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__________________________________________________________________________________ 
 

Zá p i s n i c a  

z 3. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 13. 04. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Informácia o plnení uznesení schválených na 2. a 3. zasadnutí Akademického senátu UK. 
3. Prerokovanie návrhu programu 4. zasadnutia Akademického senátu UK: 

3.1 Študijný poriadok RKCMBF UK. 
3.2 Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK 
 poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
 prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016. 
3.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
3.4 Návrh pozvánky na 4. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 20.04.2016. 

4. Podnety k organizačno-technickému zabezpečeniu zasadnutí Akademického senátu UK. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., ktorý 
privítal prítomných členov predsedníctva, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK. Konštatoval, že 
predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 členov 
predsedníctva prítomných 10 členov v rokovacej miestnosti a jedna členka - podpredsedníčka AS UK 
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. - sa zasadnutia zúčastňovala videokonferenčne z priestorov 
JLF UK v Martine). 
 
Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 
predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký návrh 
nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 3. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 
13. apríla 2016. 
 
 
Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 2. a 3. zasadnutí     
  Akademického senátu UK 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Podrobnejšie informoval 
o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do ŠRVŠ vo volebnom obvode FiF UK a spoločnom 
volebnom obvode EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK, ktoré boli vyhlásené na 2. zasadnutí AS UK 
dňa 16. decembra 2016. Ďalej informoval o zaslaní uznesení prijatých na 3. zasadnutí AS UK 
predkladateľom jednotlivých materiálov. Predseda AS UK zároveň konštatoval, že vďaka 
harmonogramu zasadnutí AS UK, Predsedníctva AS UK a komisií AS UK sa darí postupne odstraňovať 
problémy s oneskoreným predkladaním žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 12 7 12 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 
schválených na 2. a 3. zasadnutí Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 3: Prerokovanie návrhu programu 4. zasadnutia Akademického senátu UK 
 
3.1 Študijný poriadok RKCMBF UK 
 
Mgr. Gašpar Fronc (v zastúpení predkladateľa - dekana RKCMBF UK) informoval, že na základe 
pripomienok Právnej komisie AS UK a Pedagogickej komisie AS UK sa predkladateľ rozhodol vziať 
späť predložený návrh Študijného poriadku RKCMBF UK za účelom zapracovania pripomienok oboch 
komisií AS UK. Za najvýznamnejšiu pripomienku podkladá potrebu „stotožnenia“ licenciátskej skúšky  
s dizertačnou skúškou. Vzhľadom na dlhodobo uplatňovanú fakultnú prax bude navrhovať prijatie 
dodatku k čl. 19 Študijnému poriadku UK tak, aby obe skúšky ostali naďalej separátne. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD. reagovali, že zmena príslušného ustanovenia Študijného poriadku UK nie je možná, 
keďže ustanovenie o licenciátskej skúške ako dizertačnej skúške pre študijný odbor katolícka teológia 
je obsiahnuté v zákone o vysokých školách. 
 
Členovia Predsedníctva AS UK vzali na vedomie informáciu o späťvzatí materiálu predkladateľom. 
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3.2 Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK 
 poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
 prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že predložený dodatok k metodike 
rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 sa dotýka rozpisu dodatočne 
pridelených finančných prostriedkov v objeme 4,2 mil. € pre UK. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 3. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 6. apríla 2016 a o uzneseniach, ktoré komisia 
prijala (zdôvodnenie potreby financovania Vedeckého parku UK, odporúčanie preAS UK materiál 
schváliť v predloženom znení, vypracovať alternatívny rozpis finančných prostriedkov). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že sa na zasadnutí komisie nemohol zúčastniť  
z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty, uznesenia komisie obdržal v listinnej podobe. Rektor UK 
informoval o okolnostiach, pre ktoré verejné vysoké školy žiadali MŠVVaŠ SR o dofinancovanie 
svojich potrieb pre rok 2016. V čase schvaľovania Metodiky rozdelenia štátnej dotácie fakultám a 
ďalším súčastiam UK na rok 2016 na prelome februára a marca 2016 ešte UK nemala dodatočne 
uvoľnené finančné prostriedky k dispozícii, preto nemohli byť súčasťou schvaľovanej metodiky. Rektor  
pripomenul, že na niektorých verejných vysokých školách sa dodatočne pridelené finančné prostriedky 
neprerozdeľujú medzi fakulty, ale necháva si ich rektorát. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa rektorovi UK poďakoval za iniciatívu pri 
získavaní dodatočných finančných zdrojov pre verejné vysoké školy, a tým aj pre UK. Pripomenul, že 
Finančná komisia AS UK predložený materiál odporučila schváliť. Súčasne informoval, že po 
zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 11. apríla 2016 prišlo k malej modifikácii materiálu, členom 
Predsedníctva AS UK bol zaslaný materiál už v upravenej podobe. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul skutočnosť, že Vedecký park UK v oblasti IT 
plní úlohy pre celú UK. Modifikácia materiálu na zasadnutí Kolégia rektora UK sa týka skutočnosti, že 
FMFI UK obdrží sumu 33 tis. € na úhradu energií spojených s prevádzkou serverov CIT UK (doposiaľ 
boli energie hradené z fakultných zdrojov). 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že na zasadnutie budú pozvaní 
zástupcovia Vedeckého parku UK, aby dostali možnosť podrobnejšie zdôvodniť svoje finančné potreby. 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. vysvetlila priebeh rokovania Finančnej 
komisie AS UK a okolnosti, za ktorých uznesenia prijala; uznesenia neboli mierené proti prideleniu 
financií pre Vedecký park UK alebo proti predloženému rozpisu neúčelových prostriedkov. Súčasne 
informovala, prečo alternatívny nápočet rozdelenia dodatočne pridelených finančných prostriedkov bol 
pre niektoré fakulty menej výhodný ako pôvodne predložený variant (medzifakultná solidarita sa 
vypočítava z prostriedkov podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda a technika). 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. pripomenul, že hospodárenie fakúlt kontrolujú 
akademické senáty fakúlt; keďže Vedecký park UK nemá ustanovené orgány akademickej samosprávy, 
kontrolu hospodárenia by mal vykonávať AS UK. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že Vedecký park UK pripraví rozpočet 
nevyhnutných výdavkov, ktoré budú financované z pridelených prostriedkov. Financovanie je 
nevyhnutné z dôvodu, aby garanti aktivít projektu mohli naďalej aktívne pôsobiť (bez hradenia 
nákladov), keďže fázovanie projektu bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj 



