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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

z 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 09. 12. 2015  
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.25 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 
3. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 
4. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 
5. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní. 
6. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej rady UK 

zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK. 
7. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK. 
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014. 
9. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
10. Informácie členov Vedenia UK. 
11. Návrh na zvolanie zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.12.2015. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 

Zasadnutiu predsedal predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. a v bode č. 5 podpredsed-
níčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., ktorý 
privítal prítomných členov predsedníctva, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK. Konštatoval, že 
predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 členov 
predsedníctva prítomných 12 členov). 
 
Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vzhľadom na pracovné 
rokovanie rektora UK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR o 15.00 hod. navrhol predradiť 
body č. 5 a 10. Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu nezaznel, predseda AS UK dal 
o upravenom programe zasadnutia hlasovať. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že upravený program zasadnutia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1: 
 

I. 
Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK 
dňa 9. decembra 2015 takto: 
 

1. Otvorenie. 
2. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 
3. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy  

a športu. 
4. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní. 
5. Informácie členov Vedenia UK. 
6. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej 

rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK. 
8. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK. 
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014. 
10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
11. Návrh na zvolanie zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.12.2015. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
II. 

Predsedníctvo Akademického senátu UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., 
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 
 
Bod č. 2: Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu 

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že Štatút 
FTVŠ UK bol predložený na schválenie na sklonku funkčného obdobia predchádzajúceho AS UK. 
Predsedníctvo AS UK ho odporučilo schváliť po zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK 
(uznesenie č. 1 zo zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015). Upravený a doplnený Štatút 
FTVŠ UK poslala elektronickou poštou členom komisie na pripomienkovanie spôsobom per-rollam.  

Predsedníčka komisie informovala, že členovia komisie odporučili, aby predkladateľ v materiáli 
pred jeho schválením v pléne AS UK vykonal niekoľko legislatívno-technických úprav (zmena 
účinnosti štatútu, vypustenie legislatívnej skratky „dlhodobý zámer” a pod.) nemeniacich obsahovú 
podstatu ustanovení a súčasne sa vyjadrili, že nie je potrebné takto upravený štatút opätovne 
schvaľovať v Akademickom senáte FTVŠ UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že s pripomienkami členov Právnej 
komisie AS UK oboznámil predkladateľa materiálu (dekana FTVŠ UK doc. Mgr. Mariána Vanderku, 
PhD.), ktorý s nimi vyslovil súhlas. Upravený materiál dekan FTVŠ UK doručí v nasledujúcich dňoch. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
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Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

II. 
odporúča Akademickému senátu UK po zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK 

schváliť schváliť Štatút FTVŠ UK. 
 
 
Bod č. 3: Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy  

a športu 

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že 
členovia komisie prerokovali materiál spôsobom per-rollam, nemali však k nemu pripomienky. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že obdobne ako v prípade 
predchádzajúceho materiálu aj Študijný poriadok FTVŠ UK bol predložený na schválenie na sklonku 
funkčného obdobia predchádzajúceho AS UK. Predsedníctvo AS UK ho odporučilo schváliť po 
zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK a Pedagogickej komisie AS UK (uznesenie č. 2 zo 
zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015).  
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že členovia 
komisie prerokovali materiál spôsobom per-rollam a odporučli, aby predkladateľ v materiáli pred jeho 
schválením v pléne AS UK zapracoval viacero pripomienok, ktoré v októbri 2015 predložilo Oddelenie 
legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. Pripomienky nemenia obsahovú podstatu ustanovení 
vnútorného predpisu a nie je preto potrebné opätovné schvaľovanie materiálu v Akademickom senáte 
FTVŠ UK. V prípade, ak by predkladateľ prejavil záujem vykonať v návrhu Študijného poriadku 
FTVŠ UK obsahové zmeny, predsedníčka komisie odporučila vypracovať dodatok k vnútornému 
predpisu. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že s pripomienkami členov Právnej 
komisie AS UK oboznámil predkladateľa materiálu (dekana FTVŠ UK doc. Mgr. Mariána Vanderku, 
PhD.), ktorý s nimi vyslovil súhlas. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 3: 
Predsedníctvo Akademického senátu UK 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK po zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK 
a Pedagogickej komisie AS UK schváliť Študijný poriadok FTVŠ UK.  

