
Zápisnica č. 3/2014  
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo  

dňa 28. 05. 2014 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba Návrhovej komisie 
4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2013 - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol  
     Mičieta, PhD. a kvestorka Ing. Monika Tarabová 
5. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2013 - predlkladá prof. RNDr. Karol  
     Mičieta, PhD.  a prorektor  doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. 
6. Študijný poriadok  FMFI UK 
7. Vecné bremená - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predsedníčka  
     Finančnej komisie UK MUDr. Erika Macháčová, CSc. 
8. Doplňovacie voľby do komisií AS UK 
9. Prezentácia výstupov z Festivalu študentských spolkov – predkladá Bc. Tomáš Kaščák 
10. Informácie z vedenia – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
11. Otázky pre Vedenie UK – členovia AS UK 
12. Rôzne 
13. Záver 
 
Bod č. 1 a 2  
Otvorenie a Schválenie programu 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  doc. MUDr. Daniel 
Böhmer, PhD., privítal prítomných, prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu 
UK a dal o predloženom návrhu programu hlasovať. 
 
Akademický senát UK hlasoval o predloženom programe  takto : jednomyseľne za 
Predložený program bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 1. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program zasadnutia 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  konaného dňa 28.5.2014. 
 
3. Voľba Návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. PhDr. Magdaléna 
Samuhelová, CSc. a  Bc. Tomáš Kaščák. 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 35  proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 2. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil za členov Návrhovej 
komisie doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. 
a Bc. Tomáša Kaščáka. 



Bod č. 4  
Výročnú správu  o hospodárení UK za rok 2013  predložila kvestorka UK Ing. Monika 
Tarabová. 
Predsedníctvo AS UK a  Finančná komisia AS UK odporúčajú  AS UK schváliť tento materiál. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať.  
Hlasovanie :    jednomyseľne za 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 3. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Výročnú správu 
o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2013.  
 
Bod č. 5  
Výročnú správu o činnosti UK v Bratislave za rok 2013 predložil prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD.  Poveril prorektora doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. prezentovať tento 
materiál. 
 
Diskusia :  
Bola diskusia k otázke uzatvárania publikačnej činnosti do 21.1.2014. Prečo sa to nemôže 
uzatvárať  napr. do mája. 
Odpovedala pani riaditeľka knižnice PhDr. Daniela Gondová – uzávierka sa robí do 8.2. a preto 
ten termín do 21.1. 
Pán rektor uviedol, že ak iné fakulty majú k tomuto dátumu uzávierku, ak bude iný dátum, 
nebude databáza porovnateľná. 
Prorektor prof. RNDr. Ján Meško, PhD.  súhlasil s pánom rektorom. Poznamenal, že publikácie 
sa dopĺňajú aj niekoľko rokov. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. uviedol, že ak sa Výročná správa odovzdáva k 31.5. tak by sa 
mohli uviesť aj publikácie v druhej tabuľke tiež do tohto termínu. 
Riaditeľka knižnice PhDr. Daniela Gondová   odpovedala, že do Centrálneho registra sa 
materiál odovzdáva  do 31.3. Podklady pre dotácie sa  berú z Centrálneho registra. 
Mgr. Luprichová Petronela mala otázku, prečo sa v tabuľkách líšia údaje. 
Prof. Ing.  Ján Rudy,PhD. čo s fakultami, ktoré nemajú dosť kapacít (docentov a profesorov). 
Pán rektor odpovedal, že to si musia zabezpečiť fakulty. 
Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. mal otázku, či sa z tabuliek bude robiť aj analytická správa. 
Odpovedal doc. PhDr. Vincent Múcska, CSc., že sa na to chystajú.  
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať.  
Hlasovanie :    za :  43                proti :   0                   zdržal sa : 3 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 4. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Výročnú správu o 
činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2013 s pripomienkami:  
- za tabuľku 24 sa doplní tabuľka 24a Evidencia publikačnej činnosti za rok 2013 – stav   
   k 31. 3. 2014 a do Prílohy č. 3 Publikačná a umelecká činnosť UK v roku 2013 sa   
   doplnia aj údaje podľa stavu k 31. 3. 2014, 
- kap. 2.2, str. 9 : opravia sa údaje o členoch AS UK zastupujúcich FMFI UK a EBF UK, 
- kap. 2.5.1, str. 18 : doplní sa Mgr. Jaroslav Sýkora ako člen Kolégia rektora UK, 



- kap. 2.6 : doplní sa zoznam vedúcich zamestnancov UK o vedúcich súčastí UK, ktoré  
   nie sú fakultami (SHS, CFS). 
 