4 

Draxler nepodpísal. Potvrdil, že AS UK má právomoc kontrolovať hospodárenie každej zo súčastí UK, 
avšak pripomenul, že fakulty nemajú povinnosť zdôvodňovať vnútorné prerozdelenie pridelených 
finančných prostriedkov; nad rámec pridelenej dotácie fakulty často žiadajú Rektorát UK o podporné 
financovanie rôznych podujatí. 
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že v nadväznosti na modifikáciu v podobe zvýšenia 
dotácie na tovary a služby pre FMFI UK nastali mierne modifikácie v rozpisovaných sumách pre 
ostatné fakulty UK. Navrhnutý rozpis dekani fakúlt na zasadnutí Kolégia rektora UK jednomyseľne 
podporili. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 12 7 12 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK prijať nasledovné 
uznesenie: 
„Akademický senát UK schvaľuje Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším 
súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016.“. 
 
 
3.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
jednotlivých žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 3. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 6. apríla 2016. Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula na zasadnutí 
komisie upravil tie žiadosti, u ktorých sa navrhovala udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
so spätnou účinnosťou, na dobu od 1. mája 2016. V prípade žiadateľa Miedzga, s.r.o. (zníženie 
paušálnej úhrady za energie) komisia po procesnej stránke odporučila, aby AS UK prijal zmenu 
uznesenia č. 17. 1/2016 schváleného na 3. zasadnutí AS UK dňa 2. marca 2016. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. vyslovila pochvalné uznanie riaditeľovi 
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK za iniciatívny prístup pri riešení dlhodobého problému s predkladaním 
žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku so spätnou účinnosťou. 
 Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. doplnil, že počet prípadov žiadostí 
so spätnou účinnosťou doby nájmu vďaka harmonogramu zasadnutí AS UK (predvídateľnosti termínov 
zasadnutí AS UK a Finančnej komisie AS UK) oproti minulosti významne poklesol. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť predchádzajúci 
písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku podľa predložených písomných žiadostí. 
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3.4 Návrh pozvánky na 4. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 20.04.2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. odporučil, aby sa začiatok 4. zasadnutia AS UK 
posunul z obvyklého času 13.00 hod. na 15.00 hod., a to vzhľadom na konanie ekologickej diskusie  
„Starostlivosť o náš spoločný domov“ spoluorganizovanej RKCMBF UK a študentskou časťou AS UK. 
Členovia predsedníctva predložený návrh podporili. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že vydal príkaz na zrušenie verejnej 
obchodnej súťaže Rozšírenie tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny. 
Požiadal preto o doplnenie návrhu programu 4. zasadnutia AS UK o nový bod, ktorého predmetom 
bude zrušenie príslušného uznesenia AS UK o schválení vecného bremena na majetok UK. 
 