 
 
Bod č. 4: Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní 

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako jeho 
predkladateľ. Predmetom dohody o urovnaní s hlavným mestom SR Bratislavou je 5-árový pozemok 
pod pozemnou komunikáciou nachádzajúci sa v mestskej časti Petržalka. Rektor UK informoval 
o skutočnostiach, akými prišlo k dvojitému vlastníctvu predmetného pozemku. Po rokovaniach 
s hlavným mestom SR Bratislavou sa navrhuje ako ústretový krok odstúpiť vlastníctvo k pozemku 
hlavnému mestu.  
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
materiál väčšinou hlasov odporučila AS UK schváliť. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 12 7 10 0 2 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

II. 
odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

návrh rektora UK na uzavretie dohody o urovnaní s Hlavným mestom SR Bratislava. 
 
(Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnila predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela 
Luprichová, PhD.) 
 
Bod č. 5: Informácie členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o: 
• výzvach občianskych iniciatív k budúcnosti vysokého školstva, 
• prebiehajúcich rokovaniach o financovaní verejných vysokých škôl na rok 2016; rektor UK 

informoval, že oproti roku 2015 prišlo len k valorizácii sumy štátnej dotácie, jej absolútnu výšku 
navyše skresľujú prostriedky určené na sociálnu podporu študentov - sociálne a motivačné 
štipendiá, príspevok na stravovanie a ubytovanie študentov, 
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• záveroch zo 73. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) v dňoch 3. a 4.12.2015; 
SRK odmietla návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016, 
k návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrhu 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016 predložila štyri pripomienky – navrhuje sa 
napríklad navýšenie koeficientu pre odbor Právo na hodnotu 1,3 , 

• význame parametra „impact of industry“ (výška prostriedkov získaná spoluprácou s praxou, resp. 
podnikateľskou činnosťou) v zahraničných rankingoch UK a v ministerskej metodike, 

• stanovisku FiF UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2016, ktoré je zverejnené na webovom sídle fakulty. 

 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala, že Vedenie PdF UK pripravilo pripomienky k návrhu 
ministerskej metodiky na rok 2016. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 bude pripravená po dohode akademickej obce UK. 
V reakcii na iniciatívu niektorých členov Finančnej komisie AS UK zriadiť komisiu rektora na prípravu 
metodiky UK na rok 2016 predmetný návrh na zriadenie komisie podporil. 
 
Rektor UK UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v nadväznosti na stretnutie s dekanmi fakúlt UK 
informoval, že podfinancovanie UK na bežnú prevádzku (tarifné platy, prevádzkové faktúry, povinné 
revízie) dosahuje výšku 56 mil. €. 
 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že sa oboznámila s uzneseniami zo 73. zasadnutia SRK 
a opýtala sa, či k návrhu ministerskej metodiky SRK podala len štyri pripomienky. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že pripomienok bolo podaných viac, 
v podobe uznesenia sú však uvedené len štyri. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že denníky (s výnimkou Sme) pozitívne informovali 
o umiestnení UK na 505. mieste v rankingu U. S. News Rankings - Best Global Universities.  
 
(Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa ospravedlnili rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a 
predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.) 
 
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že externí študenti UK sa 
v súvislosti s komplexnou akreditáciou obracajú na masovokomunikačné prostriedky a sťažujú sa na 
údajnú diskrimináciu spočívajúcu v skladbe predmetov štátnych skúšok. Prorektorka uviedla, že 
študenti študujúci na študijných programoch akreditovaných pred 31. decembrom 2012 končia štúdium 
podľa ustanovení § 113af zákona o vysokých školách, t.j. končia štúdium podľa podmienok pôvodných 
(a nie novoakreditovaných, ako sa študenti mylne domnievajú) študijných programov. UK teda 
postupuje striktne podľa platnej legislatívy. Prorektorka uviedla, že je pripravená zodpovedať prípadné 
otázky členov AS UK a študentov UK v predmetnej veci. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. pre budúce zasadnutia Predsedníctva AS UK 
navrhol, aby rektor UK a členovia Vedenia UK na zasadnutiach predsedníctva v tomto bode programu 
odpovedali len na prípadné otázky členov predsedníctva.  

