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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

z 1. (ustanovujúceho) zasadnutia Akademického senátu UK dňa 02. 12. 2015  
 
 
Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  Aula UK (historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia 

1. Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia. 
2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK. 
3. Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK. 
4. Príhovor rektora UK. 
5. Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia. 

(10 minútová prestávka) 

B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia 

1. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení platnosti volieb 
členov Akademického senátu UK. 

4. Voľba predsedu Akademického senátu UK. 
a) navrhovanie kandidátov  
b) predstavovanie kandidátov a rozprava 
c) voľba predsedu  

5. Voľba podpredsedov Akademického senátu UK. 
a) navrhovanie kandidátov  
b) rozprava 
c) voľba podpredsedov AS UK 
(2 zo zamestnaneckej časti AS UK, 2 zo študentskej časti AS UK) 

6. Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK. 
a) navrhovanie kandidátov 
b) voľba členov predsedníctva 

7. Voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
8. Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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Ustanovujúce zasadnutie AS UK v súlade s čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK otvoril a do 
zvolenia nového predsedu AS UK viedol predseda odstupujúcej Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
 
 

A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia 

Začiatok slávnostnej časti zasadnutia: 13.18 hod. 

Na úvod slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia zazneli fanfáry UK a štátna hymna. 

 

Bod č. 1: Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. otvoril slávnostnú časť 
ustanovujúceho zasadnutia AS UK. Na  zasadnutí privítal novozvolených členov AS UK, rektora UK 
a ďalších členov Vedenia UK, predsedu Správnej rady UK Ing. Róberta Šimončiča, CSc., dekanov 
fakúlt UK, tajomníka AS UK, ako aj ďalších hostí. 
 
 

Bod č. 2: Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. zaželal novozvoleným 
členom AS UK veľa chuti do ich nastávajúceho pôsobenia v AS UK. Súčasne vyjadril prianie, aby 
práca AS UK ostala aj naďalej konštruktívna. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK v súlade s čl. 27 ods. 3 Zásad volieb do Akademic-
kého senátu UK odovzdal novozvoleným členom AS UK osvedčenia o zvolení.  
 
 
Bod č. 3: Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK 

Slávnostný príhovor predniesol v neprítomnosti funkčne najstaršej členky AS UK prof. MUDr. 
Kataríny Adamicovej, PhD. (ospravedlnenej zo zasadnutia pre zahraničnú pracovnú cestu; JLF UK) 
nasledujúci funkčne najstarší člen AS UK Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF UK). 
 
Vážení členovia Akademického senátu UK, vážení členovia Vedenia UK,  
ctení hostia, cives academici, 
 
jedným z ideálov proklamovaných v našej postmodernej situácii je pluralita. Stretávame sa s pluralitou 
názorovou, kultúrnou, náboženskou, estetickou, záujmovou a ešte rôznymi inými. Niekedy sa nám vidí 
pluralita ako zbytočná, niekedy býva vnímaná aj ako problematická. Hlavne vtedy, keď dospejeme 
k neotrasiteľnému presvedčeniu, že o všetkom mám pravdu iba ja. Ideálnym priestorom pre pluralitu 
v tom najlepšom zmysle je práve prostredie klasickej univerzity. Na jej pôde sa stretávajú rozmanité 
oblasti poznania, rozličné metodologické prístupy a rôzne praktické nasmerovania. Zmyslom spojenia 
mnohých oblastí poznania nie je jednotná metóda pre všetky vedy, ako o tom sníval Leibniz a snažili sa 
presadiť novopozitivisti, ale vzájomná súhra, dopĺňanie, tvorivá a inšpiratívna konfrontácia.  

John Henry Newman vo svojom inšpirujúcom diele s názvom Idea univerzity píše o tom, že 
predmet poznania je vnútorne jednotný. Vedy, do ktorých vplývame svoje poznanie, vstupujú do 
mnohorakých vzťahov. Vyžadujú mnohoraké porovnávania a prispôsobenie. Jedna druhú dovršujú, 
opravujú, vyrovnávajú. Dovolím si dodať, že jedna druhej dávajú zmysel a legitimitu. Ich spoločný cieľ, 
pokračuje Newman, je poznanie pravdy. Tej pravdy, ktorá sa, môžeme dodať, našťastie nedá 
sprivatizovať. John Henry Newman pokračuje, že každá veda vypráva iným príbeh, keď je braná ako 
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súčasť celku, než je ten, ktorý z nej zrejme vyčítame, keď ju vezmeme len samu o sebe bez zášti tých 
ostatných. Interdisciplinárna pluralita na univerzite má prínos nielen vedecký, ale aj taký obyčajný 
ľudský a spoločenský, keď ponúka možnosti pre vzájomné konfrontácie študentov, učiteľov a vedeckých 
pracovníkov rozmanitých fakúlt. Dnes už nie je možné byť polyhistorom, a tak rozmanité oblasti 
poznania spája univerzita.  

Predpoklad, že hodnotu má len poznanie empiricky dokázateľné a vysvetliteľné, je sám o sebe 
dogmatický, empiricky nezdôvodnený a popperovsky nefalzifikovateľný. Predpoklad, že cenu má len 
poznanie hneď v praxi využiteľné, robí celý systém vedy prakticky nepoužiteľný. Aristoteles rozlišuje tri 
základné sféry poznania: theoria, praxis, poiesis. Praktické poznatky potrebujeme, aby sme zachovali, 
uľahčili a skvalitnili život, alebo ako hovorí Francis Bacon, poznanie je moc. Poiesis, tvorivosť, sa 
kedysi nerozlišovala technická aj umelecká, grécke techné aj latinské ars v sebe zahrňujú jedno aj 
druhé. Dnes sa skôr umenie berie na emocionálnej a citovej báze, ale aj ono potrebuje racionálny 
základ. No a napokon theoria, často už je zabudnutá tá radosť z poznania samotného, ktorú môžeme 
vidieť v rozžiarených očiach malých detí, keď niečo zistia. Základný výskum, ktorý nie je pragmatický a 
iba prináša túto radosť z toho, že sme niečo spoznali, všetci vieme, že je nevyhnutným predpokladom 
toho výskumu aplikovaného. Aj ako John Henry Newman v spomínanej knižke hovorí, poznanie samo 
o sebe je cieľ. Drvivá väčšina študentov sa samozrejme legitímne hlási na štúdium preto, lebo chcú 
získať vzdelanie, ktoré im prinesie výhody na trhu práce; v ideálnom prípade preto, aby mali šancu 
robiť to, čo ich baví. Tieto ich praktické ciele sa potrebujú oprieť o solídnu teóriu. 

