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Bratislava, 11. 12. 2016

Z ápi sn ica

z 8. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 07. 12. 2016

Začiatok zasadnutia: 12.30 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. Informácia o plnení uznesení schválených na zasadnutiach Akademického senátu UK.
3. Prerokovanie návrhu programu 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK:

3.1  Štatút Pedagogickej fakulty UK.
3.2  Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK.
3.3 Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UK.
3.4  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
3.5  Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Mlynská dolina.
3.6  Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Staré Mesto.
3.7  Informácia o spoločnom zasadnutí Pedagogickej komisie a Vedeckej komisie AS UK.
3.8  Návrh pozvánky na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 14.12.2016.

4. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2016/17.
5. Rôzne.
6. Záver.

Zasadnutie  v  neprítomnosti  predsedu AS UK viedla podpredsedníčka AS UK doc.  Mgr. Miroslava
Slaninová, PhD.

Bod č. 1: Otvorenie

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvorila podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová,
PhD , ktorá privítala prítomných členov predsedníctva, členov Vedenia UK, predsedov komisií AS UK
a ďalších  hostí.  Konštatovala,  že  predsedníctvo  je  uznášaniaschopné  (na  začiatku  zasadnutia  bolo
z celkového počtu 15 členov predsedníctva prítomných 9 členov, ďalší členovia predsedníctva prišli
v priebehu zasadnutia.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov
predsedníctva  a hostí  na  podávanie  návrhov  na  zmenu  alebo  doplnenie  navrhnutého  programu
zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, Predsedníctvo AS UK v súlade s čl. 39 ods. 7 Rokovacieho
poriadku AS UK rokovalo podľa programu zasadnutia uvedenom na pozvánke.
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Bod č. 2:     Informácia o plnení uznesení schválených na zasadnutiach Akademického senátu UK

Úvodné  slovo predniesol  tajomník  AS UK RNDr. Róbert  Kysel,  PhD.  ako  spracovateľ  materiálu.
Informoval, že všetky uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí AS UK boli po ich podpísaní dňa  
31. októbra 2016 zaslané predkladateľom materiálov. Súčasne informoval o plnení vybraných uznesení
majetkovej  povahy  (uzatváranie  zmlúv  o  nájme  nebytových  priestorov, ku  ktorým  AS  UK  udelil
predchádzajúci písomný súhlas).

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. požiadala, aby bol materiál zaslaný
na vedomie Oddeleniu legislatívy a právnych služieb RUK (OLP).

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

1 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 1:

Predsedníctvo  Akademického  senátu  UK  berie  na  vedomie  Informáciu  o  plnení  uznesení
schválených na 7. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK dňa 19. októbra 2016.

Bod č. 3: Prerokovanie návrhu programu 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK

3.1 Štatút Pedagogickej fakulty UK

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní
Štatútu PdF UK na zasadnutí komisie dňa 30. novembra 2016. Keďže predkladateľ (dekanka PdF UK)
zapracovala do návrhu Štatútu PdF UK pripomienky Právnej komisie AS UK legislatívno-technickej a
editačnej  povahy (bez  potreby opätovného schvaľovania  štatútu  v  Akademickom senáte  PdF UK),
komisia odporúča AS UK materiál schváliť.

Prorektorka  UK pre  legislatívu  prof.  JUDr. Mária  Patakyová,  PhD.  informovala,  že  OLP zaslalo  
k materiálu 22 pripomienok, z ktorých sú zapracované len 4 (tie, ktoré boli totožné s pripomienkami
Právnej komisie AS UK). Opýtala sa preto na ďalší procesný postup prerokúvania materiálu v AS UK.

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že pripomienky
OLP, ktoré majú legislatívno-technický charakter, odporúča predkladateľke materiálu zapracovať.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa poďakovala prorektorke UK za podané pripomienky; tieto budú
do materiálu pred jeho schválením v AS UK zapracované.

Po skončení rozpravy predniesla podpredsedníčka AS UK návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

2 11 6 11 0 0 schválené

Uznesenie č. 2:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie  na vedomie informáciu predsedníčky Právnej  komisie  AS UK o prerokovaní materiálu na  
6. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.
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3.2 Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK

Predsedníčka Pedagogickej  komisie  AS UK prof.  PhDr. Zlatica Plašienková,  PhD. informovala,  že
komisia prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2016 a odporučila ho AS UK
schváliť.