 
 
Bod č. 6: Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku 

Úvodné slovo k materiálu predniesla predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika 
Macháčová. Informovala, že komisia prerokovala spolu 24 písomne predložených žiadostí o udelenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, pričom 22 žiadostí odporučila 
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AS UK schváliť v predloženom znení. Pripomienky komisia uplatnila k nasledovným žiadostiam: 
• LUX COMUNICATION, o.z.  

(predkladá: Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 
Komisia odporučila v žiadosti rozpísať plochu a k nej zodpovedajúcu výšku nájomného za 
jednotlivé prenajímané priestory (kancelárie, sklady, nahrávacie štúdiá) 

• CITY GASTRO, s.r.o. 
(predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK) 
Komisia spoločne s kvestorkou UK a prorektorkou pre legislatívu odporučili žiadosť 
prepracovať, zohľadniac pritom relevantné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní 
a o nakladaní s majetkom na účely koncesie podľa zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majet-
kom verejnoprávnych inštitúcií. 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. členov predsedníctva informoval, že vzhľadom na 
potrebu urýchleného prerokovania žiadosti dekana FaF UK (CITY GASTRO, s.r.o.) bolo potrebné 
nájsť ad hoc procedurálne riešenie a netrvať na stiahnutí žiadosti a jej predložení na ďalšie zasadnutie 
AS UK. Dekan FaF UK ústne prisľúbil, že upravenú žiadosť doručí do piatku 11.12.2015. Predseda 
AS UK následne žiadosť postúpi na prerokovanie členom Finančnej komisie AS UK spôsobom per-
rollam a žiadosť taktiež zašle aj kvestorke UK a prorektorke pre legislatívu prof. Patakyovej. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vzniesol výhradu k prerokovaniu žiadosti dekana FaF UK spôsobom 
per-rollam, keďže tento spôsob rokovania komisií Rokovací poriadok AS UK neupravuje. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil, aby sa Finančná komisia AS UK zišla na 
mimoriadnom zasadnutí 15 minút pred začiatkom zasadnutia AS UK dňa 16. decembra 2015. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. odporúčanie tajomníka 
AS UK akceptovala. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
 

I. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK 
udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 
 

1. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.  (účel nájmu: nápojové automaty) 
2. Akzent Big Board,a.s.     (účel nájmu: megaboardy) 
3. PREŠPORT, s.r.o.    (účel nájmu: reklamné panely) 
4. Stravovanie - Petra, s.r.o.    (účel nájmu: stravovacie služby) 
5. art studio soka s.r.o.     (účel nájmu: sklad) 
6. CENT s.r.o. (práčovňa AD)    (účel nájmu: práčovňa) 
7. CENT s.r.o. (práčovňa MI)    (účel nájmu: práčovňa) 
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8. Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.  (účel nájmu: nápojové automaty) 
9. Mladiinfo Slovensko, o.z.    (účel nájmu: kancelária) 
10. PJ Servis s.r.o.      (účel nájmu: kancelárie) 
11. Planeat, s.r.o.      (účel nájmu: kancelária) 
12. Roxy catering, s.r.o.     (účel nájmu: sklad) 
13. STUDENT SERVICES, s.r.o.    (účel nájmu: kancelária) 
14. unique, s.r.o.      (účel nájmu: večerný bar) 
15. ANWELL, s.r.o.      (účel nájmu: predajňa) 
16. OFFICE 110 architekti, s.r.o.    (účel nájmu: kancelárie) 
17. Vodácky Klub Tatran     (účel nájmu: sklad) 
18. Združenie Taoistického Tai Chi   (účel nájmu: telocvičňa) 
19. Dallmayr Vending & Office, k. s.  (účel nájmu: nápojový automat) 
20. EMER group, s.r.o.    (účel nájmu: sklad, parkovisko) 
21. GRYF media, s.r.o.    (účel nájmu: reklam. zariadenia) 
22. Alcasys Slovakia, a.s.    (účel nájmu: kancelárie) 

 

podľa predložených písomných žiadostí, 
 

III. 
odporúča Akademickému senátu UK 

udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom 

 
1. CITY GASTRO s.r.o.      (účel nájmu: stravovacie služby) 
2. LUX COMUNICATION, ob čianske združenie  (účel nájmu: kanc., sklad, štúdio) 