Univerzity sú spojené so stredovekými ideálmi akademickej slobody, privilégií, ktorých nositeľmi 
boli cives academici, občania akademickej obce. Antické školy boli skôr rodinné spoločenstvá pre úzky 
okruh vyvolených. V stredoveku vzniká idea univerzity ako universitas magistrorum et scholarium, čiže 
spoločenstvo učiteľov a študentov. V renesancii sa ten termín universitas posúva skôr do významu 
všeobecného súhrnu poznania, akejsi encyklopédie. A minister školstva Humboldt prináša znovu tú 
stredovekú ideu samostatnosti univerzít, slobody vzdelávania a výskumu. Akademickosť je takým 
vzorom plurality univerzity. Nemá slúžiť na presadzovanie partikulárnych záujmov, aj keď sa neraz 
interdisciplinárnym zápasom nevyhneme. Ale aj tak máme byť strážcami a rozvíjateľmi toho, čo ešte 
dnes z akademických ideálov zostalo.  

Univerzitná samospráva bola výrazne oklieštená, keď si osvietensko-absolutistickí panovníci 
univerzity prisvojili a podriadili záujmom štátu. A takýchto oklieštení v záujme štátu sú histórie plné. 
Univerzita potrebuje aj pluralitu, aj slobodu. Univerzita nemôže podliehať parciálnym politickým, 
ekonomickým ani ideologickým záujmom. Zdanlivo paradoxne bude pre spoločnosť prakticky užitočná, 
keď si uchová nezávislosť od čisto pragmatických motivácií. Niekto namietne, že sú to pekné ideály, ale 
reálny život je niekde inde. Ale práve v tom reálnom univerzitnom svete, vtedy, keď budeme hlasovať o 
štatútoch, rozpočtoch či rôznych menovaniach a do hry budú vstupovať rozmanité, nie vždy 
predvídateľné a niekedy aj nedefinovateľné faktory, bude potrebné mať v povedomí zafixované tieto 
ideály, aby sme v onej realite našli zmysluplnú cestu. Hľadanie tejto zmysluplnej cesty pri spoločnom 
budovaní univerzity, ktorá je lídrom slovenského vzdelávania, to je to, čo nám všetkým prajem.  
 
 
Bod č. 4: Príhovor rektora UK  

Slávnostný príhovor predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 
Vážený akademický senát, senátorky, senátori, 
 

som rád, že prišiel medzi nás v tejto dôležitej chvíli aj predseda Správnej rady UK, aby sme 
vytvorili spoločné zastúpenie všetkých samosprávnych orgánov UK a Vedenia UK a ukázali tak jednotu 
s cieľmi univerzity tak, ako sme si ich stanovovali a stanovujeme.  

Predrečník Mgr. Gašpar Fronc povedal všetko, čo univerzita je a chce byť. Nechcem sa 
zmieňovať o tom, ako naša univerzita stojí, ako chce stáť, ako môže stáť v rámci svojho 
sebaspoznávania, uvedomovania si svojich cieľov a možností. Tých možností, ktoré sú v nás a pre ktoré 
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musíme bojovať v spoločnosti. Situácia v našom najbližšom slovenskom okolí predstavuje konkurenčné 
prostredie, nehovoriac o silne konkurenčnom medzinárodnom prostredí univerzít. Nielen v tom, v akom 
postavením sme rebríčkoch (rankingoch), ale aký je záujem študentov o nás. Bez študentov by sme 
nemohli učiť a spoločne s nimi vedecky tvoriť. Chceme byť  univerzitou európskeho typu, to znamená 
vedecko-vzdelávacou inštitúciou, a to v zmysle, ako to kedysi stanovil Wilhelm von Humboldt. A nie je 
to len naše zbožné želanie, ale tento model univerzít je stanovený aj univerzitami združenými 
v Európskom združení univerzít (EUA). Chcú dodržiavať kvalitu všetkých stupňov vzdelávania, kvalitu 
vedy, ale zároveň aj vzájomne spolupracovať a prinášať vyššiu kvalitu v európskom univerzitnom 
priestore.  

Čo je univerzita? Sme to my, osoby (dúfam, že osobnosti), kolektívy, katedry, fakulty, pracoviská. 
Univerzita nie je hypotetická skupina osôb, ale sme ňou my, jej tvoriví pracovníci. Akí budeme my, taká 
bude univerzita. Nemôže sa uspokojiť s tým, že len niekto je vynikajúci. Dynamika hodnotení, postojov, 
stanovísk je vysoká, a či chceme alebo nechceme, musíme sa veľmi zodpovedne postaviť ku konceptu 
excelentnosti. 

Osobne som veľmi rád, že ste sa, vážené členky a členovia akademického senátu, odhodlali na 
takúto vážnu vec. Dovoľte, aby som Vám najskôr zablahoželal ku zvoleniu do akademického senátu, ale 
chcem Vám zároveň poďakovať, že ste našli odvahu venovať veľa svojho pracovného, ale aj voľného 
času, veľa zanietenia pre vec UK. Je to veľmi významné postavenie, zastupujete akademickú obec, 
ktorá má takmer 30 000 členov (približne 2 500 vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov a 
takmer 27 000 študentov). Je to veľká akademická obec, taká, ktorá by mala mať nielen radových 
pracovníkov, ktorí budú vytvárať výsledky, ale dúfam, že aj mienkotvornú skupinu, medzi ktorú budete 
patriť ako členovia akademického senátu.  

Samozrejme, akademický senát má svoje spôsoby a metódy práce. Je veľmi dobré, keď bude 
možné v tomto pléne vo vecnej rovine diskutovať o problémoch skôr, ako problémy nastanú. Aby sme 
vnímali skutočnosti v realite takej, aká je a vedeli ich vyriešiť v prospech UK. Aby sme vytvárali čo 
najviac možností pre integráciu UK. Prečo o tom hovorím? Aby sme neboli len nejaká hypotetická 
firma, Universitas Comeniana, a my všetky zložky sa potom rozdelíme na drobné. Keď nebudeme 
vystupovať ako univerzita navonok voči okolitým subjektom, vysokým školám, tak sa nepodarí mnohé 
veci presadiť. Máme lepšie možnosti aj tým, že máme predstaviteľov v Rade vysokých škôl a Študentskej 
rade vysokých škôl, ako aj v zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie. Toto postavenie nám dáva 
možnosť vyjadrovať sa veľmi silným spôsobom pri komunikácii s nadradenými orgánmi, ako aj 
s prostredím celého Slovenska. 

