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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava, 19. 06. 2016 

Zá p i s n i c a  

z 5. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 15. 06. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.00 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 zasadnutiach Akademického senátu UK. 
3. Prerokovanie návrhu programu 6. zasadnutia Akademického senátu UK: 

3.1 Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015. 

3.2 Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016. 

3.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

3.4 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FaF UK. 

3.5 Študijný poriadok RKCMBF UK. 

3.6 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK. 

3.7 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 

3.8 Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.   

3.9 Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018.  

3.10 Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov  
 na volebné obdobie 2016 - 2018. 

3.11 Návrh pozvánky na 6. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 22.06.2016. 

4. Rôzne. 
5. 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, členov Vedenia UK, predsedov komisií AS UK a ďalších 
hostí. Konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového 
počtu 15 členov predsedníctva prítomných 10 členov). 
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Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 
predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 
zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, Predsedníctvo AS UK v súlade s čl. 39 ods. 7 Rokovacieho 
poriadku AS UK rokovalo podľa programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 
 
Bod č. 2:     Informácia o plnení uznesení schválených na zasadnutiach Akademického senátu UK 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Informoval, že všetky 
prijaté uznesenia na 5. zasadnutí AS UK boli po ich podpísaní zaslané predkladateľom materiálov. 
Súčasne informoval, že bude potrebné požiadať predkladateľov žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku (dekanov fakúlt a riaditeľov SHS), aby v žiadostiach neuvádzali osobné údaje 
nájomcov (napr. rodné čísla, dátumy narodenia), resp. ich anonymizovali. 
 
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 

1 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 
schválených na 5. zasadnutí Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
Bod č. 3: Prerokovanie návrhu programu 5. zasadnutia Akademického senátu UK 
 
3.1 Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
Výročnej správy o hospodárení UK na 5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016.  
Komisia bola neuznášaniaschopná, prítomní členovia komisie odporučili AS UK výročnú správu 
schváliť v predloženom znení. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyjadril poďakovanie kvestorke UK Ing. Monike 
Tarabovej a pracovníčkam finančných oddelení Rektorátu UK pri tohtoročnej dlhotrvajúcej a náročnej 
príprave výročnej správy. Súčasne požiadal o doplnenie návrhu uznesenia AS UK o schválenie 
rozdelenie zisku UK za rok 2015 podľa prílohy k výročnej správe. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že strata niektorých fakúlt UK má len 
podobu „účtovnej straty“, fakulty UK nie sú svojim hospodárením deficitné. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016, 
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III. 
odporúča doplniť návrh uznesenia AS UK o schválenie návrhu na rozdelenie zisku UK za rok 2015 . 
 
 
3.2 Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
rozpočtu UK na 5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola neuznášania-
schopná, prítomní členovia komisie odporučili AS UK rozpočet schváliť v predloženom znení. 
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že v predkladanom rozpočte UK sú už zahrnuté 
príjmy z dodatku č. 2 k dotačnej zmluve vo výške cca 4,2 mil. €, príjmy z grantových agentúr VEGA 
a KEGA a dodatku č. 7 k dotačnej zmluve (prostriedky určené pre špičkové vedecké tímy). 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že UK každoročne potrebuje na pokrytie svojich 
nákladov získať cca 40 až 45% finančných prostriedkov nad rámec poskytovanej štátnej dotácie. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 
 
3.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
žiadostí na 5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola neuznášaniaschopná, 
prítomní členovia komisie odporučili AS UK žiadosti schváliť v predloženom znení. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
5. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že v deň konania zasadnutia 
predsedníctva mu bol doručený Návrh rektora UK na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena  
v prospech Slovak Telekom, a.s. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. predstavila materiál po vecnej 
stránke a požiadala o jeho zaradenie do návrhu programu 6. zasadnutia AS UK. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil využiť ustanovenie Rokovacieho poriadku 
AS UK, ktorým by Predsedníctvo AS UK požiadalo predsedníčku Finančnej komisie AS UK 
o zvolanie mimoriadneho zasadnutia komisie 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

prerokovalo informáciu prorektorky UK pre legislatívu o návrhu rektora UK na udelenie súhlasu na 
zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

II. 
podľa čl. 40 ods. 3 žiada predsedníčku Finančnej komisie AS UK o zvolanie zasadnutia komisie na 
stredu 22. júna 2016 o 13.30 hod. v miestnosti Auditorium maximum Právnickej fakulty UK, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016 ako nový bod č. 7. 
 