Hlasovanie o návrhu na doplnenie návrhu programu zasadnutia AS UK o nový bod: 

6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia AS UK dňa 2. marca 2016. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 12 7 12 0 0 schválené 

 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa rektora UK opýtal na dôvody zrušenia verejnej obchodnej súťaže. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že uznesenia schválené na 3. zasadnutí 
AS UK dňa 2. marca 2016 obsahovali obchodné meno konkrétneho uchádzača, pričom víťaz súťaže 
v danú dobu ešte nebol známy. Boli namietané viaceré podmienky súťaže, napríklad neprimerane 
krátka doba na prevzatie ponúk, nápočet výšky koncesnej zmluvy (do 5 mil. € nepodlieha verejnému 
obstarávaniu), vybudovanie plynovej kotolne ako obnoviteľného zdroja energie. Po zrušení súťaže 
bude v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní vypísaná nová verejná obchodná súťaž. 
Rektor UK ďalej uviedol, že v nadväznosti na tento prípad už nebudú súčasti UK administrovať verejné 
obchodné súťaže, ale tieto budú vykonávané centrálne z úrovne Rektorátu UK. 
 
Hlasovanie o návrhu pozvánky ako o celku 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zvolať  
4. zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 20. apríla 2016 o 15.00 hod. s nasledovným 
návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých 

Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
MŠVVaŠ SR na rok 2016. 

5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

2. marca 2016. 
7. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 
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Bod č. 4:  Podnety k organizačno-technickému zabezpečeniu zasadnutí Akademického senátu UK 

Úvodné slovo predniesol podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva. V nadväznosti na dlhodobo 
pretrvávajúce nedostatky v organizačno-technickom zabezpečení zasadnutí AS UK predniesol niekoľko 
návrhov, ako po organizačnej a technickej stránke zlepšiť prípravu a priebeh zasadnutí AS UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na predložený materiál odporučil, 
aby počnúc májovým zasadnutím AS UK bol začiatok zasadnutí posunutý z 13.00 na 14.00 hod., a to aj 
z dôvodu prípravy rokovacej miestnosti, keďže výučba v Auditorium maximum sa končí o 12.50 hod. 
Zároveň informoval o rozhovore s dekanom PraF UK doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., ktorý 
prisľúbil zabezpečenie prítomnosti technického pracovníka počas celej doby zasadnutia AS UK. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upresnil, že začiatok zasadnutí AS UK o 13.00 
hod. má svoj historický pôvod v neúmernej dĺžke ich trvaní, nebolo nezvyklé, že v minulosti zasadnutia 
trvali až do polnoci. 
 Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že dĺžku trvania zasadnutí 
ovplyvňuje aj kvalita spracovania predkladaných materiálov, ktorá sa za posledné mesiace výrazne 
zlepšila. 
 Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. odporučila, aby z dôvodu 
cestovania členov AS UK zastupujúcich JLF UK sa zasadnutia začínali kompromisne o 13.30 hod. 
 
Prorektorka pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. požiadala, aby materiály doručované na 
rokovanie AS UK, ktorých predkladateľmi sú dekani alebo riaditelia SHS UK, boli tajomníkom AS UK 
distribuované aj vecne príslušným prorektorom. 
 Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že doručené materiály budú 
priebežne zverejňované na pracovnej webovskej stránke Akademického senátu UK, o čom budú 
prorektori UK informovaní vo forme e-mailovej notifikácie. 
 
 
Bod č. 5: Rôzne 

Bc. Róbert Zsembera z titulu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
informoval o vyhodnotení účasti členov komisie na jej piatich doterajších zasadnutiach. Vzhľadom na 
skutočnosť, že členovia komisie Mgr. Tomáš Kaščák a Martin Padúch sa viacnásobne nezúčastnili 
zasadnutí komisie bez ospravedlnenia, navrhne na najbližšom zasadnutí AS UK ich odvolanie. 
 Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal predsedu Komisie pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, aby najskôr oboch menovaných členov komisie  
oslovil prostredníctvom e-mailu so žiadosťou o vzdanie sa členstva v komisii, a až následne pristúpil 
k predloženiu návrhu na ich odvolanie. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že sa pripravuje rozsiahlejší dodatok 
k Rokovaciemu poriadku AS UK, ktorý bude v podobe vecného zámeru predložený na májové 
zasadnutie AS UK. Dodatok bude obsahovať aj ustanovenia o automatickom zániku členstva 
v komisiách v prípade opakovanej neúčasti členov komisií na ich zasadnutiach. 
Podpredsedovia AS UK Bc. Róbert Zsembera a Mgr. Marek Pleva pozvali členov predsedníctva 
na diskusiu „Starostlivosť o náš spoločný domov“ spoluorganizovanej RKCMBF UK a študentskou 
časťou AS UK, ktorá sa uskutoční v stredu 20. apríla 2016 v priestoroch RKCMBF UK. Súčasne 
poskytli podrobnosti o pripravovanom podujatí. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal členov predsedníctva, aby prípadné 
interpelácie na členov Vedenia UK doručili prostredníctvom e-mailu do pondelka 18. apríla 2016. 
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Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, CSc. predstavil harmonogram pripomienkovania a 
schvaľovania Výročnej správy o činnosti UK za rok 2015 a požiadal členov predsedníctva o súčinnosť. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o aktuálnych otázkach z činnosti UK. 
 
 
Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval 
členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  14.40 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


