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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava   27. 06. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 21. 06. 2017 
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 10. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK. 

3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch a 
funkciách ku dňu 21. júna 2017. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie Akademického 
senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017. 

6. Organizačné a procedurálne aspekty 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 
 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedla podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvorila podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, 
PhD., ktorá privítala prítomných členov predsedníctva, prorektorov UK, predsedov komisií AS UK 
a riaditeľa VI Družba UK. Konštatovala, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia 
bolo z celkového počtu 15 členov predsedníctva prítomných 8 členov). 
 
Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov 
predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 
zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predsedníctvo v súlade s čl. 39 ods. 8 rokovalo podľa 
programu uvedenom v pozvánke na zasadnutie. 
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Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 10. riadnom zasadnutí Akademického 
senátu UK  

 
Úvodné slovo predniesol tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. Informoval, že všetky uznesenia 
prijaté na 10. riadnom zasadnutí AS UK boli zaslané v listinnej podobe predkladateľom materiálov. 
Súčasne členov predsedníctva informoval, že z uznesení prijatých na 9. riadnom zasadnutí AS UK nie 
je doposiaľ v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejnená nájomná zmluva na bufet v Botanickej 
záhrade UK s nájomcom Courage, s.r.o. – doba nájmu od 1. apríla 2017 (uznesenie AS UK č. 14/2017). 
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že predmetná nájomná zmluva sa pripravuje na 
zverejnenie v CRZ. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 
schválených na 9. a 10. riadnych zasadnutiach Akademického senátu UK v dňoch 8. marca 2017 a 
3. mája 2017. 
 
 
Bod č. 4: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 21. júna 2017 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. v zastúpení ospravedlneného predsedu Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK informoval, že doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo 
volebnom obvode FaF UK vyhlásené na 10. riadnom zasadnutí AS UK dňa 3. mája 2017 doposiaľ 
neboli zrealizované. 
 
Ku dňu 21. júna 2017 sú v Akademickom senáte UK uprázdnené nasledovné mandáty, na ktoré bude 
potrebné na 11. riadnom zasadnutí AS UK dňa 28. júna 2017 vyhlásiť doplňovacie voľby: 
 
Filozofická fakulta UK    1 uprázdnený mandát v študentskej časti AS UK 
Fakulta managementu UK    2 uprázdnené mandáty v študentskej časti AS UK 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 1 uprázdnený mandát v študentskej časti AS UK 
Fakulta telesnej výchovy a športu UK  1 uprázdnený mandát v študentskej časti AS UK 
 
Dvaja členovia študentskej časti AS UK (Mgr. Róbert Zsembera, Bc. Zuzana Pallová) majú 
pozastavené členstvo v Akademickom senáte UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu tajomníka 
Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 21. júna 2017. 
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Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie 
Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala jednotlivých predsedov 
komisií AS UK o stanovisku komisií k materiálom predloženým na 11. riadne zasadnutie AS UK. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala 25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a jednu žiadosť o udelenie 
súhlasu na zriadenie vecného bremena. 

K žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku vzniesli členovia komisie 
nasledovné pripomienky: 

• Banquet s.r.o. – skrátiť dobu nájmu na 5 rokov 
• SOLE GRILL s.r.o. – skrátiť dobu nájmu na 2 roky 
• Univerzitné pastoračné centrum – skrátiť dobu nájmu na 5 rokov 

 
Odporúčajúce uznesenie k návrhu na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena nebolo komisiou 
schválené (5 za, 0 proti, 6 zdržal sa). Na zasadnutí komisie bola vyslovená požiadavka na obhliadku 
predmetného pozemku, odporúčanie, aby mesto Modra odkúpilo od UK predmetnú pozemnú 
komunikáciu a výhrada k navrhovanej odplate za vecné bremeno. 

Komisia ďalej prerokovala Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2016 a Rozpočet výnosov 
a nákladov UK na rok 2017 a odporučila ich AS UK schváliť. 
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová zopakovala informáciu prednesenú na zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK, podľa ktorej sa v prípade návrhu na zriadenie vecného bremena v prospech Petra 
Valentšíka navrhuje rovnaký postup ako bol uplatnený pri vecnom bremene v prospech RNDr. Karola 
Pukančíka (schválené Akademickým senátom UK a Správnou radou UK v roku 2011). 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala členov predsedníctva 
o stanovisko, akým procedurálnym spôsobom postupovať v prípade žiadosti o zmenu piatich uznesení 
o udelení súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe FTVŠ UK, ktorá bola doručená 
v listinnej podobe dňa 20. júna 2017 (t. j. jeden deň pred termínom zasadnutia Predsedníctva AS UK). 

