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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava   01. 05. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 26. 04. 2017 
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK (RUK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 9. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK. 

3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch a 
funkciách ku dňu 26. apríla 2017. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 10. riadne zasadnutie Akademického 
senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 2017. 

6. Organizačné a procedurálne aspekty 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 

7. Zásady obehu a prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK (prvé čítanie). 

8. Rôzne. 

9. Záver. 
 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., ktorý 
privítal prítomných členov predsedníctva, prorektorov 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). 
 
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, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia 
podľa pozvánky. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 10 6 10 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 10. zasadnutia Predsedníctva 
Akademického senátu UK dňa 26. apríla 2017. 
 
 
Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 9. riadnom zasadnutí Akademického 

senátu UK  
 
Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Informoval, že všetky 
uznesenia prijaté na 9. riadnom zasadnutí AS UK boli zaslané v listinnej podobe predkladateľom 
materiálov. Súčasne členov predsedníctva a prítomných prorektorov UK upozornil na chybu 
v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 v čl. 6 
(Rozvojový fond), kde je potrebné zmeniť formuláciu pri grantoch mladých UK - prijímatelia grantov 
sú podľa schválenej metodiky len zamestnanci na ustanovený pracovný čas, avšak granty UK sa 
udeľujú aj interným doktorandom. Ďalej sa navrhuje zrušiť uznesenie AS UK č. 13/2017 z dôvodu 
neuzavretia nájomnej zmluvy zo strany žiadateľa. 
 
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že vyplatenie grantov UK 
z prostriedkov neinvestičného fondu predstavuje najjednoduchší spôsob riešenia vzniknutej situácie. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení schválených na 9. riadnom zasadnutí Akademického 
senátu UK dňa 8. marca 2016, 

II. 
upozorňuje rektora UK na potrebu novelizácie Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám  a ďalším súčastiam UK na rok 2017 v čl. 6 (Rozvojový fond UK) a jej zosúladenie 
s vnútorným predpisom UK č. 13/2009 Zásady udeľovania grantov UK, 

III. 
odporúča Akademickému senátu UK zrušiť uznesenie Akademického senátu UK č. 13/2017. 
 
 
Bod č. 4: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 26. apríla 2017 
 
Predseda AS UK v zastúpení ospravedlneného predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
požiadal tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD., aby ústne informoval o aktuálnych volebných 
a mandátových otázkach. 
 
V dňoch 4. až 11. apríla sa uskutočnili doplňovacie voľby do Akademického senátu UK v troch 
volebných obvodoch, novozvolenými členmi AS UK sú: 
 Bc. Richard Bugáň    FTVŠ UK 
 Daniel Mančík    JLF UK 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. FaF UK 
Priebeh a výsledky doplňujúcich volieb overí Volebná a mandátová komisia AS UK na svojom 
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7. zasadnutí dňa 3. mája 2017. 
V Predsedníctve AS UK je uprázdnené miesto zástupcu FaF UK (do 8. marca 2017 zastávané doc. 
PharmDr. Jindrou Valentovou, PhD.). Na uprázdnené miesto je potrebné na nastávajúcom riadnom 
zasadnutí AS UK vykonať novú voľbu spomedzi členov AS UK zastupujúcich FaF UK. 
 
Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ e-mailom zo dňa 18. apríla 2017 informoval podpredsedu 
AS UK Bc. Róberta Zsemberu o uprázdnený mandátu delegáta UK Mgr. Martina Lichého, ktorý 
zastupoval volebný obvod FaF UK. Na uprázdnený mandát je potrebné na nastávajúcom riadnom 
zasadnutí AS UK vyhlásiť doplňujúce voľby. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu tajomníka 
Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 26. apríla 2017. 
 
 
Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 10. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal jednotlivých predsedov komisií AS UK 
o stanovisku komisií k materiálom predloženým na 10. riadne zasadnutie AS UK. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala 19 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (4 žiadosti boli v listinnej 
podobe predložené priamo na zasadnutí komisie), dve žiadosti o udelenie súhlasu na zriadenie vecného 
bremena a jeden návrh na vyslovenie súhlasu s predajom pozemku. Komisia nebola uznášaniaschopná. 
 
K žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku vzniesli členovia komisie nasledovné 
pripomienky: 

• Mesto Lučenec – uviesť: bez technického zhodnotenia 
• Ing. Ladislav Méry - HEURÉKA – uviesť: bez technického zhodnotenia 

 
Komisia ďalej prerokovala návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu s predajom pozemku parc. 
č. 19997 (k.ú. Karlova Ves), rektor materiál na zasadnutí komisie vzal späť. 
 
K návrhom na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena člen komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, 
DrSc. odporučil vložiť klauzulu, že oprávnený z vecného bremena dá predchádzajúci súhlas s tým, aby 
UK mohla na vlastné náklady posunúť predmet vecného bremena (elektrické káble) v rámci pozemku; 
UK to umožní flexibilitu pri disponovaní s pozemkom. 
 