 

po zapracovaní pripomienok Finančnej komisie AS UK. 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. nadniesol otázku, ako formulovať uznesenia AS UK 
o udelení predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Po krátkej diskusii sa 
členovia predsedníctva konsenzuálne zhodli, že problém je potrebné prediskutovať mimo zasadnutia 
Predsedníctva AS UK v súčinnosti predsedu AS UK, predsedníčky Finančnej komisie AS UK, 
prorektorky UK pre legislatívu a tajomníka AS UK. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že v minulosti sa 
zo žiadostí vyhotovovala tzv. skrátená forma. Túto formu považuje za prehľadnú a navrhla v tejto praxi 
naďalej pokračovať. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že problém prípravy tzv. skrátenej formy 
žiadostí a problém podoby uznesení AS UK sú dve odlišné veci. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala, že Finančná komisia AS UK si ustanovila dvoch 
tajomníkov (Daniela Ziga a Mgr. Tomáša Kaščáka), ktorí budú žiadosti pre potreby ich prerokovania 
v komisii spracovávať. 
 
Podpredsedníčky AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. a prof. MUDr. Katarína Adamicová, 
PhD. odporučili, aby boli v materiáli určenom Predsedníctvu AS UK a plénu AS UK „prelinkované“ 
jednotlivé žiadosti  vzhľadom k sumárnemu zoznamu žiadostí v úvode materiálu. 
 
 
Bod č. 7: Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena 

Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK 

Úvodné slovo k materiálu predniesol podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva. Návrh na zaradenie bodu 
do programu decembrového zasadnutia AS UK vyplýva zo skutočnosti, že súčasnému členovi Správnej 
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rady UK vymenovanému na návrh študentskej časti AS UK Mgr. Tomášovi Kaščákovi sa skončí 
funkčné obdobie dňom 10. februára 2016. Podpredseda AS UK ďalej informoval, že pred zasadnutím 
AS UK sa uskutoční pracovné stretnutie študentskej časti AS UK, na ktorom sa jej členovia poradia 
o možnosti predložiť spoločný návrh kandidáta na člena Správnej rady UK. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015. 
 
 
Bod č. 8: Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK 

Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Informoval, 
že súčasťou sprievodného listu k pozvánke bude aj informácia určená členom AS UK a hosťom 
pozvaným na zasadnutie o možnosti podávať návrhy na členov komisií AS UK z radov nečlenov 
Akademického senátu UK. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. predsedovi AS UK odporučil, aby informoval predsedov 
akademických senátov fakúlt UK o možnosti podávania návrhov na členov komisií z radov nečlenov 
AS UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že predsedovia akademických 
senátov fakúlt UK budú o tejto možnosti informovaní, keďže im je pravidelne zasielaná pozvánka na 
zasadnutia AS UK. 

Podpredsedníčka AS UK (a súčasne predsedníčka AS PriF UK) doc. Mgr. Miroslava Slaninová, 
PhD. informovala, že obdržala štyri návrhy na členov komisií AS UK z radov členov akademickej obce 
PriF UK a opýtala sa na procedurálny postup, komu ich má adresovať. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. navrhol, aby boli pri prezenčnej listine zo 
zasadnutia AS UK umiestnené hárky, do ktorých bude možné zapísať kandidátov na členov komisií 
(obdobne, ako tomu bolo počas ustanovujúceho zasadnutia AS UK). Členovia predsedníctva návrh 
konsenzuálne prijali. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. odporučil, aby boli zverejnené termíny prvých zasadnutí komisií 
AS UK tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj novozvolení členovia z radov nečlenov AS UK. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 7: 
Predsedníctvo Akademického senátu UK 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015. 