Bod č.6  
Študijný poriadok  FMFI UK 
Právna komisia AS UK odporúča už po zapracovaní všetkých pripomienok  AS UK tento 
materiál schváliť. 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať 
Hlasovanie :    jednomyseľne za 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 5. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Študijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 
 
Bod č.7  
Vecné bremená - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
Finančná komisia  AS UK  a Predsedníctvo AS UK odporúča AS UK schváliť tento materiál. 
 
Pán rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sťahuje zo zasadnutia materiál o prenájme 
pozemkov Jesseniovej Lekárskej fakulty UK. Po doplnení sa predloží na budúce zasadnutie 
AS UK. 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať:  
- návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047, 
3048/7, 3048/9, 3048/10, 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 
č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská distribučná a.s., 
Bratislava, obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu oprávneného 
z vecného bremena v rozsahu určenom v prílohe. 
 
Hlasovanie :    jednomyseľne za 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 6. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 28. 5. 
2014 schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na 
pozemky parc. č. 3047, 3048/7, 3048/9, 3048/10, 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, 
zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech 
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, obsahom ktorého je povinnosť strpieť 
právo prechodu a prejazdu oprávneného z vecného bremena v rozsahu určenom 
v prílohe. 
 
Bod č. 8  
Doplňovacie voľby do komisií AS UK 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  v Bratislave prečítal 
návrh zástupcov do komisií  Akademického senátu UK : 
 



Finančnej komisie AS UK: Bc. Ľubomíra Chana (FiF UK), Christiána Malchárka (FM UK); 
Komisia pre študentské domovy a ubytovanie AS UK: Mariku Papinčákovú (LF UK), 
Ľubomíra Chana (FiF UK), Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK);  
Pedagogickej komisie AS UK: Mariku Papinčákovú (LF UK), Ľubomíra Chana (FiF UK);  
Právnej komisie AS UK: Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK);   
Volebnej a mandátovej komisia AS UK:  Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK). 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu verejne hlasovať : 
Hlasovanie :    za: 44                 proti: 0  zdržal sa: 2 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 7. 3/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v doplňovacej voľbe zvolil za 
členov: 
Finančnej komisie AS UK: Bc. Ľubomíra Chana (FiF UK), Christiána Malchárka (FM 
UK); 
Komisie pre študentské domovy a ubytovanie AS UK: Mariku Papinčákovú (LFUK),  
Bc. Ľubomíra Chana (FiF UK), Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK);  
Pedagogickej komisie AS UK: Mariku Papinčákovú (LF UK), Bc. Ľubomíra Chana (FiF 
UK);  
Právnej komisie AS UK:  Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK);   
Volebnej a mandátovej komisia AS UK: Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK). 
 
Bod č. 9 
Prezentácia výstupov z Festivalu študentských spolkov – predkladá Bc. Tomáš Kaščák. 
 
Prezentáciu výstupov z Festivalu študentských spolkov  viedli Bc. Tomáš Kaščák a Bc. 
Ľubomír Chano. Jednalo sa o krátky report z podujatia, ktoré organizovali študenti 6. mája 
2014 v priestoroch Moyzesovej siene a átria na FiF UK. Podujatie malo pomerne veľký 
úspech u študentov a prezentujúci sa za ŠČAS UK vyslovili, že v nastolenej tradícii osláv 
výročia UK bude Študentská časť pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.  
 
Bod č. 10 
Informácie z vedenia – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- 26.6.2014 budú hlavné oslavy 95.výročia UK 
- rokovanie o zmene dotačnej zmluvy s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
- informoval, že 29. a 30. 5.2014 je rektorská konferencia 
- stále pretrvávajú problémy s údajmi o študentoch UK v registri študentov 
- uviedol, že naďalej prebieha akreditácia (k lekárskym a farmaceutickým študijným  
   programom sa vyjadruje Ministerstvo zdravotníctva SR) 
- informoval o príprave novej zmluvy o uznávaní akademických titulov medzi SR a ČR 
- podpísala sa rámcová zmluva s California University of Pennsylvania (USA) 
- pripravuje sa výstava Studia Academica Slovaca (50.výročie) 
- pripravujú sa čestné doktoráty  
- chystá sa rekonštrukcia auly (už bol vysúťažený dodávateľ) 
- začínajú prijímacie skúšky na fakultách, pán rektor upozornil, že sa šíria fámy v médiách, že  
   na fakultu sa dostane študent aj bez prijímačiek, je potrebné ich vyvracať 
- UK dostala súhlas o predĺžení riešenia projektu INSYZAKUK do konca kalendárneho roka  
 

http://www.uniba.sk/index.php?id=2362
http://www.uniba.sk/index.php?id=2357
http://www.uniba.sk/index.php?id=2360
http://www.uniba.sk/index.php?id=3464
http://www.uniba.sk/index.php?id=2362
http://www.uniba.sk/index.php?id=2357
http://www.uniba.sk/index.php?id=2360
http://www.uniba.sk/index.php?id=3464