Členovia predsedníctva odporučili prerokovať materiál za účasti tajomníka FTVŠ UK na mimo-
riadnom zasadnutí Finančnej komisie AS UK, ktoré sa uskutoční 15 minút pred plánovaným začiatkom 
11. riadneho zasadnutia AS UK dňa 28. júna 2017. Súčasne odporučili, aby sa pôvodné uznesenia AS 
UK zrušili a nahradili novými uzneseniami s upravenou dobou nájmu podľa návrhu predloženého 
tajomníkom FTVŠ UK. 
 
 
Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
informovala, že komisia prerokovala  

• návrhy Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku RKCMBF UK a Dodatku č. 3 k Študijnému 
poriadku LF UK bez pripomienok a odporúča ich AS UK schváliť, 

• návrh Dodatku č. 7 k Študijnému poriadku PraF UK – komisia konštatovala, že z dôvodu 
neprítomnosti predkladateľa materiálu (napriek jeho pozvaniu na zasadnutie komisie) 
a z dôvodu, že k návrhu dodatku nebola priložená dôvodová správa (po zasadnutí komisie bola 
dodatočne zaslaná prodekanom PraF UK doc. Škrobákom) nemohli byť na zasadnutí komisie 
zodpovedané otázky a pripomienky členov komisie, preto komisia odporučila AS UK materiál 
prerokovať a súčasne požiadala predkladateľa materiálu, aby pripomienky členov komisie 
zodpovedal na riadnom zasadnutí AS UK. 
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Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala: 

• návrh Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku LF UK bez pripomienok a odporúča ho AS UK 
schváliť, pričom súčasne komisia prijala uznesenie, ktorým odporučila LF UK zverejniť 
na svojom webovom sídle Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku LF UK, ako aj úplné znenie 
Študijného poriadku LF UK v znení všetkých schválených dodatkov, 

• návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku RKCMBF UK bez pripomienok a odporúča ho 
AS UK schváliť, 

• návrh Dodatku č. 7 k Študijnému poriadku PraF UK bez pripomienok a odporúča ho AS UK 
schváliť, keďže návrh dodatku nie je v rozpore so zákonom o vysokých školách a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK, 

 
Právna komisia AS UK ďalej prerokovala návrh Dodatku č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre 
študentov, pričom sa zaoberala písomnou pripomienkou prof. MUDr. Kataríny Adamicovej, PhD. (JLF 
UK) o odsúdení KSS ako totalitnej strany a odsúdení šírenia komunistickej ideológie. Právna komisia 
AS UKodporúča AS UK schváliť predmetný dodatok v predloženom znení. 
 
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že KSS je legálna politická 
strana, preto nemôže byť predmetom odsúdenia v Disciplinárnom poriadku UK pre študentov. Návrh 
dodatku dostatočným spôsobom rieši otázku verejného popierania, spochybňovania, schvaľovania 
alebo snahy o ospravedlnenie zločinov založených na komunistickej ideológii. 
 
Predsedníčka Právnej komisie Mgr. Petronela Luprichová, PhD. sa v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. b) 
Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK ústnym vyhlásením do zápisnice vzdala 
s účinnosťou ku dňu 28. júna 2017 funkcie predsedníčky Právnej komisie AS UK. 
 
 
Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval, že komisia nebola uznášaniaschopná, prítomní členovia komisie a prorektor UK pre rozvoj 
prerokovali Závery z univerzitného Konventu UK 2017 (tieto však nebudú predložené ako materiál na 
11. riadne zasadnutie AS UK). 

Predseda komisie uviedol, že je potrebné zvážiť možnosť začleniť Komisiu pre rozvoj a informačné 
technológie AS UK do niektorej inej komisie AS UK, alebo doplniť ju o nových členov a súčasne 
redefinovať jej náplň činnosti. 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal na bližšie podrobnosti, prečo predkladatelia materiálu 
o Záveroch z univerzitného Konventu UK 2017 nenavrhujú jeho prerokovanie na riadnom zasadnutí 
AS UK. 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera reagoval, že plnenie záverov konventu predstavuje 
dlhodobý proces, viaceré závery sú formulované vo všeobecnej rovine. Prerokovanie záverov konventu 
v komisiách AS UK malo za cieľ poskytnúť všeobecné informácie. Následne v spolupráci s členmi 
Vedenia UK sa bude hľadať podpora u členov AS UK pre jednotlivé čiastkové kroky smerujúce 
k naplneniu záverov Konventu UK 2017. 
 