Prítomní členovia komisie za účasti rektora UK diskutovali o návrhu novely zákona o vysokých 
školách, pričom sa konkludentne zhodli, že v materiáli prevažujú negatívne aspekty nad pozitívami. 
Návrh zákona vychádza z nesprávnych základov, a preto odmietajú novelu zákona o vysokých školách 
ako celok. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podporil navrhované predĺženie nájmu pre ambulancie lekárov 
v budove Rektorátu UK na obdobie ďalších dvoch rokov (od 1.1.2018 do 31.12.2019). 
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Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
informovala, že komisia prerokovala  

• návrh Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho AS UK 
schváliť, 

• prerokovala kapitoly 3 až 6  návrhu Výročnej správy o činnosti UK za rok 2016 a predmetné 
kapitoly bez pripomienok vzala na vedomie, 

• návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrh novely zákona 
o vysokých školách a prijala uznesenie, ktorým schválila pripomienky komisie k obom 
návrhom zákonov a súčasne poverila podpredsedu komisie doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., 
aby postúpil schválené pripomienky MŠVVaŠ SR SR prostredníctvom Rady vysokých škôl a jej 
orgánov. 

 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala: 

• návrh Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho AS UK 
schváliť, 

• návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrh novely zákona 
o vysokých školách a prijala uznesenie, ktorým schválila pripomienky komisie k obom 
návrhom zákonov (pripomienky komisie boli doručené predsedovi AS UK). 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v zastúpení ospravedlneného predsedu Komisie 
pre rozvoj a informačné technológie AS UK informoval, že komisia prerokovala návrh Výročnej 
správy o činnosti UK za rok 2016. Keďže komisia nebola uznášaniaschopná, neprijala k materiálu 
stanovisko vo forme uznesenia. 
 
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval, 
že komisia prerokovala 

• podkapitoly 8.1 až 8.3 návrhu Výročnej správy o činnosti UK za rok 2016 a konštatovala, že 
správnosť a úplnosť údajov vo výročnej správe týkajúce sa ubytovania a stravovania je potrebné 
verifikovať v spolupráci s jednotlivými ubytovacími zariadenia UK; taktiež je potrebné 
aktualizovať text predmetných podkapitol, 

• žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VM Ľ. Štúra - Mlyny 
UK bez pripomienok a odporučila ich AS UK schváliť, 

• návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena v lokalite Staré Grunty s pripomienkou 
navýšenia jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena. 

 
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil, že finálna verzia správy (po 
zapracovaní pripomienok komisií AS UK) bude členom AS UK doručená v piatok 28. apríla 2017. 
Súčasne požiadal predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK o včasné 
doručenie pripomienok komisie. 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. vzniesol otázku k procedurálnym aspektom uznesenia 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Požiadal o informáciu, či uznesenie 
predstavuje pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia predloženého rektorom UK, alebo ide o odporú-
čanie rektorovi UK vzťahujúce sa na rokovanie o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že o pripomienke komisie navýšiť 
jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena na 30 €/m2) bude informovať rektora UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 11 6 11 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu predsedov komisií 
Akademického senátu UK o prerokovaní materiálov predložených na 10. riadne zasadnutie 
Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 5: Návrh programu 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 

2017 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o žiadosti prorektora pre vedecko-
výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., aby súčasťou návrhu 
programu bola Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016, ktorú prerokovala a schválila 
Vedecká rada UK. Správa bude na zasadnutí AS UK prezentovaná v skrátenej podobe. 
 
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. požiadal o doplnenie návrhu programu zasadnutia o bod „Dodatok 
č. 1 k Študijnému poriadku FTVŠ UK“, ktorý schválil Akademický senát FTVŠ UK dňa 25. apríla 
2017 (dodatkom sa zosúlaďuje študijný poriadok fakulty s Dodatkom č. 3 k Študijnému poriadku UK). 
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera požiadal o doplnenie návrhu programu zasadnutia o bod 
„Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK“. 
Predmetný materiál bol doručený dňa 24. apríla 2017 a prerokuje ho Komisia pre vysokoškolské 
internáty a ubytovanie AS UK spôsobom per-rollam. 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil doplniť návrh programu zasadnutia o bod 
„Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK“. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 
10. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 3. mája 2017 o 14.00 hod. s nasledovným 
návrhom programu zasadnutia: 

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

matematiky, fyziky a informatiky. 
5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej 

výchovy a športu. 
6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016. 
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016. 
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová - 

NNK). 
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO 08 

VN prípojka). 
10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
11. Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK. 
12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
13. Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per-rollam. 
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14. Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu 
Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania). 

15. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých 
škôl. 

16. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - 
Mlyny UK. 

17. Rôzne. 
18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 
20. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
21. Záver. 

 
 
Bod č. 6: Organizačné a procedurálne aspekty 10. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o pozvaní EBF UK konať 10. riadne 
zasadnutie AS UK v priestoroch auly EBF UK (Bartókova ul.) a požiadal členov predsedníctva 
o vyjadrenie. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla, aby sa uskutočnilo aj výjazdové zasadnutie AS UK (napr. 
v priestoroch CĎV UK v Modre-Harmónii). 