 
3.4 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FaF UK 
 

Po ústnych informáciách predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 
a predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. o stanoviskách 
komisií predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
1. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 
 
3.5 Študijný poriadok RKCMBF UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že v nadväznosti na uznesenie  
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z ostatného zasadnutia Predsedníctva AS UK sa uskutočnilo stretnutie dekana RKCMBF UK, predsedu 
AS RKCMBF UK, prorektorky UK pre legislatívu, predsedu AS UK a predsedníčky Právnej komisie 
AS UK, na ktorom sa podarilo dospieť k vyriešeniu sporných otázok, ktoré bránili schváleniu návrhu 
Študijného poriadku RKCMBF UK. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola neuznášaniaschopná, 
traja prítomní členovia komisie odporučili AS UK materiál schváliť v predloženom znení. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál spôsobom per-rollam. Obdržala jednu pripomienky vecne sa týkajúcu štipendií 
doktorandov (zaraďovania do platových tried), ktorú na zasadnutí predsedníctva zodpovedal Mgr. 
Gašpar Fronc (člen predsedníctva zastupujúci RKCMBF UK). 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 9 5 9 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu  
spôsobom per-rollam, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 
 
3.6 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK 
 

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola neuznášaniaschopná,  
prítomní členovia komisie vzniesli k materiálu viaceré legislatívno-technické pripomienky, po ktorých 
zapracovaní odporúčajú AS UK materiál schváliť. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál spôsobom per-rollam. Otázku ohľadom rozdielu medzi predmetom a skúškou na 
zasadnutí predsedníctva zodpovedal doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (člen predsedníctva zastupujúci 
LF UK). 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 9 5 9 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
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I. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
„Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK“ na 4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 
2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
„Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK“ spôsobom per-rollam, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
3.7 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal členov predsedníctva a hostí, aby sa 
rozprava k návrhu dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK viedla v dvoch častiach. Najskôr by sa 
prerokovali zmeny v procedurálnych aspektoch činnosti AS UK (minimalistická verzia dodatku) a 
následne zmeny v pôsobnosti komisií AS UK (maximalistická verzia dodatku). 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola 
neuznášaniaschopná, prítomní členovia komisie za účasti tajomníka AS UK materiál prerokovali, 
pričom v ňom odporučili vykonať niekoľko úprav, ktoré sú súčasťou písomne predložených návrhov na 
zmenu a doplnenia dodatku (bol členom predsedníctva a hosťom k dispozícii v listinnej podobe). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu k prvej časti zmien Rokovacieho poriadku AS UK, ktoré sa týkajú 

procedurálnych aspektov činnosti AS UK a jeho kolektívnych orgánov a ich cieľom je zefektívnenie 

činnosti AS UK. 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. v nadväznosti na pripomienku 
podpredsedu AS UK Bc. Róberta Zsemberu, aby Rokovací poriadok AS UK riešil situáciu zvolávania 
ustanovujúceho zasadnutia AS UK v prípade jeho nezvolania predsedom Volebnej a mandátovej 
komisie AS UK odporučila, aby sa aplikoval princíp seniority a ustanovujúce zasadnutie v takom 
prípade zvolával vekovo alebo funkčne najstarší člen AS UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na pripomienku členov Volebnej a 
mandátovej komisie AS UK odporučil, aby sa hlasovacie lístky pri voľbách orgánov AS UK upravovali 
„krúžkovaním“, t.j. počítali sa len kladné hlasy pre kandidátov. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na pripomienku prorektorky UK 
pre legislatívu potvrdil, že automatický zánik členstva v komisiách AS UK v prípade neúčasti členov na 
zasadnutiach komisií je citlivá otázka. Neúčasť na zasadnutiach komisie však možno považovať za 
nezáujem člena o prácu v nej a zánik členstva v takom prípade možno považovať za opodstatnený. 
 
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. sa v nadväznosti na pripomienku tajomníka AS UK opýtal na vykona-
teľnosť navrhovaného ustanovenia, aby komisie AS UK mali najmenej 5 členov. Akým spôsobom bude 
riešená situácia pri poklese pod minimálny stanovený počet v prípade Volebnej a mandátovej komisie 
AS UK, ktorá má rozhodovacie právomoci vo volebných a niektorých mandátových veciach. 

Prorektora UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. doplnila, že dodatkom sa navrhuje 
posilnenie právomocí komisií AS UK (v prípade Volebnej a mandátovej komisie AS UK  
o právomoc konštatovať zánik členstva v komisiách AS UK), pričom o prácu v nich nie je záujem. 

Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. reagovala, že na ustanovujúcom zasadnutí AS UK bolo deklaro-
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vané, že každý člen AS UK by mal pôsobiť aspoň v jednej komisii AS UK. Zníženie počtu komisií 
môže prispieť k vyriešeniu nezáujmu o členstvo v dotknutých komisiách AS UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že členmi komisií AS UK môžu byť aj 
nečlenovia AS UK. Je potrebné dbať, aby nečlenovia AS UK netvorili v komisiách väčšinu členov, čím 
by stanovisko komisie bolo stanoviskom nečlenov AS UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že nerovnováhu v počtoch členov 
jednotlivých komisií AS UK pomôže vyriešiť navrhované zníženie počtu komisií a mechanizmus 
automatického zániku členstva v prípade neúčasti člena komisie na jej zasadnutiach. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. ako spoluautor platného Rokovacieho poriadku  
AS UK uviedol, že medzi orgánmi AS UK existuje „deľba moci“, Volebná a mandátová komisia AS 
UK je konštruovaná ako orgán s významnými právomocami v oblasti kontroly mandátov v AS UK a 
jeho orgánoch a taktiež „právnej čistoty“ volieb do AS UK a ŠRVŠ. Zámerne boli tieto právomoci 
vyčlenené mimo pôsobnosť predsedu AS UK, resp. mimo pôsobnosti Predsedníctva AS UK. V prípade, 
že nebude Volebná a mandátová komisia AS UK funkčná z dôvodu nezáujmu členov AS UK o členstvo 
v nej, bude potrebné pristúpiť k redefinovaniu pôsobnosti jednotlivých orgánov AS UK. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. uviedla, že je problém 
s účasťou zástupcov JLF UK v komisiách AS UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že predmetný problém pomôže 
vyriešiť navrhované telekonferenčné rokovanie komisií AS UK, resp. hlasovanie spôsobom per-rollam. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na pripomienku prorektorky UK 
pre legislatívu podporil návrh na ponechanie súčasného znenia čl. 40 ods. 5 Rokovacieho poriadku  
AS UK (pozývanie prorektorov UK a kvestorky UK na zasadnutia Predsedníctva AS UK). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu k druhej časti zmien Rokovacieho poriadku AS UK, ktoré sa týkajú 

úpravy pôsobnosti komisií AS UK a návrhu na zrušenie dvoch komisií (vedeckej, pre zahraničné veci). 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o pripomienkach k navrhovanému 
rozšíreniu právomocí Finančnej komisie AS UK v oblasti kontroly hospodárenia samostatne hospodá-
riacich súčastí UK zo strany komisie. Súčasne odporučil vypustiť pôsobnosť komisií AS UK pri 
prerokúvaní materiálov týkajúcich sa spoločnosti UK Veda, s.r.o., keďže Dozorná rada UK Veda, s.r.o. 
je tvorená z nominantov AS UK. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. doplnila, že navrhovaná 
pôsobnosť Finančnej komisie AS UK, ako aj Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
interferuje s pôsobnosťou hlavného kontrolóra UK podľa Štatútu UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že Finančná komisia AS UK prerokúva 
výročnú správu o hospodárení UK ako celku; v správe sú obsiahnuté aj dáta za jednotlivé samostatne 
hospodáriace súčasti UK. Súčasnú pôsobnosť Finančnej komisie AS UK považuje za postačujúcu. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. navrhol odčleniť zmeny v čl. 11 ods. 1 
Rokovacieho poriadku AS UK do samostatného dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK, a to po jeho 
opätovnom prerokovaní s Finančnou komisiou AS UK a rektorom UK na niektorom z jesenných 
zasadnutí AS UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o navrhovanej zmene pôsobnosti 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktorá vyplýva z nefunkčnosti internátnych 
študentských samospráv.  