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní
materiálu na zasadnutí komisie dňa 30. novembra 2016. Komisia uznesením požiadala predkladateľa 
o doplnenie dôvodovej správy k navrhovaným zmenám. Keďže dôvodová správa bola pred zasadnutím
predsedníctva doplnená, komisia opätovne prerokuje materiál spôsobom per-rollam.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

3 11 6 10 0 1 schválené

Uznesenie č. 3:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na
3. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
berie  na vedomie informáciu predsedníčky Právnej  komisie  AS UK o prerokovaní materiálu na  
6. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

III.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

3.3 Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UK

Predsedníčka Pedagogickej  komisie  AS UK prof.  PhDr. Zlatica Plašienková,  PhD. informovala,  že
komisia prerokovala dodatky k študijným poriadkom FaF UK, FiF UK, FMFI UK a PdF UK na svojom
zasadnutí dňa 30. novembra 2016 a odporučila ich AS UK schváliť. Diskusia na zasadnutí komisie sa
viedla  o  potrebe  terminologického  zosúladenia  navrhovaného  znenia  čl.  28  Študijného  poriadku  
FaF UK s príslušným ustanovením Študijného poriadku UK.

Predsedníčka  Právnej  komisie  AS  UK  Mgr.  Petronela  Luprichová,  PhD.  informovala,  že  komisia
prerokovala dodatky k študijným poriadkom FaF UK, FMFI UK a PdF UK na svojom zasadnutí dňa
30. novembra 2016. Komisia odporučila schváliť dodatky k študijným poriadkom FMFI UK a PdF UK.
V prípade Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku FaF UK komisia požiadala predkladateľa o predloženie
platného a účinného Študijného poriadku FaF UK v znení dodatkov č. 1 a 2. Dodatok k Študijnému
poriadku  FiF  UK  komisia  neprerokovala,  keďže  ho  nemala  k  dispozícii.  Oba  materiály  komisia
opätovne prerokuje spôsobom per-rollam.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

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

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na
3. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
berie  na vedomie informáciu predsedníčky Právnej  komisie  AS UK o prerokovaní materiálu na  
6. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

III.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

3.4 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Vzhľadom na  oneskorené  doručenie  zápisnice  zo  zasadnutia  Finančnej  komisie  AS  UK požiadala
podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. predsedníčku Finančnej komisie AS UK
o poskytnutie detailnejšej informácie o priebehu a záveroch zo zasadnutia komisie.

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní  
16 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a 1 zmene uznesenia na 8. zasadnutí
Finančnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016. Komisia odporučila udeliť AS UK predchádzajúci
písomný súhlas s nasledovnými návrhmi úprav v žiadostiach:
ANWELL, s.r.o. upraviť, aby nájom nebol schválený so spätnou platnosťou
Akzent BigBoard, OZ Klub Mistral doplniť „bez technického zhodnotenia“

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval,
že komisia bude do budúcnosti prerokúvať žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
predložené riaditeľmi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a VI Družba UK. Komisia na svojom 10. zasadnutí dňa
23.  novembra  2016 a  v  následnom hlasovaní  per-rollam odporučila  udeliť  AS UK predchádzajúci
písomný súhlas s nasledovnými návrhmi úprav v žiadostiach:
ANWELL, s.r.o. udeliť súhlas s dobou nájmu od 14.12.2016
Vodácky klub Tatran Karlova Ves udeliť súhlas s dobou nájmu od 14.12.2016

Predseda  Komisie  pre  vysokoškolské  internáty  a  ubytovanie  AS  UK  Bc.  Róbert  Zsembera  ďalej
informoval, že viacerí členovia komisie navrhli skrátiť dobu nájmu pozemku pre bilboard spoločnosti
ISPA, s.r.o. na dva roky, a to v súlade so snahami hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Staré
Mesto o zníženie reklamného smogu (pri zníženom počte reklamných plôch sa môže do budúcnosti
navýšiť cena nájmu pre zostávajúce plochy). 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil, že hl. mesto SR Bratislava dlhodobo vyvíja
snahu o zníženie počtu reklamných plôch umiestnených na nehnuteľnostiach vo vlastníctve UK. Príjem
z prenájmu reklamných plôch tvorí pri súčasnom podfinancovaní UK nezanedbateľnú časť rozpočtu
fakúlt UK a ďalších súčastí UK.

Tajomník  AS UK RNDr. Róbert  Kysel,  PhD.  odporučil,  aby predseda  komisie  predniesol  danú
pripomienku na zasadnutí AS UK ako pozmeňujúci návrh, o ktorom sa bude následne hlasovať.

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. odporučila, aby sa uplatnila zásada
rovnakého prístupu ku všetkým súčastiam UK (t.j. skrátenie doby nájmu pre reklamné plochy by sa
netýkalo len žiadostí predložených VI Družba UK).

Predseda komisie Bc. Róbert Zsembera na záver rozpravy uviedol, že bude o požiadavke členov
komisie na skrátenie doby nájmu rokovať s riaditeľom VI Družba UK ako predkladateľom žiadosti.
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Po skončení rozpravy predniesla podpredsedníčka AS UK návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

5 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 5:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
8. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
o prerokovaní materiálu na 10. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
dňa 23. novembra 2016,

III.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

3.5 Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Mlynská dolina

Predsedníčka  Finančnej  komisie  AS  UK  MUDr.  Erika  Macháčová,  PhD.  infomovala,  že  komisia
prerokovala materiál na svojom 8. zasadnutí dňa 30. novembra 2016 a odporučila ho AS UK schváliť.