 
 
Bod č. 9: Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014 

Úvodné slovo k materiálu predniesol z poverenia neprítomnej predkladateľky materiálu (členky AS UK 
a predsedníčky ŠRVŠ) Mgr. Jany Šmelkovej podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera. Informoval, že 
rozdelenie delegátov UK v ŠRVŠ na volebné obdobie 2014 – 2016 je predmetom uznesenia č. 3.6/2014 
schválenom na zasadnutí AS UK dňa 11. novembra 2014. Stav, kedy je reprezentácia UK v ŠRVŠ 
nekompletná, nie je vyhovujúci a je žiaduce, aby mala UK zaplnené všetky miesta delegátov. Keďže 
študentská časť akademickej obce FiF UK si viac ako rok nebola schopná zvoliť na pridelené miesta 
dvoch delegátov UK v ŠRVŠ, navrhuje sa, aby boli uvedené mandáty prerozdelené medzi PdF UK 
a LF UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa opýtal, či bol materiál prerokovaný 
so študentskou reprezentáciou FiF UK. 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera odpovedal, že písomne nebola FiF UK o návrhu 
vyrozumená, relevantní predstavitelia FiF UK boli o tejto skutočnosti informovaní predkladateľkou 
materiálu ústne. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 
II. 

odporúča Akademickému senátu UK schváliť nasledujúce uznesenie: 

„Akademický senát UK mení uznesenie č. 3. 6/2014 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 
11.11.2014 a s účinnosťou od 16. decembra 2015 určuje počet volených delegátov do Študentskej 
rady vysokých škôl na volebné obdobie 2014 - 2016 takto: 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta   0 delegátov 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    2 delegáti 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta   2 delegáti “ 
 
 
Bod č. 10: Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl 

Úvodné slovo k materiálu predniesol z poverenia neprítomnej predkladateľky materiálu (členky AS UK 
a predsedníčky ŠRVŠ) Mgr. Jany Šmelkovej podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera. Uviedol, že  
návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb v ŠRVŠ je predkladaný v nadväznosti na materiál 
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prerokovaný v predchádzajúcom bode programu a taktiež vzhľadom na uprázdnený mandát delegáta 
v ŠRVŠ v spoločnom volebnom obvode FTVŠ UK, EBF UK a RKCMBF UK. Doplňujúce voľby je 
potrebné uskutočniť na začiatku nastávajúceho letného semestra, keďže na 12.3. je plánované 
zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. a podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera 
odporučili, aby lehota pre vykonanie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ bola stanovená do 4. marca 2016. 
Členovia predsedníctva predložený návrh konsenzuálne podporili. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 9: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál 
do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

II. 
odporúča Akademickému senátu UK schváliť nasledujúce uznesenie: 

Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 
Zásad volieb do Akademického senátu UK 

a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo volebných obvodoch  
LF UK, PdF UK a spoločnom volebnom obvode EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK, 

b) určuje termín na ich vykonanie do 4. marca 2016. 
 
 
Bod č. 11: Návrh na zvolanie zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.12.2015 

Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Prečítal 
návrh programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 
o 13.00 hod. v Auditorium maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).  
 
Členovia predsedníctva nevzniesli pripomienky k návrhu programu 2. zasadnutia AS UK. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 12 7 12 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 10: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  
zvolať 2. zasadnutie Akademického senátu UK  
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na 16. decembra 2015 (streda) o 13.00 hod. do Auditoria maximum PraF UK  
(historická budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)  

s návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 

(písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK) 
5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a 

športu. 
(písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK) 

6. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 
(písomne prekladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK) 

7. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní. 
(písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK) 

8. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej 
rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK. 

9. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK. 
10. Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014. 

(písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ) 
11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

(písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ) 
12. Informácie členov Vedenia UK. 
13. Otázky na členov Vedenia UK. 
14. Rôzne. 
15. Záver. 

 
 
Bod č. 12: Rôzne 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predstavil predbežný harmonogram zasadnutí 
pléna AS UK, Predsedníctva AS UK a komisií AS UK v letnom semestri akad. roka 2015/2016, ktorý 
vypracoval v súčinnosti s tajomníkom AS UK RNDr. Róbertom Kyselom, PhD. Harmonogram bol 
vypracovaný po skúsenostiach z činnosti AS UK a jeho orgánov v uplynulom funkčnom období, kedy 
sa viacerí členovia AS UK dožadovali plánovania zasadnutí z dôvodu, aby si mohli naplánovať ostatné 
pracovné a osobné aktivity. Harmonogram zasadnutí môže taktiež napomôcť lepšej súčinnosti AS UK 
s predkladateľmi materiálov. S plánovaným termínom zasadnutia Predsedníctva AS UK 24.2.2016 
koliduje termín jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, opýtal sa preto členov predsedníctva na ich 
názor k možnosti zasadnutie presunúť na iný termín.  
Členovia predsedníctva konsenzuálne podporili predmetný termín zasadnutia Predsedníctva AS UK 

a taktiež nevzniesli pripomienky k iným navrhovaným termínom zasadnutí AS UK a jeho orgánov. 
Predseda AS UK informoval, že navrhnutý harmonogram prerokuje s rektorom UK a predloží ho 

v bode „Rôzne“ na 2. zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2015 (navrhuje sa, aby AS UK harmonogram 
zasadnutí uznesením zobral na vedomie). 