Verím, že tento akademický senát bude dávať mandát Vedeniu UK pre stanoviská a vystupovanie 
v mene UK. Dovoľte mi, dnes je situácia taká, že použijem až výraz „bojovať“ za UK. Situácia je 
v mnohých smeroch vážna, určite o tom bude priestor Vás informovať na ďalších pracovných 
zasadnutiach.  

Dovoľte mi teda ešte raz, aby som Vám poďakoval za Vaše odhodlanie, zagratuloval Vám ku 
zvoleniu a zaželal, aby UK v daných náročných podmienkach predsa len rozkvitala a budovala sa 
v kvalitnú (nielen) slovenskú univerzitu. 
 
 

Bod č. 5: Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. ukončil slávnostnú časť 
ustanovujúceho zasadnutia AS UK a pred otvorením jeho pracovnej časti vyhlásil 10 minútovú 
prestávku na organizačno-technickú prípravu tajných hlasovaní (volieb orgánov AS UK). 
 
Na záver slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia zaznel hymnus Gaudeamus Igitur. 

Koniec slávnostnej časti zasadnutia:  13.45 hod. 
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B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia 

Začiatok pracovnej časti zasadnutia:  14.05 hod. 

 

Bod č. 1: Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. otvoril pracovnú časť 
ustanovujúceho zasadnutia AS UK, prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval 
členov AS UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. 
 
Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia nezaznel, predseda 
Volebnej a mandátovej komisie AS UK dal hlasovať o návrhu programu uvedenom na pozvánke. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 62 32 62 0 0 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1. 8/2015 

Akademický senát UK schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu UK 
pre funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 takto: 
A. Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia 

1. Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia. 
2. Odovzdanie osvedčení o zvolení členom Akademického senátu UK. 
3. Príhovor funkčne najstaršieho člena Akademického senátu UK. 
4. Príhovor rektora UK. 
5. Ukončenie slávnostnej časti zasadnutia. 

B. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia 
1. Otvorenie pracovnej časti zasadnutia a schválenie programu. 
2. Voľba návrhovej komisie. 
3. Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení platnosti volieb 
členov Akademického senátu UK. 

4. Voľba predsedu Akademického senátu UK. 
 a) navrhovanie kandidátov  
 b) predstavovanie kandidátov a rozprava 
 c) voľba predsedu  
5. Voľba podpredsedov Akademického senátu UK. 
 a) navrhovanie kandidátov  
 b) rozprava 
 c) voľba podpredsedov AS UK 
6. Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK. 
 a) navrhovanie kandidátov 
 b) voľba členov predsedníctva 
7. Voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
8. Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 
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Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. za členov návrhovej 
komisie odporučil zvoliť doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD., MUDr. Eriku Macháčovú, PhD. a Mgr. Janu 
Šmelkovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 62 32 60 0 2 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 2. 8/2015 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,  
MUDr. Erika Machá čová, PhD. a 
Mgr. Jana Šmelková. 

 
Bod č. 3: Správa Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK o overení 
  platnosti volieb členov Akademického senátu UK 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. predniesol podstatné časti 
zo Správy Volebnej a mandátovej komisie AS UK o overení platnosti volieb členov AS UK (správa 
bola v tlačenej podobe členom AS UK a hosťom k dispozícii na stolíku pri prezenčných listinách). 
Konštatoval, že komisia overila platnosť volieb všetkých členov AS UK zvolených vo všeobecných 
voľbách do AS UK, ako aj v následne sa konajúcich doplňovacích voľbách do AS UK (volebné obvody 
EBF UK, FaF UK a FSEV UK). 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 62 32 60 0 2 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 3. 8/2015 

Akademický senát UK berie na vedomie správu Volebnej a mandátovej komisie Akademického 
senátu UK o overení platnosti volieb členov Akademického senátu UK. 
 
Bod č. 4: Voľba predsedu Akademického senátu UK 

Voľbu predsedu Akademického senátu UK upravuje čl. 29 Rokovacieho poriadku AS UK. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. členov AS UK informoval 
o procedurálnych náležitostiach voľby predsedu AS UK. Právo navrhovať kandidáta na funkciu 
predsedu AS UK má ktorýkoľvek člen AS UK, a to z členov zamestnaneckej časti AS UK. Navrhnutý 
kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. Každý kandidát dostane priestor na svoje vystúpenie 
a predstavenie svojich programových téz. Po vystúpení každého kandidáta bude nasledovať rozprava.  

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK členov AS UK súčasne informoval o spôsobe 
vykonania tajného hlasovania a objasnil im spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka.  
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a) navrhovanie kandidátov  
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyzval členov AS UK na 
podávanie návrhov kandidátov na predsedu AS UK. 
 
Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. (LF UK) navrhol doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. (LF UK), 
ktorý vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 

Navrhovateľ uviedol, že kandidáta pozná vyše 35 rokov, je to vynikajúci človek. Oceňuje jeho 
organizačné schopnosti, ktoré okrem iného prejavil ako predseda AS UK v predchádzajúcom funkčnom 
období. 
 
Bc. Monika Firbasová (FiF UK) navrhla prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc. (FMFI UK), ktorý 
vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
b) predstavovanie kandidátov a rozprava 
 
Kandidáti vystúpili v abecednom poradí podľa priezviska. 
 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  
 
Kandidát na úvod svojho prejavu stručne predstavil svoju osobu, vedecké a pedagogické pôsobenie a 
pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy. Má 61 rokov, v akademickej sfére pôsobí 41 rokov. 
Pracuje ako prednosta Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK. Na LF UK 
vykonáva funkciu predsedu akademického senátu fakulty, druhé funkčné obdobie pôsobí ako zástupca 
zamestnaneckej časti AS UK v Správnej rade UK.  
 
