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Zápisnica č. 6/2014  
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo 

 dňa 11. 11. 2014 (voľba kandidáta na rektora UK) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu :  
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Voľba Návrhovej komisie AS UK 
3. Určenie volebných obvodov na Univerzite Komenského v Bratislave pre voľby 
     do Študentskej rady vysokých škôl 
4. Procedurálne otázky k priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity     
    Komenského v Bratislave (najmä správa predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na  
    funkciu rektora UK o výsledkoch  overenia návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu  
    rektora Univerzity Komenského  v Bratislave, dĺžka diskusie  k vystúpeniam kandidátov, 
    losovanie poradia vystúpení kandidátov) 
5. Vystúpenia kandidátov na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského  
    v Bratislave a diskusia k vystúpeniam 

Prestávka (do 13,00 hod.) 
6. Voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave 
7. Záver 
 
Bod č. 1  
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Daniel 
Böhmer, PhD. privítal prítomných a prečítal návrh programu zasadnutia. 
Hlasovanie :  za: 46  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh programu bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 1. 6/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program zasadnutia 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 11.11.2014. 
 
2. Voľba Návrhovej komisie 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Daniel 
Böhmer, PhD. prečítal navrhnutých členov do Návrhovej komisie:  Mgr. Gašpara Fronca,  
RNDr. Róberta Kysela a  prof. PhDr. Eugena Lacza, PhD. Iné návrhy neboli.  
 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 46  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 2. 6/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil za členov Návrhovej 
komisie Mgr. Gašpara  Fronca, RNDr. Róberta Kysela a  prof. PhDr. Eugena Lacza, 
PhD. 
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Bod č. 3   
Určenie volebných obvodov na Univerzite Komenského v Bratislave pre voľby do 
Študentskej rady vysokých škôl. 
 
Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave navrhuje 
Akademickému senátu Univerzity Komenského v Bratislave schváliť  volebné obvody a počty 
v nich volených delegátov do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2014 – 
2016 takto:  
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta    1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta   2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta    1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta   1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu   2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta a 
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
                                                                                                                                  1 delegát 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 45  proti: 0  zdržali sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 

Uznesenie č. 3.6/2014:  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave určuje volebné obvody  
a počty v nich volených delegátov do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 
2014 –2016 takto: 
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta   1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta   2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta   2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta   1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta   1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
                                                                                                             1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu   2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
                                                                                                             1 delegát 
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta a 
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta                                                                                                            1 delegát 
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Bod č. 4 
Procedurálne otázky k priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity    
Komenského v Bratislave (najmä správa predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na  
funkciu rektora UK o výsledkoch  overenia návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu 
rektora Univerzity Komenského  v Bratislave, dĺžka diskusie  k vystúpeniam kandidátov, 
losovanie poradia vystúpení kandidátov). 
 
Predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK Mgr. Gašpar Fronc 
predniesol v súlade s čl. 8 ods. 3 Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave (príloha vnútorného predpisu UK č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave) správu o výsledkoch overenia návrhov kandidátov 
na kandidáta na funkciu rektora UK. 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal hlasovať o návrhu  
uznesenia, ktorým Akademický  senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie 
správu predsedu volebnej komisie. 
Hlasovanie :  za: 51  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 4.6/2014: 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie správu 
predsedu Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK o výsledkoch 
overenia návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 
Kandidáti na kandidáta na funkciu rektora UK pristúpili k losovaniu poradia vystúpenia: 
 
Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. má číslo 1 
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. má číslo 2 
Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  má číslo 3 
 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Daniel 
Böhmer, PhD. predložil v súlade s čl. 8 ods. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave návrh procedurálneho uznesenia k dĺžke vystúpenia kandidátov na 
kandidáta na funkciu rektora UK a následnej diskusie k jednotlivým vystúpeniam. Zároveň 
informoval, že návrh uznesenia prerokovalo Predsedníctvo Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave a odporučilo ho schváliť. 
 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 52  proti: 0  zdržali sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 5.6/2014: 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa čl. 8 ods. 5 
Poriadku volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave (príloha 
vnútorného predpisu UK č. 20/2014) dĺžku vystúpení jednotlivých kandidátov na 
kandidáta na funkciu rektora UK spolu s ich promótormi v trvaní najviac dvadsať 
minút a dĺžku diskusie členov Akademického senátu UK a prítomných členov 
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akademickej obce UK s každým jednotlivým kandidátom na kandidáta na funkciu 
rektora UK v trvaní najviac dvadsať minút. Ak kandidát na kandidáta na funkciu 
rektora UK odpovedá na jednu otázku dlhšie ako tri minúty, predsedajúci ho na to 
upozorní. 
 