 
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, 
že komisia prerokovala 

• žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VI Družba UK bez 
pripomienok a odporúča ich AS UK schváliť, 

• žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VM Ľ. Štúra - Mlyny 
UK a odporúča ich AS UK schváliť (s pripomienkou na skrátenie doby nájmu pre nájomcu 
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SOLE GRILL, s.r.o. na dva roky), 
• cenníky študentov a zamestnancov UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK - odporúčajúce 

uznesenie k návrhu na udelenie súhlasu na schválenie cenníkov nebolo komisiou schválené 
(0 za, 3 proti, 5 zdržal sa); pripomienky členov komisie budú uvedené v zápisnici zo zasadnutia. 

 
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že cenníky za ubytovacie služby predkladá vedenie 
VI Družba UK v nadväznosti na skutočnosť, že náklady zohľadňované pri kalkulácii ceny za 
ubytovanie v zmysle smernice rektora UK č. 9/2017 sú vyššie ako príjem z poskytovaných ubytovacích 
služieb. Členovia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK obdržali na výjazdovom 
zasadnutí v priestoroch VI Družba UK dňa 17. mája 2017 všetky potrebné podkladové materiály (napr. 
výročnú správu o hospodárení VI Družba UK za rok 2016). 

Riaditeľ VI Družba UK sa následne vyjadril k jednotlivým pripomienkam členov komisie, ktoré 
boli vznesené na zasadnutí. K prezentovanému porovnaniu cien 2 a 3-lôžkových izieb ubytovacích 
zariadení v pôsobnosti vysokých škôl v Bratislave uviedol, že porovnanie považuje za nekorektné, 
keďže členovia komisie nepoznajú rozdielnu situáciu ohľadom financovania internátov bratislavských 
vysokých škôl (napr. na UK tvorí časť ceny za ubytovanie poplatok za internet v sume 6 €). 

K prezentovanému pomeru mzdových nákladov, nákladov na zdravotné a sociálne poistenie 
a nákladov na ostatné sociálne poistenie vzhľadom na celkové náklady v hlavnej činnosti VI Družba 
UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK uviedol, že tento pomer je možné znížiť prepustením časti 
zamestnancov a objednávaním si napr. služieb vrátnikov a upratovačiek od externých firiem, náklady sa 
tým iba presunú z miezd zamestnancov na fakturáciu nákladov za služby. Podľa ním oslovených 
ekonómov je komisiou prezentované porovnanie nekorektné a je potrebné urobiť celkovú ekonomickú 
analýzu nákladov VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, nielen vybrať si jeden parameter. 

Riaditeľ VI Družba UK uviedol, že sa postupom Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK cíti dotknutý, najmä tým, akým spôsobom bola spracovaná zápisnica zo 7 hodín trvajúceho 
výjazdového zasadnutia komisie v priestoroch VI Družba UK. Na záver návrhu zápisnice je uvedená 
veta: „Na záver diskusie viacerí členovia komisie vyslovili výhradu voči predloženým materiálom, 

pretože predmetné materiály podľa ich názoru neboli spracované na dostatočnej úrovni a obsahovali 

nepresné údaje.“ Nie je však zrejmé, o aké nepresné údaje išlo, keďže členovia komisie k prezento-
vaným údajom nepoložili doplňujúce otázky. V apríli 2017 sa uskutočnil audit účtovníctva VI Družba 
UK, ktorý dopadol úspešne. Chyba o počte ubytovaných študentov počas letného ubytovania bola 
vo výročnej správe o hospodárení VI Družba UK za rok 2016 odstránená. 

Riaditeľ VI Družba UK na záver svojho vystúpenia pripomenul, že navrhované zvýšenie ceny za 
ubytovanie predstavuje mesačnú sumu 3,50 €. 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala riaditeľa VI Družba UK Mgr. 
Ivana Daňa, aby si pripravil úvodné slovo vo forme ppt prezentácie, v ktorom pre členov AS UK zhrnie 
svoje argumenty v prospech zvýšenia ceny za ubytovanie pre študentov a zamestnancov UK. 
Argumenty členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK budú uvedené v zápisnici 
z jej zasadnutia. 
 