Vo svojom prejave uviedol: 

• akademické senáty fakúlt by mali byť nezávislé na AS UK, je však potrebné zlepšiť 
informovanosť medzi akademickými senátmi fakúlt a AS UK, 

• je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi Predsedníctvom AS UK a Správnou radou UK, 
• zaviesť plánovanie zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v dôsledku každoročne sa 

štatisticky opakujúcej agendy a termínov zasadnutí, 
• študentská časť AS UK by si mala zostaviť zoznam priorít vo svojej činnosti a organizačný plán 

ich napĺňania, 
• potrebu reformy ubytovacieho procesu na vysokoškolských internátoch UK, reorganizáciu 
činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a otvoriť diskusiu 
o zachovaní samosprávy ubytovaných na vysokoškolských internátoch. 

 
Za hlavné úlohy AS UK považuje: 

1. Sledovať a intenzívne sa zapojiť do prípravy a pripomienkovania nového zákona o vysokých 
školách. 

2. Zachovať intenzitu práce fungujúcich komisií AS UK (finančnej, právnej, pedagogickej, 
volebnej a mandátovej) a zaktivizovať prácu zvyšných komisí. 

3. Spracovať algoritmy vzájomnej komunikácie vnútri AS UK a medzi AS UK a akademickými 
obcami fakúlt. 

 
Do rozpravy k prejavu kandidáta sa nikto neprihlásil. 
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prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
 
Kandidát na úvod svojho prejavu stručne predstavil svoju osobu, vedecké a pedagogické pôsobenie a 
pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy. Na FMFI UK pôsobí 25 rokov ako vysokoškolský 
učiteľ, venuje sa matematickej analýze, diferenciálnym rovniciam a aplikáciám uvedených metód do 
oblasti finančnej matematiky. Počas celého svojho pôsobenia sa snažil o vyvážený prístup medzi 
vedeckými a pedagogickými aktivitami. V rokoch 2010 až 2012 pôsobil ako predseda AS FMFI UK, v 
predchádzajúcom funkčnom období AS UK pôsobil ako predseda Pedagogickej komisie AS UK. 
 
V ďalšej časti svojho prejavu kandidát predstavil svoju víziu pôsobenia vo funkcii predsedu AS UK. 
Úlohy predsedu AS UK sú uvedené v Rokovacom poriadku AS UK, majú veľkú váhu, nemožno ich 
však preceňovať ani podceňovať. Úloha predsedu AS UK má byť najmä konsolidačná so snahou 
dosiahnuť konsenzus medzi zástupcami jednotlivých fakúlt UK, ako aj medzi zástupcami 
zamestnaneckej a študentskej časti AS UK. 
 
Úlohy predsedu AS UK, Predsedníctva AS UK a AS UK vidí v troch rovinách: 

1. Vzťah AS UK navonok smerom k študentom, akademickým a ostatným zamestnancom a širšej 
verejnosti.  
AS UK by mal pôsobiť ako „senát senátov fakúlt“, mal by viac prezentovať svoje aktivity voči 
fakultám. AS UK by mal pokračovať v skvalitňovaní svojej štruktúry tak, aby jeho členovia boli 
rešpektovaní na svojich pracoviskách.  

2. Vzťah AS UK smerom k Vedeniu UK. 
Vzťah nemá byť antagonistický alebo nebodaj konfrontačný. AS UK má definované svoje 
postavenie zákonom o vysokých školách (kontrolná činnosť, schvaľovanie vnútrouniverzitnej 
legislatívy). Predseda AS UK by mal presadzovať záujmy celej akademickej obce UK voči 
Vedeniu UK a nie záujmy tej z fakúlt, z ktorej pochádza. 

3. Činnosť AS UK smerom dovnútra. 
Orgány AS UK (napr. jeho právna komisia, finančná komisia) v predchádzajúcich období 
preberali úlohy, ktoré má plniť Rektorát UK. Predseda AS UK by sa preto mal zasadiť o lepšiu 
deľbu zodpovednosti medzi orgánmi AS UK a Rektorátom UK, resp. Vedením UK. 

 
Na záver svojho vystúpenia vyjadril kladný postoj k pohľadu členov študentskej časti AS UK na 
problémy študentského života, ktorí zamestnanecká časť nie vždy vie doceniť. 
 
V rozprave vystúpil doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., ktorý kandidátovi položil otázku na jeho predstavu 
ohľadom harmonizácie názorov na úlohu vedeckej a pedagogickej činnosti na UK a na financovanie a 
úlohy fakúlt UK. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. odpovedal, že jednou z najbližších úloh AS UK bude posúdiť 
začlenenie Vedeckého parku UK do štruktúry metodiky rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším 
súčastiam UK. Bude potrebné rešpektovať postavenie Vedeckého parku UK, zároveň však rešpektovať 
záujmy fakúlt UK. Váži si každý druh výskumu v každej vednej oblasti, podporuje vyváženosť medzi 
vedeckou a pedagogickou činnosťou. V pozícii predsedu AS UK sa nebude cítiť ako zástupca „fakulty 
na kopci“, ale ako zástupca 13 fakúlt. 
 
c) voľba predsedu 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyzval členov AS UK na 
vykonanie volebného aktu. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 62 
Počet platných hlasovacích lístkov:    56 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   6 
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Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Akademického senátu UK 
I. kolo 

kandidáti Počet hlasov kvórum 

1. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 26 

2. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 30 
32 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby nebol za predsedu 
AS UK zvolený žiaden z kandidátov, pričom do druhého kola voľby postúpili obaja navrhnutí kandidáti. 
 
Prebehlo druhé kolo voľby predsedu Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 62 
Počet platných hlasovacích lístkov:    57 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   5 
 

Tajné hlasovanie č. 2 

Voľba predsedu Akademického senátu UK 
II. kolo 

kandidáti Počet hlasov kvórum 

1. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 23 

2. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 34 
32 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v druhom kole voľby bol za predsedu 
AS UK zvolený prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
 
Uznesenie č. 4. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc. za predsedu 
Akademického senátu UK. 
 
Novozvolený predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa členom AS UK poďakoval za 
dôveru, ktorú mu voľbou vyjadrili. Zároveň sa poďakoval predchádzajúcemu predsedovi AS UK doc. 
MUDr. Danielovi Böhmerovi, PhD. za prácu, ktorú vykonal počas svojho pôsobenia vo funkcii. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. odovzdal novozvolenému 
predsedovi AS UK vedenie ďalšieho priebehu ustanovujúceho zasadnutia. 
 