Bod č. 5 
Vystúpenia kandidátov na kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského  
v Bratislave a diskusia k vystúpeniam. 
 
Následne po vylosovaní poradia vystúpil promótor prvého kandidáta na funkciu rektora UK 
prof. MUDr. Petra Labaša, CSc., ktorým bol doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD. a po ňom vystúpil 
kandidát. 
 
Po ich 20 minútovom vystúpení bola vyhlásená diskusia: 
 
1. doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
Akým spôsobom vidí kandidát financovanie Univerzitného vedeckého parku UK, a to najmä 
v prvých rokoch jeho existencie? 
 
2. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 
Má kandidát predstavu, ako dosiahnúť stav, aby bol Univerzitný vedecký park UK ziskový? 
 
3. doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
Aktuálny vývoj pri posudzovaní vedeckých výstupov z hľadiska ich finančného ocenenia 
v ministerskej metodike (uprednostňovanie vedeckých monografií a databázových publikácií 
na úkor karentovaných výstupov) môže vyústiť do ohrozenia výšky štátnej dotácie pre UK. 
Akým spôsobom chce kandidát postupovať pri presadzovaní záujmov UK v tejto oblasti? 
 
4. doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. 
Aký má kandidát názor na miesto Univerzitného vedeckého parku UK v organizačnej 
štruktúre UK? 
 
5. doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 
Akým spôsobom chce kandidát dosiahnuť zvýšenie platového ohodnotenia pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov UK ? 
 
6. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Pred ôsmimi rokmi pri inaugurácii dekanov zožal potlesk dekan FMFI UK doc. RNDr. Ján 
Boďa, CSc. prejavom o integrite UK; súčasný trend rozdelenia štátnej dotácie nevyhovuje 
viacerým fakultám UK. Aký je postoj kandidáta k metodike rozdelenia štátnej dotácie 
v podmienkach UK? 
 
Ako druhý vystúpil kandidát na kandidáta na funkciu rektora UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD. Kandidáta predstavila promotórka prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 
 
Po ich 20 minútovom vystúpení bola vyhlásená diskusia : 
 
1. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 
UK sa začína objavovať v medzinárodných rebríčkoch kvality univerzít. Aký je zámer 
kandidáta v oblasti zlepšovania kvality UK a jej postavenia v rebríčkoch? 
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2. doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
Kandidát vo svojom prejave kritizoval zlú ministerskú metodiku rozdelenia štátnej dotácie. 
O akú zmenu metodiky by sa kandidát usiloval tak, aby zohľadňovala postavenie UK ako 
národnej univerzity? 
 
3. doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
Kandidát vo svojom vystúpení vnímal ázijské univerzity ako hrozbu; predchádzajúci kandidát 
vo svojom vystúpení naopak videl veľký priestor pre spoluprácu s Indiou, Čínou a Áziou. Vie 
si kandidát predstaviť aj pozitívny postoj k spolupráci s ázijskými univerzitami? 
 
4. Mgr. Tomáš Charvát  
Akým spôsobom si kandidát predstavuje rozvoj UK v oblasti služieb vysokoškolských 
internátov a stravovania (uvedená otázka zaujíma najmä mimobratislavských študentov UK)? 
 
5. Mgr. Petronela Luprichová  
Koľko zamestnancov bude mať Univerzitný vedecký park UK, aké sú predpokladané 
mesačné a ročné náklady na jeho prevádzku a akým spôsobom bude vedecký park 
financovaný (tak, aby sa to nedotklo financovania fakúlt UK)? 
 
6. doc. Ing Miroslav Habán, PhD. 
Akým spôsobom chce kandidát dosiahnuť zvýšenie platového ohodnotenia pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov UK ? 
 
Ako tretí vystúpil kandidát na kandidáta na funkciu rektora UK doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  
Kandidáta predstavil promotór prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.  
 