Mgr. Gašpar Fronc pripomenul oprávnenie rektora UK dané zákonom o vysokých školách 
požadovať od predsedu AS UK zvolanie zasadnutia AS UK. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. odporučila, aby sa 
zasadnutia komisie konávali v zasadačke rektora UK v obvyklom čase, t.j. v stredy o 13.00 hod. 
Súčasne požiadala, aby bol striktne dodržiavaný termín predkladania materiálov vo vecnej pôsobnosti 
Finančnej komisie AS UK. Materiály doručené v týždni, v ktorom sa uskutoční zasadnutie komisie, 
nebudú prerokované. 
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. odporučila, aby AS UK 
v bode „Rôzne“ prijal uznesenie, podľa ktorého by v prípade trojnásobnej (neospravedlnenej) neúčasti 
na zasadnutí niektorej z komisií AS UK daný člen komisie čelil návrhu na svoje odvolanie z príslušnej 
komisie. Vyslovila obavy o uznášaniaschopnosť Finančnej komisie AS UK vzhľadom na jej veľkosť 
(komisia je 28-členná). 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že v prípade, ak by pri troch neúčastiach na 
zasadnutí komisie malo prísť k automatického zániku členstva v komisii, je potrebné zmeniť príslušné 
ustanovenie Rokovacieho poriadku AS UK upravujúce zánik členstva v komisiách AS UK. 

 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. nadniesol otázku, či je nevyhnuté, aby sa rektor UK zúčastňoval na 
každom zasadnutí Predsedníctva AS UK a odporučil predsedovi AS UK túto otázku prediskutovať 
s rektorom UK (rektora UK môže v prípade potreby zastúpiť vecne príslušný prorektor UK). 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že ani účasť prorektorov UK na 
zasadnutiach Predsedníctva AS UK nie je nevyhnutná, ak na programe zasadnutia nie je materiál v ich 
vecnej pôsobnosti. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa u členov predsedníctva 
informovala na prax uplatňovanú v akademických senátoch fakúlt UK, či sa na zasadnutiach ich 
predsedníctiev zúčastňujú aj dekani a prodekani fakulty. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. pripomenul, že predseda AS UK je podľa Štatútu UK prizývaný 
na zasadnutia Vedenia UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na diskusiu k príprave 
budúcoročnej metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 
2016, ktorá prebehla na 1. zasadnutí Finančnej komisie AS UK (zasadnutie komisie sa uskutočnilo pred 
zasadnutím Predsedníctva AS UK), informoval, že otázku prípravy metodiky prerokoval s iniciátorom 
diskusie prof. PhDr. Františkom Gahérom, CSc. a rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. 
Rektor UK vyslovil súhlas so vznikom pracovnej skupiny k príprave návrhu metodiky UK. Predseda 
AS UK informoval, že za členov pracovnej skupiny navrhuje nasledovných členov AS UK (členovia sú 
uvedení v abecednom poradí): 

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. 
 PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

prof. PhDr. František Gahér, CSc. 
 MUDr. Erika Macháčová, PhD. 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
1 zástupca študentskej časti AS UK 

 
Predseda AS UK informoval, že návrh členov pracovnej skupiny pre prípravu metodiky UK predloží na 
zasadnutí AS UK. Keďže pracovná skupina bude pôsobiť ako poradný orgán rektora UK, bude ma 
uvážení rektora UK, či kandidátov navrhnutých AS UK akceptuje. 
 
 
Bod č. 13: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval 
členom predsedníctva a tajomníkovi AS UK za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  15.40 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
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Návrhová komisia: 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. ................................................................. 

 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.  ................................................................. 

 
 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