Bod č. 5: Voľba podpredsedov Akademického senátu UK 

Voľbu podpredsedov Akademického senátu UK upravuje čl. 29 Rokovacieho poriadku AS UK. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. členov AS UK informoval 
o procedurálnych náležitostiach voľby podpredsedov AS UK (dvoch zo zamestnaneckej časti AS UK, 
dvoch zo študentskej časti AS UK). Právo navrhovať kandidáta na funkciu podpredsedu AS UK má 
ktorýkoľvek člen príslušnej časti akademického senátu. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so svojou 
kandidatúrou. Podpredsedov AS UK volí AS UK ako celok. 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK členov AS UK súčasne informoval o spôsobe 
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vykonania tajného hlasovania a objasnil im spôsob platnej úpravy hlasovacích lístkov, ktoré boli pre 
voľbu podpredsedov AS UK zo zamestnaneckej časti a študentskej časti farebne odlíšené.  
 
a) navrhovanie kandidátov  
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyzval členov AS UK na podávanie návrhov 
kandidátov na podpredsedov AS UK. 
 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. (PdF UK) navrhla prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. (FiF UK) , ktorý 
vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. (LF UK) navrhla doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. (LF UK), ktorý 
kandidatúru odmietol. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (LF UK) navrhol doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. (PriF UK) a 
Mgr. Gašpara Fronca (RKCMBF UK), ktorí vyslovili s kandidatúrou ústny súhlas. 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (FM UK) navrhol RNDr. Michala Greguša, PhD. (FM UK), ktorý vyslovil s 
kandidatúrou ústny súhlas. 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. (JLF UK) navrhla prof. MUDr. Katarínu Adamicovú, PhD. (JLF 
UK), ktorá vzhľadom na svoju neprítomnosť na ustanovujúcom zasadnutí vyslovila s kandidatúrou 
predchádzajúci písomný súhlas. 

 
Bc. Monika Firbasová (FiF UK) navrhla Bc. Róberta Zsemberu (PdF UK) a Mgr. Mareka Plevu 
(FMFI UK). 
 
 
b) rozprava 
 
O možnosť vystúpenia v rozprave nepožiadal žiaden z kandidátov, taktiež žiaden z členov AS UK a 
hostí nepožiadal o vystúpenie v rozprave. 
 
 
c) voľba podpredsedov AS UK 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyzval členov AS UK na 
vykonanie volebného aktu. 
 
Prebehlo prvé kolo spoločnej voľby podpredsedov Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 62 
Počet platných hlasovacích lístkov:    59 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
 

Tajné hlasovanie č. 3 

Voľba podpredsedov Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. PhDr. František Gahér, CSc. 24 10 25 

2. doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 26 3 30 

32 
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3. Mgr. Gašpar Fronc 23 2 34 

4. RNDr. Michal Greguš, PhD. 11 6 42 

5. prof. RNDr. Katarína Adamicová, CSc. 28 3 28 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby nebol za podpred-
sedu AS UK zvolený žiaden z kandidátov, pričom do druhého kola voľby postúpili traja kandidáti 
s najvyšším počtom odovzdaných hlasov: 
 prof. RNDr. Katarína Adamicová, CSc. 
 doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 62 
Počet platných hlasovacích lístkov:    59 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
 

Tajné hlasovanie č. 4 

Voľba podpredsedov Akademického senátu UK za študentskú časť 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. Bc. Róbert Zsembera 54 0 5 

2. Mgr. Marek Pleva 48 2 9 
32 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby boli za podpred-
sedov AS UK zvolení obaja navrhnutí kandidáti. 
 
 
Prebehlo druhé kolo voľby podpredsedov Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 60 
Počet platných hlasovacích lístkov:    59 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   1 
 

Tajné hlasovanie č. 5 

Voľba podpredsedov Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť 
II. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. RNDr. Katarína Adamicová, CSc. 37 1 21 

2. doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 36 1 22 

3. prof. PhDr. František Gahér, CSc. 26 9 24 

31 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v druhom kole voľby boli za podpred-
sedov AS UK zvolení prof. RNDr. Katarína Adamicová, CSc. a doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
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Uznesenie č. 5. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí  
 prof. MUDr. Katarínu Adamicovú, PhD.,  
 doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD., 
 Mgr. Mareka Plevu a 
 Bc. Róberta Zsemberu 
za podpredsedov Akademického senátu UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. zablahoželal podpredsedom AS UK ku zvoleniu a 
pozval ich zaujať miesto za predsedníckym stolom. 
 
 

Bod č. 6: Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK 

Voľbu členov Predsedníctva Akademického senátu UK upravuje čl. 29 Rokovacieho poriadku AS UK. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že členovia 
AS UK z tých fakúlt, ktoré ešte nemajú zastúpenie v Predsedníctve AS UK (z titulu svojej funkcie sú 
jeho členmi predseda AS UK a podpredsedovia AS UK), majú právo navrhnúť kandidátov na členov 
Predsedníctva AS UK.  
 
a) navrhovanie kandidátov 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyzval členov AS UK na podávanie návrhov 
kandidátov na členov Predsedníctva AS UK.  
 
Za kandidátov boli členmi AS UK z príslušnej fakulty navrhnutí: 
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  FM UK 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  LF UK 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  PdF UK 
prof. PhDr. František Gahér, PhD.  FiF UK 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.   PraF UK 
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. FaF UK 
Mgr. Andrea Figulová, PhD.   FSEV UK 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  FTVŠ UK 
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.   EBF UK 
Mgr. Gašpar Fronc    RKCMBF UK 
 
Všetci navrhnutí kandidáti vyslovili so svojou kandidatúrou ústny súhlas. 
 
b) voľba členov predsedníctva 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. členov AS UK  
informoval o spôsobe vykonania tajného hlasovania a objasnil im spôsob platnej úpravy hlasovacieho 
lístka (všetci kandidáti sa nachádzali na spoločnom hlasovacom lístku).  
 