Po diskusii členov predsedníctva napokon predseda AS UK odporučil, aby sa 10. riadne zasadnutie 
AS UK konalo v obvyklých priestoroch Auditorium maximum PraF UK na Šafárikovom nám. Súčasne 
odporučil, aby sa 11. zasadnutie Predsedníctva AS UK dňa 21. júna 2017 konalo mimo priestorov 
Šafárikovho nám. (za účelom poskytnutia vhodných priestorov osloví EBF UK alebo CĎV UK). 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil zvoliť za členov návrhovej komisie 
doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a jedného nominanta 
študentskej časti AS UK. 
 
Na zasadnutí sa uskutoční tajné hlasovanie - voľba zástupcu FaF UK v Predsedníctve AS UK. Priebeh 
tajného hlasovania bude v súlade s Rokovacím poriadkom AS UK riadiť Volebná a mandátová komisia 
AS UK. 
 
 
Bod č. 7: Zásady obehu a prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK 

(prvé čítanie) 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že požiadal tajomníka AS UK 
o vypracovanie dokumentu upravujúceho zásady predkladania, vnútrosenátneho obehu a prerokúvania 
materiálov orgánoch AS UK. V aktuálnom funkčnom období AS UK sa kladie dôraz na prácu 
v komisiách AS UK, javí sa preto vhodné upraviť procesné aspekty prideľovania materiálov do komisií 
AS UK a deľbu zodpovednosti medzi predsedov komisií AS UK, podpredsedov komisií AS UK 
a tajomníka AS UK. Materiál bude predmetom ďalšieho pripomienkovania a jeho schvaľovanie 
(vo forme uznesenia AS UK) sa predpokladá na júnovom riadnom zasadnutí AS UK. 
 
Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. podporila 
predložený dokument tak po obsahovej stránke, ako aj z hľadiska jeho potrebnosti pre skvalitnenie 
činnosti komisií AS UK. 
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Bod č. 8: Rôzne 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na základe žiadosti ospravedlneného predsedu 
Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. informoval 
o nasledovných skutočnostiach: 

1. Počet členov Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK je malý a bolo by vhodné 
doplniť ich z radov členov AS UK. 

2. Do 20.5.2017 je možné poslať pripomienky k príprave odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK 
a implementácii agendy zabezpečovania kvality na UK, podľa výzvy prorektora pre rozvoj doc. 
Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a vedúcej Oddelenia stratégií a analýz RUK Ing. Jany Jirsákovej 
(túto výzvu je potrebné tlmočiť aj na zasadnutí pléna AS UK). 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že v deň konania zasadnutia 
Predsedníctva AS UK sa končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona 
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona o vysokých školách. 
Vyjadril poďakovanie Pedagogickej a vedeckej komisii AS UK, Právnej komisii AS UK a členom 
Finančnej komisie AS UK za pripomienkovanie oboch návrhov zákonov; pripomienky komisií boli 
zapracované do stanoviska UK spolupodpísaného rektorom UK a predsedom AS UK. Stanovisko UK 
(preambula a pripomienky) bolo v listinnej podobe zaslané MŠVVaŠ SR a v elektronickej podobe 
vložené do informačného systému pre medzirezortné pripomienkové konanie na portáli Slov-Lex. 
Predseda AS UK sa poďakoval prorektorovi UK pre legislatívu doc. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. 
a prodekanovi PraF UK pre legislatívu doc. Mgr. Jánovi Škrobákovi, PhD. za pomoc pri finalizácii 
pripomienok UK. 
 
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z titulu zástupkyne UK v Rade vysokých škôl informovala 
o záveroch zo zasadnutia RVŠ, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2017 v Žiline. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. opätovne pripomenul negatívne finančné dopady 
na verejné vysoké školy v prípade, ak by v návrhu zákona o vysokých školách ostalo ustanovenie 
umožňujúce bezplatne študovať o rok dlhšie voči štandardnej dĺžke študijného programu (pre UK by to 
znamenalo výpadok príjmov zo školného cca 1,3 mil. €).  
 
V ďalšej diskusii sa členovia predsedníctva venovali záverom študentského Konventu UK 2017. 
V diskusii vystúpil prof. PhDr. František Gahér, PhD. a konštatoval, že s väčšinou požiadaviek možno 
súhlasiť, realizácia niektorých z nich je však otázna. Podpredseda AS UK Bc. Daniel Zigo reagoval, že 
závery Konventu UK majú pre študentskú časť AS UK odporúčajúcu hodnotu v podobe námetov pre 
činnosť študentskej časti AS UK.V diskusii ďalej vystúpili doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. a prof. 
RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera uviedol, že závery Konventu 
UK prerokuje študentská časť AS UK na svojom najbližšom zasadnutí. Konvent UK vníma ako priestor 
na prepojenie činnosti študentskej časti AS UK so študentskými časťami akademických senátov 
fakúlt UK. 
 
Bod č. 9: Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval 
členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  15.18 hod. 
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Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