Po ich 20 minútovom vystúpení bola vyhlásená diskusia : 
 
1. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 
Mohol by kandidát špecifikovať svoje dve alebo tri silné stránky pre zastávanie funkcie 
rektora UK? 
 
2. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
a. Aký má kandidát názor na metodiku rozdelenia štátnej dotácie na vnútrouniverzitnej úrovni, 
najmä s dôrazom na systém garantovaných miním? Plánuje metodiku zmeniť? 
b. Aký je postoj kandidáta k otázke loajality pracovníkov UK; čo mieni kandidát urobiť 
s úväzkami pracovníkov UK na iných univerzitách? 
 
3. doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
Kandidát vo svojom vystúpení uviedol, že UK by mala byť mienkotvorná. Akým spôsobom 
chce kandidát tento cieľ dosiahnuť? 
 
4. Mgr. Ľubica Šimková 
Ako si predstavuje kandidát spoluprácu so študentami? Kandidát vo svojom vystúpení 
spomenul, že chce zapájať študentov do tvorby študijných plánov; akým spôsobom? 
 
5. doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
Aký má kandidát názor na problematiku posudzovania kvality výstupov tvorivej činnosti? 
Akým spôsobom sa chce kandidát zasadiť o to, aby UK obstála v celoštátnom merítku? 
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6. doc. Ing Miroslav Habán, PhD. 
Akým spôsobom chce kandidát dosiahnuť zvýšenie platového ohodnotenia pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov UK? 
 
7. Mgr. Tomáš Charvát  
Akým spôsobom by si kandidát vedel predstaviť podporu mladých vedeckých pracovníkov 
na UK tak, aby si mohli založiť rodiny a nemuseli odchádzať do zahraničia? 
 
8. prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. 
Aké skúsenosti má kandidát v oblasti riadenia fakulty alebo univerzity? 
 
Po skončení vystúpení jednotlivých kandidátov a diskusie k nim predseda Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave vyhlásil prestávku v zasadnutí do 13.00 hod. 
 
Zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave pokračovalo od 13.00 
hod. Predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK Mgr. Gašpar 
Fronc oboznámil členov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 
s priebehom volebného aktu, objasnil spôsob úpravy hlasovacieho lístka, jeho platnosť 
a neplatnosť. Následne sa členovia Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave  odobrali do osobitnej volebnej miestnosti, ktorou bola predsieň zasadačky 
Vedeckej rady UK.  
 
Po uskutočnení prvého kola voľby Volebná komisia na voľby kandidáta na funkciu rektora 
UK spočítala hlasy a predseda Volebnej komisie Mgr. Gašpar Fronc  oznámil výsledok 
v rokovacej miestnosti (Aule UK) členom Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave a prítomným hosťom. 
 
Prvého kola voľby sa zúčastnilo 63 členov Akademického senátu Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorí odovzdali 62 platných hlasovacích lístkov, jeden hlasovací lístok bol 
neplatný. Na zvolenie kandidáta na rektora UK musel kandidát podľa čl. 24 ods. 7 Štatútu UK 
v prvom kole voľby získať 38 platných hlasov. 
 
Jednotliví kandidáti získali nasledovné počty hlasov: 
 
1. doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.      získal 12 hlasov 
2. prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.      získal 10 hlasov 
3. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.   získal 40 hlasov 
 
Predseda volebnej komisie skonštatoval, že podľa čl. 24 ods. 7 Štatútu UK bol za kandidáta 
na funkciu rektora UK zvolený  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 
Uznesenie č. 6.6/2014: 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, čl. 24 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave a 
Poriadkom volieb kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave (príloha 
vnútorného predpisu UK č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave) tajným hlasovaním v 1. kole volieb zvolil prof. 
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RNDr. Karola Mičietu, PhD. za kandidáta na rektora Univerzity Komenského v 
Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019. 
 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave odovzdal slovo 
zvolenému kandidátovi, aby predniesol záverečnú reč. Následne volebné zasadnutie 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave po vyčerpaní jeho programu 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
 
 
Zapísal : RNDr. Róbert Kysel 
Zapísala : Viera Kadnárová 
 
    
 
 
Overili:  
 
 
Mgr. Gašpar Fronc        .................................................... 
 
 
RNDr. Róbert Kysel                      .................................................... 
 
 
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.      ...................................................                                           
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