Prebehlo prvé kolo voľby členov Predsedníctva Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 59 
Počet platných hlasovacích lístkov:    50 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   9 
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Tajné hlasovanie č. 6 

Voľba členov Predsedníctva Akademického senátu UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. 45 0 5 

2. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 48 1 1 

3. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 42 3 5 

4. prof. PhDr. František Gahér, PhD. 38 6 6 

5. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 47 0 3 

6. doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 45 0 5 

7. Mgr. Andrea Figulová, PhD. 46 0 4 

8. doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 45 0 5 

9. Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 45 0 5 

10. Mgr. Gašpar Fronc 45 0 5 

30 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby boli za členov 
Predsedníctva AS UK zvolení všetci navrhnutí kandidáti. 
 
Uznesenie č. 6. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí  
 doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.,  
 PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD. 
 Mgr. Andreu Figulovú, PhD., 
 Mgr. Gašpara Fronca, 
 prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc., 
 Mgr. Radoslava Hanusa, PhD., 
 doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD., 
 JUDr. Petra Lukáčku, PhD., 
 doc. Mgr. Miroslava Vaváka, PhD. a 
 doc. PharmDr. Jindru Valentovú, PhD. 
za členov Predsedníctva Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 7: Voľba členov komisií Akademického senátu UK 

Voľbu členov komisií Akademického senátu UK upravuje čl. 31 Rokovacieho poriadku AS UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Vedeckej 
komisie AS UK a otvoril rozpravu. 
 
Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. navrhol doplniť za členku komisie prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, 
PhD. (FiF UK). 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 62 32 62 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 7. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Ing. Tomáša Balalu, 
 Moniku Čičovú, 
 Bc. Lenku Grófovú, 
 doc. PhDr. Oľgu Gyárfášovú, PhD., 
 Mgr. Milana Ková ča, 
 prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc., 
 doc. Mgr. Daniela Mateja, ArtD., 
 Mgr. Mareka Neštinu, PhD., 
 prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD., 
 doc. RNDr. Martina Putalu, CSc., 
 MUDr. Tomáša Šimurdu, 
 doc. PharmDr. Jindru Valentovú, PhD. a 
 RNDr. Evu Viglašovú 
za členov Vedeckej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Komisie 
pre zahraničné veci AS UK a otvoril rozpravu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 60 31 60 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 8. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Mgr. Andreu Figulovú, PhD., 
 Daniela Fraňa, 
 Dott. Petra Juhása, 
 doc. PaedDr. Janu Labudovú, PhD., 
 Bc. Pavla Líma, 
 Bc. Christiána Malchárka a 
 prof. Ing. Jána Rudyho, PhD. 
za členov Komisie pre zahraničné veci Akademického senátu UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK a otvoril rozpravu. Vzhľadom na skutočnosť, že za členov komisie boli 
písomne navrhnutí len štyria kandidáti, požiadal plénum o ústne návrhy na ďalších členov komisie. 
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JUDr. Peter Lukáčka, PhD. navrhol hlasovať o navrhnutých kandidátoch s tým, že na ďalšom zasadnutí 
AS UK bude komisia doplnená o nových členov. 
 
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že vzhľadom na rozhodovacie právomoci komisie považuje 
jej kreovanie v počte štyroch členov za problematické. Komisia navyše nemá proporcionálne 
zastúpenie jednotlivých fakúlt UK. Navrhol, aby komisie mali stanovené minimálne počty členov a 
kandidátom na členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK odporučil, aby sa kandidatúry vzdali. 
 
Z pléna zazneli návrhy kandidátov doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a JUDr. Petra Lukáčku, PhD., 
ktorí so svojou kandidatúrou vyslovili ústny súhlas. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 60 31 59 0 1 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 9. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Mgr. Martina Da ňka, PhD., 
 Bc. Moniku Firbasovú, 
 Dott. Petra Juhása, 
 JUDr. Petra Lukáčku, PhD., 
 doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a 
 doc. Mgr. Miroslava Vaváka, PhD. 
za členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Komisie 
pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a otvoril rozpravu.  
 
Z pléna zaznel návrh kandidáta Martina Hodničáka, ktorý so svojou kandidatúrou vyslovil ústny súhlas. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 60 31 60 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 10. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Moniku Čičovú, 
 Emila Hankovského, 
 Martina Hodni čáka, 
 Mgr. Tomáša Kaščáka, 
 Martina Padúcha, 
 Mgr. Mareka Plevu, 
 Tomáša Rokosa, 
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 Bc. Janu Štefaňákovú, 
 RNDr. Evu Viglašovú, 
 Daniela Ziga a 
 Bc. Róberta Zsemberu 
za členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 
 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Finančnej 
komisie AS UK a otvoril rozpravu.  
 
Mgr. Marek Pleva konštatoval, že kandidátov na členov komisie je veľký počet a odporučil, aby 
kandidáti svoj záujem o členstvo v komisii prehodnotili. 

Mgr. Martin Daňko, PhD. reagoval, že Finančná komisia AS UK plní významné úlohy a 
vzhľadom na túto skutočnosť nevidí problém v tom, aby mala aj 60 členov z radov členov AS UK. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. pripomenul, že v ostatnom volebnom období AS UK mala 
komisia problémy so svojou uznášaniaschopnosťou. 

Mgr. Lukáš Karlík sa opýtal, či nie je potrebné o kandidátoch na členov komisie z radov nečlenov 
AS UK hlasovať osobitne. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že komisia bude zohrávať významnú úlohu pri 
kontrole financovania Vedeckého parku UK. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 60 31 58 0 2 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 11. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 PaedDr. Dagmar Blight, PhD., 
 doc. RNDr. Jána Boďu, CSc., 
 PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD., 
 Mgr. Martina Da ňka, PhD., 
 Daniela Fraňa, 
 prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc., 
 Emila Hankovského, 
 Mgr. Radoslava Hanusa, PhD., 
 PhDr. Igora Haraja, PhD., 
 Miloša Chalachana, 
 doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD., 
 Mgr. Lukáša Karlíka, 
 Mgr. Tomáša Kaščáka, 
 PhDr. Mgr. Simonu Kelčíkovú, PhD., 
 Valériu Teréziu Kraj čírovičovú, 
 Bc. Pavla Líma, 
 JUDr. Petra Lukáčku, PhD., 
 Mgr. Petronelu Luprichovú, PhD., 
 MUDr. Eriku Machá čovú, PhD., 
 Bc. Christiána Malchárka, 
 doc. PharmDr. Ivana Malíka, PhD., 
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 doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD., 
 Mgr. Adama Ščibrányho, 
 doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc., 
 Mgr. Janu Šmelkovú, 
 Mgr. Eriku Valko-Kriš ťákovú, PhD., 
 RNDr. Evu Viglašovú a 
 Daniela Ziga 
za členov Finančnej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Komisie 
pre rozvoj a informačné technológie AS UK a otvoril rozpravu. Vzhľadom na skutočnosť, že za členov 
komisie boli písomne navrhnutí len dvaja kandidáti, požiadal plénum o ústne návrhy na ďalších členov 
komisie. 
 