Podpredseda AS UK a súčasne predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
Bc. Róbert Zsembera podrobnejšie predstavil navrhované zmeny v pôsobnosti komisie voči 
vysokoškolským internátom UK v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK (VI Družba UK, 
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK). Návrh vzišiel zo samotnej komisie a bol prerokovaný s riaditeľmi oboch 
súčasti UK, pričom výsledná podoba návrhu predstavuje kompromis z oboch strán. Komisia pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK je plne akcieschopným orgánom, v období január - máj 
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mala sedem zasadnutí a všetky boli uznášaniaschopné. Návrh na rozšírenie pôsobnosti komisie 
vychádza z čl. 69 ods. 4 Štatútu UK, podľa ktorého komisia kontroluje všetky stránky ubytovania na 
vysokoškolských internátoch UK. Podpredseda AS UK uviedol, že si plne uvedomuje skutočnosť, že 
komisia nedisponuje príslušnými kontrolnými oprávneniami, akými disponujú hlavný kontrolór UK a 
vecne príslušné oddelenia RUK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. nadniesol otázku významu slova „kontroluje“ v čl. 69 
ods. 4 Štatútu UK. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že predmetný pojem 
v Štatúte UK interpretuje v zmysle „monitoringu“, z čoho vyplýva možnosť komisie klásť otázky 
vedúcim zamestnancom internátov a podávať podnety v prípade negatívnych zistení. Ďalej položila 
otázku, akým spôsobom bude interpretovaná navrhovaná právomoc komisie pri „zaujímaní stanoviska“ 
voči rôznym dokumentom (ubytovaciemu poriadku, zmluvám o ubytovaní a pod.). 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval, že riaditelia vysokoškolských internátov cítia 
potrebu mať partnera zo strany reprezentantov študentov. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. sa opýtala na okolnosti, pre ktoré 
sú študentské internátne samosprávy nefunkčné. Upozornila, že samosprávy sú kreované zo študentov 
ubytovaných na príslušnom internáte, kým členmi Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK môžu byť aj študenti, ktorí na danom (resp. žiadnom) internáte UK nebývajú. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. opätovne informoval, že internátne samosprávy 
s výnimkou JLF UK neboli viac rokov zvolené, záujem študentov o pôsobenie v nich je nízky a 
nepovažuje za pravdepodobné, že sa ich v budúcnosti podarí sfunkčniť. 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera potvrdil slová predsedu AS UK o nízkom záujme  
o prácu v študentských internátnych samosprávach. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. doplnil, že na vysokoškolských internátoch UK panuje nízky 
záujem o „spoločné veci“, členov internátnych samospráv sa v minulosti nepodarilo zvoliť z dôvodu 
nízkeho počtu hlasujúcich ubytovaných študentov. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. predniesol kompromisný návrh, aby boli slová 
„zaujíma stanovisko“ nahradené slovom „prerokúva“. Predmetný návrh podporila prorektorka UK pre 
legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., ako aj podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera. 
 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 11 6 10 0 1 schválené 
 

Uznesenie č. 9: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
4. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. júna 2016 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016, 

IV. 
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického 
senátu UK po zapracovaní pripomienok členov komisií AS UK a členov Predsedníctva AS UK. 
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3.8 Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
 

Po ústnej informácii predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róberta 
Zsemberu o stanovisku komisie predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 10: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
o prerokovaní materiálu Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK spôsobom per 
rollam, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 
 
3.9 Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018 
 

Po ústnej informácii predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martina Daňka, PhD.  
o stanovisku komisie predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 11: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 
 
3.10 Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov  
 na volebné obdobie 2016 - 2018 
 

Po ústnej informácii predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martina Daňka, PhD.  
o stanovisku komisie predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 11 6 10 0 1 schválené 
 

Uznesenie č. 12: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. júna 2016, 
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II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 6. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 
 

 

3.11 Návrh pozvánky na 6. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 22.06.2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na základe prijatých uznesení (odporúčaní  
o zaradení materiálov do návrhu programu 6. zasadnutia AS UK) predniesol návrh pozvánky. 
 
Uznesenie č. 13: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zvolať  
6. zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 22. júna 2016 o 14.00 hod. do Auditorium 
maximum Právnickej fakulty UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015. 
5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.). 
8. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 

fakulty. 
9. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty. 
10. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty. 
11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
12. Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. 
13. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018. 
14. Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov na volebné 

obdobie 2016 - 2018. 
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
16. Rôzne. 
17. Záver. 

 
 
Bod č. 4: Rôzne 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že po skončení 6. zasadnutia AS UK 
sa uskutoční každoročné neformálne stretnutie členov AS UK a Vedenia UK v A-klube na Štúrovej ul. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že dňa 16. júna 2016 v dopoludňajších 
hodinách sa uskutoční stretnutie s novinárskou obcou pod názvom „Raňajky s rektorom“. 
 
 
Bod č. 5: 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:  16.04 hod. 
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Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