Podpredseda AS UK a súčasne predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
Mgr. Róbert Zsembera sa ohradil voči spôsobu, akým riaditeľ VI Družba UK predniesol pripomienky 
členov komisie z neschválenej zápisnice z jej zasadnutia (zápisnica v čase konania zasadnutia 
predsedníctva bola v štádiu pripomienkovania členmi komisie a hosťami prítomnými na zasadnutí). 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila na problém poplatku za 
internet v sume 6 €, ktorý je v prípade schválených cenníkov za ubytovacie služby VM Ľ. Štúra – 
Mlyny UK už ich súčasťou a nevyčleňuje sa osobitne. V prípade VI Družba UK sa prostriedky vybrané 
z titulu poplatku za internet ukladajú na osobitnom bankovom účte, mohli by sa však použiť na náklady 
súvisiace s IT (napr. na úhradu nákladov za elektrickú energiu spotrebovanú routrami).  
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Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo reagoval, že predmetný návrh je možné prerokovať, 
náklady za elektrickú energiu z poplatkov za internet by pokryli cca 20 tis. €. Dodržiava ustanovenie 
platného opatrenia rektora UK č. 29/2002 Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK, podľa 
ktorého je potrebné prostriedky získané z poplatku za internet uchovávať na osobitnom účte a čerpať 
ich len so súhlasom kompetentných osôb z vedenia UK. 
 
Následná diskusia členov predsedníctva a hostí sa viedla o procesných otázkach v súvislosti s prípravou 
zápisníc zo zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, ktoré sa konali 
v dňoch 17. mája 2017 (výjazdové zasadnutie v priestoroch VI Družba UK) a 14. júna 2017. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu predsedov komisií 
Akademického senátu UK o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie 
Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 5: Návrh programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 

2017 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. na základe informácie predsedov 
komisií AS UK o prerokovaných materiáloch predniesla návrh pozvánky na 11. riadne zasadnutie 
Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017. 
 
Keďže viacerí členovia komisie požiadali o osobitné hlasovanie o odporúčaní zaradiť do návrhu 
programu riadneho zasadnutia AS UK bod „Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena 
(Peter Valentšík)“, predsedníctvo o danom návrhu hlasovalo. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 8 5 5 0 3 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť do 
návrhu programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK bod „Návrh na udelenie 
súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík)“. 

 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. odporučil, aby bol materiál „Zásady obehu a prerokúvania 
materiálov v orgánoch Akademického senátu UK“ opätovne prerokovaný na zasadnutiach komisií 
AS UK a jeho schvaľovanie sa odložilo na októbrové riadne zasadnutie AS UK. Členovia 
predsedníctva vyslovili s návrhom konsenzuálny súhlas. 
 
Následne predniesla podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. návrh uznesenia, 
ktorým Predsedníctvo AS UK odporučí predsedovi AS UK zvolať 11. riadne zasadnutie AS UK 
s prerokovaným návrhom programu zasadnutia. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 
11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 28. júna 2017 o 14.00 hod. s nasledovným 
návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 
5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty. 
6. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
7. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov. 
8. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016. 
9. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017. 
10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík). 
11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
12. Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku FTVŠ 

UK). 
13. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. 
14. Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK. 
15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 
16. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester 

akademického roka 2017/2018).  
17. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
18. Rôzne. 
19. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
20. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 
21. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
22. Záver. 

 
Informatívny materiál: 
A. Informácia o účasti členov komisií AS UK na zasadnutiach v akademickom roku 2016/2017. 
 
 
Bod č. 6: Organizačné a procedurálne aspekty 11. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK 
 
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. informovala, že zasadnutie AS UK sa 
uskutoční v priestoroch Kongresového centra Vysokoškolského internátu Družba UK na ulici 
Botanická 25 (Bratislava – mestská časť Karlova Ves). 
 
Na zasadnutí sa uskutoční tajné hlasovanie - voľba predsedu Právnej komisie AS UK. Priebeh tajného 
hlasovania bude v súlade s Rokovacím poriadkom AS UK riadiť Volebná a mandátová komisia AS UK. 
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Bod č. 7: Rôzne 
 
Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 
 
 
Bod č. 8: Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová PhD. 
poďakovala členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  15.40 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