Z pléna zazneli návrhy kandidátov Mgr. Martina Daňka, PhD., Bc. Moniky Firbasovej a PhDr. Igora 
Haraja, PhD., ktorí so svojou kandidatúrou vyslovili ústny súhlas. 
 
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. navrhla komisiu doplniť o členov zastupujúcich FMFI UK. 

Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. uviedol, že každý člen AS UK by mal byť členom aspoň jednej 
komisie. 

Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. navrhla osloviť zamestnancov a študentov FMFI UK s 
ponukou stať sa členmi komisie, prípadne osloviť s podobnou ponukou zamestnancov a študentov aj 
ďalších fakúlt UK. 

Prorektor pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že komisia má dve oblasti svojej 
pôsobnosti: rozvoj UK a informačné technológie. Za seba a svoju oblasť pôsobnosti ako prorektora pre 
IT prisľúbil, že s komisiou bude spolupracovať. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 60 31 59 0 1 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 12. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Mgr. Martina Da ňka, PhD., 
 Bc. Moniku Firbasovú, 
 RNDr. Michala Greguša, PhD., 
 PhDr. Igora Haraja, PhD. a 
 Bc. Máriu Šormanovú 
za členov Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK. 
 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov 
Pedagogickej komisie AS UK a otvoril rozpravu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 60 31 60 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 13. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 Ing. Tomáša Balalu, 
 PaedDr. Dagmar Blight, PhD., 
 doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., 
 doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD., 
 Mgr. Gašpara Fronca, 
 RNDr. Michala Greguša, PhD., 
 PhDr. Igora Haraja, PhD., 
 prof. RNDr. Magdalénu Kuželovú, CSc., 
 Ing. Veroniku Mi ťkovú, PhD., 
 prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD., 
 Bc. Janu Štefaňákovú, 
 prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc. a 
 Mgr. Ľubora Tománka, PhD. 
za členov Pedagogickej komisie Akademického senátu UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov na členov Právnej 
komisie AS UK a otvoril rozpravu. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutých kandidátoch na členov komisie spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 60 31 60 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutí kandidáti boli zvolení. 
 
Uznesenie č. 14. 8/2015 

Akademický senát UK volí  
 prof. MUDr. Katarínu Adamicovú, PhD., 
 Bc. Lukáša Bisa, 
 Mgr. Martina Da ňka, PhD., 
 doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD., 
 Daniela Fraňa, 
 Mgr. Gašpara Fronca, 
 Mgr. Petra Lukáčku, PhD., 
 Mgr. Petronelu Luprichovú, PhD., 
 doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc., 
 Veroniku Slobodníkovú, 
 Mgr. Janu Šmelkovú, 
 Daniela Ziga a 
 Bc. Róberta Zsemberu 
za členov Právnej komisie Akademického senátu UK. 
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Bod č. 8: Voľba predsedov komisií Akademického senátu UK 

Voľbu predsedov komisií Akademického senátu UK upravuje čl. 29 Rokovacieho poriadku AS UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyhlásil prestávku v zasadnutí, počas ktorej sa 
zišli členovia jednotlivých komisií za účelom, aby sa poradili o spoločnom návrhu kandidáta na 
predsedu príslušnej komisie. Ďalšie návrhy kandidátov na predsedov komisií mohli členovia AS UK  
navrhovať v rozprave. 
 
Členovia jednotlivých komisií AS UK sa zhodli na nasledovných spoločných návrhoch kandidátov na 
predsedov komisií AS UK: 
 
Finančná komisia AS UK      PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 
Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK  RNDr. Michal Greguš, PhD. 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK  Bc. Róbert Zsembera 
Komisia pre zahraničné veci AS UK     prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 
Pedagogická komisia AS UK      prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
Právna komisia AS UK      Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 
Vedecká komisia AS UK      doc. RNDr. Martin Putala, CSc. 
Volebná a mandátová komisia AS UK    Mgr. Martin Daňko, PhD. 
 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. (LF UK) navrhol za predsedníčku Finančnej komisie AS UK  
MUDr. Eriku Macháčovú, PhD. (LF UK), ktorá vyslovila s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK) navrhol za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK  Martina Hodničáka (FiF UK), ktorý vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. členov AS UK  
informoval o spôsobe vykonania tajného hlasovania a objasnil im spôsob platnej úpravy hlasovacích 
lístkov, ktoré boli umiestnené na spoločnom papieri formátu A4.  
 
Prebehlo prvé kolo spoločnej voľby predsedov komisií Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    53 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
 

Tajné hlasovanie č. 7 

Voľba predsedu Finančnej komisie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 28 3 22 

2. MUDr. Erika Macháčová, PhD. 25 4 24 
29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby nebol za predsedu 
komisie zvolený žiaden z kandidátov, pričom do druhého kola voľby postúpili obaja navrhnutí kandidáti. 
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Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    51 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   5 
 

Tajné hlasovanie č. 8 

Voľba predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. RNDr. Michal Greguš, PhD. 50 1 0 29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bol za predsedu 
komisie zvolený RNDr. Michal Greguš, PhD. 
 
Uznesenie č. 15. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí RNDr. Michala Greguša, PhD. za predsedu 
Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    55 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   1 
 

Tajné hlasovanie č. 9 

Voľba predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. Bc. Róbert Zsembera 45 0 10 

2. Martin Hodničák 10 1 44 
29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bol za predsedu 
komisie zvolený Bc. Róbert Zsembera. 
 
Uznesenie č. 16. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Bc. Róberta Zsemberu za predsedu Komisie pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    53 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
 

Tajné hlasovanie č. 10 

Voľba predsedu Komisie pre zahraničné veci AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 52 1 0 29 
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Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bol za predsedu 
komisie zvolený prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 
 
Uznesenie č. 17. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí prof. Ing. Jána Rudyho, PhD. za predsedu 
Komisie pre zahraničné veci Akademického senátu UK. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    54 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   2 
 

Tajné hlasovanie č. 11 

Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 53 1 0 29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bola za predsed-
níčku komisie zvolená prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
 
Uznesenie č. 18. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. za 
predsedníčku Pedagogickej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    52 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   4 
 

Tajné hlasovanie č. 12 

Voľba predsedu Právnej komisie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 52 0 0 29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bola za predsed-
níčku komisie zvolená Mgr. Petronela Luprichová, PhD. 
 