Diskusia : 
 
Mgr. Róbert Kysel mal otázku, aké je stanovisko vedenia UK k výskytu propagačných 
materiálov politickej strany TIP pred dverami izieb na VM Ľ. Štúra-Mlyny UK v týždni pred 
konaním volieb do Európskeho parlamentu.  
Pán rektor odpovedal, že žiadna politická strana nemá právo konať politické akcie alebo 
propagačné kampane na akademickej pôde. Jediná uskutočnená akcia, ktorá potenciálne 
mohla byť vnímaná ako politická, bolo diskusné fórum s kandidátmi hlavných politických 
strán pred voľbami do NR SR o ich volebnom programe v oblasti vysokého školstva.  
Rektor ďalej upozornil, že majetkom UK sú len schody do historickej budovy UK na 
Šafárikovom námestí, chodník pred budovou už patrí hl. mestu SR Bratislava a nemožno na 
ňom zakázať konanie politických akcií alebo zhromaždení. 
Bc. Tomáš Kaščák poznamenal, že rovnaký problém (roznesenie propagačných materiálov 
strany TIP) nastal aj na internátoch Slovenskej technickej univerzity. 
 
Bod č. 11 
Otázky pre Vedenie UK  
Mgr. Kysel mal otázky na vedenie UK : 
1. (adresovaná rektorovi) 
Interpelujem rektora vo veci osláv 95. výročia založenia UK. Aké boli/sú celkové náklady 
tohto podujatia a z akých zdrojov (vlastné zdroje UK, sponzorské príspevky a pod.) boli/sú 
hradené? 
 
Rektor odpovedal, že UK má osobitný účet na univerzitné akcie, na ktorý boli zaslané 
prostriedky ešte v roku 2010. UK podala žiadosť o mimoriadnu dotáciu na MŠVVaŠ SR 
v celkovej výške 75 tis. €, z čoho ministerstvo prisľúbilo poskytnúť 50 tis. € (zatiaľ však 
poskytnuté neboli). Rektor ďalej informoval o akciách, ktoré sa konali v rámci osláv 95. 
výročia založenia UK. Celkové náklady všetkých akcií v rámci osláv (tých, ktoré sa už 
uskutočnili a aj tých, ktoré sa ešte len uskutočnia) sú 35 828,79 € (z toho: zmluva o dielo 17 
349 €, torta 387 €, plagáty 1 142 €, pamätné medaily 6 120 €, občerstvenie pre študentov 
199,39 €, odmeny študentom na fotosúťaže 950 €, služby fotografa 536 €, catering na 
akademický deň 4 100 €). 
 
Rektor sa poďakoval členom študentskej časti AS UK za prípravu festivalu študentských 
spolkov pôsobiacich na UK. 
 
2. (adresovaná rektorovi) 
Interpelujem rektora vo veci prezentácie UK smerom navonok. Pri príležitosti študentskej 
časti osláv 95. výročia vzniku UK bolo otvorené Informačné centrum UK. Je nesporne 
chvályhodný počin, ak návštevník z Košíc či Londýna, ktorý “cielene” zavíta do 
informačného centra , odíde z neho s tričkom alebo šiltovkou s logom UK. Otázne však je, 
ako sa ten istý návštevník zatvári, ak cielene navštívi webovskú stránku UK. Aké konkrétne 
kroky podniklo vedenie UK v období od marcového zasadnutia AS UK vo veci vytvorenia a 
spustenia nového webu UK? 
 
Rektor odpovedal, že bola ukončená celá konštrukcia webovskej stránky UK a boli tiež 
ukončené všetky verejné obstarávania súvisiace s jednotlivými časťami stránky 
(administratíva celého procesu trvala viac ako dva roky). Fakulty dostali v marci 2014 pokyn, 
aby po ukončení procesu akreditácie presúvali údaje na nový web UK. Predstava vedenia UK 



je taká, že nový web UK by mal fungovať od začiatku nového akademického roka, najneskôr 
od 30. septembra 2014. 
Bod. č. 13  
Záver 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského  doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa 
poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie AS UK. 
 
Pozval prítomných členov Akademického senátu na ďalšie zasadnutia a to Predsedníctva AS UK 
a Finančnej komisie  AS UK na 11. 6. 2014 o 13,00 hod. a na Akademický senát UK 18. 6. 2014 
o 13,00 hod.  
Pozval všetkých členov AS UK na malé občerstvenie do A – klubu po skončení Akademického 
senátu UK. 
 
 
 
Zapísala :      Viera Kadnárová 
 
      doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
 
 
 
 
 
Overili:  
 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.                        .................................................... 
 
                                      
Doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. .................................................... 
       
     
Bc. Tomáš Kaščák    ....................................................       
   
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


