dekan fakulty.  
 
Bod č. 13  Rôzne   
Do tohto bodu nepredložil nikto príspevok. 
 
 
 
 
 
      
      Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. 
           predsedníčka AS UK 
 
 
 
 
Návrhová komisia: Lukáš Antálek 
 
          MUDr. Erika Macháčová, CSc. 
 
          JUDr. Marek Števček, PhD.  
 
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  