Uznesenie č. 19. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Petronelu Luprichovú, PhD. za 
predsedníčku Právnej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    53 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
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Tajné hlasovanie č. 13 

Voľba predsedu Vedeckej komisie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. RNDr. Martin Putala, CSc. 51 2 0 29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bol za predsedu 
komisie zvolený doc. RNDr. Martin Putala, CSc. 
 
Uznesenie č. 20. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Martina Putalu, CSc. za predsedu 
Vedeckej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 56 
Počet platných hlasovacích lístkov:    53 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 
 

Tajné hlasovanie č. 14 

Voľba predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. Mgr. Martin Daňko, PhD. 52 1 0 29 

 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v prvom kole voľby bol za predsedu 
komisie zvolený Mgr. Martin Daňko, PhD.. 
 
Uznesenie č. 21. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Martina Daňka, PhD. za predsedu Volebnej 
a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Prebehlo druhé kolo voľby predsedu Finančnej komisie Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 49 
Počet platných hlasovacích lístkov:    47 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   2 
 

Tajné hlasovanie č. 15 

Voľba predsedu Finančnej komisie AS UK 
II. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 22 2 23 

2. MUDr. Erika Macháčová, PhD. 25 2 20 
25 
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Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že v druhom kole voľby bola za predsed-
níčku komisie zvolená MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
 
Uznesenie č. 22. 8/2015 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí MUDr. Eriku Macháčovú, PhD. za predsedníčku 
Finančnej komisie Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 9: Rôzne 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že obdržal od rektora UK prof. RNDr. 
Karola Mičietu, PhD. písomnú žiadosť na zvolanie zasadnutia AS UK, ktoré v súlade so žiadosťou 
zvolá na stredu 16. decembra 2015 o 13.00 hod. do Auditorium maximum Právnickej fakulty UK. 
Súčasne členov AS UK oboznámil s navrhovaným programom 2. zasadnutia AS UK.  

Predseda AS UK informoval, že v stredu 9. decembra 2015 o 13.00 hod. sa uskutoční  zasadnutie 
Finančnej komisie AS UK a následne o 14.00 hod. zasadnutie Predsedníctva AS UK. Návrhy Štatútu 
FTVŠ UK a Študijného poriadku FTVŠ UK budú predložené na prerokovanie členom Právnej komisie 
AS UK a Pedagogickej komisie AS UK. Na zasadnutí Predsedníctva AS UK bude prerokovaný 
harmonogram zasadnutí AS UK a jeho orgánov v letnom semestri akad. roka 2015/2016. 
 
Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. z pozície predsedu Rady vysokých škôl (RVŠ) informoval o zasadnutí 
RVŠ, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2015 v Banskej Bystrici. 

K otázke zhodnotenia procesu komplexnej akreditácie RVŠ prijala uznesenie, ktorým požiadala 
MŠVVaŠ SR o formuláciu kritérií komplexnej akreditácie na základe objektívnych podkladov 
vychádzajúcich z medzinárodných štandardov v jednotlivých oblastiach výskumu a umenia a ich 
zverejnenie v čase, ktorý umožní ich oponentúru v akademickej obci. Zároveň prijala uznesenie, 
v ktorom požaduje nastavenie lehôt v procese komplexnej akreditácie a ich dodržiavanie tak, aby bol 
umožnený priebeh akademického roka v súlade s platnou legislatívou. 

Na zasadnutí bol taktiež prerokovaný návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2016. Oproti roku 2015 prišlo k navýšeniu finančných prostriedkov 
o 9 mil. €, tieto však pokryjú len platovú valorizáciu podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Doc. 
Putala skonštatoval, že opätovne nebola v návrhu metodiky reflektovaná dlhodobá požiadavka RVŠ na 
zohľadnenie kvality publikačnej činnosti. RVŠ prijala uznesenie, v ktorom sa odmietla k návrhu 
metodiky vyjadriť vzhľadom na veľmi nízky pridelený celkový objem finančných prostriedkov pre 
vysoké školy na rok 2016 a dlhodobé neakceptovanie pripomienok RVŠ k predchádzajúcim 
metodikám. RVŠ skonštatovala, že pridelený objem prostriedkov nevytvára podmienky pre rozvoj 
vysokých škôl a necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku 
budúcnosť Slovenska. Podiel výdavkov na VVŠ z HDP dlhodobo stagnuje na úrovni 0,9 %, pričom 
v ostatných krajinách V4 dosahuje úroveň 1,2% HDP a v krajinách OECD úroveň 1,6% HDP. Predseda 
RVŠ vyjadril presvedčenie, že aj ďalšie dva orgány reprezentácie vysokých škôl (Študentská rada 
vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) odmietnu návrh metodiky. 

Doc. Putala ďalej konštatoval, že je neúnosné, aby 70% populačného ročníka nastupovalo na 
vysokoškolské štúdium. RVŠ vyzvala MŠVVaŠ SR na predloženie koncepcie rozvoja vysokých škôl 
s ohľadom na diferenciáciu ich poslania. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na podnet viacerých členov AS UK navrhol, aby 
sa otvorila diskusia o úpravách Rokovacieho poriadku AS UK. 

Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. navrhol, aby sa právomoc voliť predsedu komisie AS UK 
preniesla z pléna AS UK na členov príslušnej komisie AS UK. 
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Bod č. 10: Záver 

Po vyčerpaní programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. 
Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť. Zároveň vyjadril poďakovanie 
členom odstupujúcej Volebnej a mandátovej komisie AS UK za organizačno-technické zabezpečenie 
zasadnutia a prácu, ktorú vykonali počas tajných hlasovaní. Následne ustanovujúce zasadnutie ukončil. 
 
 
Koniec pracovnej časti zasadnutia:  18.15 hod. 

 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
Návrhová komisia: 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  ................................................................. 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD.   ................................................................. 

 

Mgr. Jana Šmelková     ................................................................. 

 
 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