Podpredsedníčka  AS  UK  doc.  Mgr.  Miroslava  Slaninová,  PhD.  doplnila,  že  grafická  príloha
k návrhu je súčasťou spisu; prílohu Finančná komisia AS UK na svojom zasadnutí nemala k dispozícii.

Predsedníčka  Právnej  komisie  AS  UK  Mgr.  Petronela  Luprichová,  PhD.  informovala,  že  komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 30. novembra 2016 a podala k návrhu uznesenia pripomienku
spočívajúci vo vypustení slova „peši“.

Podrobnosti o návrhu na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena poskytla prorektorka UK pre
legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Po skončení rozpravy predniesla podpredsedníčka AS UK návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

6 11 6 11 0 0 schválené

Uznesenie č. 6:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
8. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
berie  na vedomie informáciu predsedníčky Právnej  komisie  AS UK o prerokovaní materiálu na  
6. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

III.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.
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3.6 Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Staré Mesto

Predsedníčka  Finančnej  komisie  AS  UK  MUDr.  Erika  Macháčová,  PhD.  infomovala,  že  komisia
prerokovala materiál na svojom 8. zasadnutí dňa 30. novembra 2016, materiál však nebol kompletný.
Keďže návrh na udelenie súhlasu bol doplnený po zasadnutí komisie, uskutoční sa k nemu mimoriadne
zasadnutie Finančnej komisie AS UK (pred začiatkom 8. riadneho zasadnutia AS UK).

Podpredsedníčka  AS UK doc.  Mgr. Miroslava  Slaninová,  PhD.  sa  prorektorky  UK pre  legislatívu
opýtala, čo znamená skratka „EBC – Dóm – VNK“.

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prisľúbila odpoveď poskytnúť
pri prerokovávaní materiálu na 8. riadnom zasadnutí AS UK.

Po skončení rozpravy predniesla podpredsedníčka AS UK návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

7 11 6 11 0 0 schválené

Uznesenie č. 7:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
8. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016,

II.
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

3.7 Informácia o spoločnom zasadnutí Pedagogickej komisie a Vedeckej komisie AS UK

Podrobnosti  o  priebehu spoločného zasadnutia  Pedagogickej  komisie  AS UK a  Vedeckej  komisie  
AS UK dňa 30. novembra 2016 k návrhu cieľom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania
(NPRVaV) pre oblasť vysokého školstva sú zaznamenané v zápisniciach zo zasadnutí oboch komisií.
Komisie odporučili predloženú verziu stanoviska UK k NPRVaV prepracovať.

Prorektor  UK  pre  rozvoj  doc.  Mgr.  Vincent  Múcska,  PhD.  informoval  o  zapracovaní  došlých
pripomienok  (doc.  Putala,  Mgr.  Šmelková)  k  návrhu  prepracovaného  stanoviska  UK  k  NPRVaV.
Upravený materiál bude zaslaný tajomníkovi AS UK na ďalšiu distribúciu.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

8 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 8:

Predsedníctvo Akademického senátu UK  odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť
Spoločné vyhlásenie Vedenia a Akademického senátu UK k návrhu cieľov Národného programu
rozvoja výchovy a vzdelávania do návrhu programu 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu
UK dňa 14. decembra 2016.
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3.8 Návrh pozvánky na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 14.12.2016

Tajomník Finančnej komisie AS UK Bc. Daniel Zigo informoval, že komisia hlasovaním per-rollam
odporučila AS UK prijať uznesenie k nedostatočnej výške finančných prostriedkov pre vysoké školstvo
v štátnom rozpočte na rok 2017. Návrh uznesenia vypracovala členka komisie Mgr. Jana Šmelková.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. požiadal uznesenie pozmeniť a rozdeliť ho na 2 časti;
časť A by tvoril spresnený text návrhu uznesenia a časť B nový text zameraný ako vyjadrenie AS UK 
k metodike delenia štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2017.

Podrobnejšie  informácie  k návrhu ministerskej  metodiky predniesli  predseda  Vedeckej  komisie  
AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (súčasne aj predseda RVŠ) a rektor UK.

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa pochvalne vyjadril k predloženému návrhu uznesenia.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

9 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 9:

Predsedníctvo Akademického senátu UK  odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť
návrh  uznesenia  Finančnej  komisie  AS  UK  do  návrhu  programu  8.  riadneho  zasadnutia
Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

Podpredsedníčka  AS  UK  doc.  Mgr.  Miroslava  Slaninová,  PhD.  informovala,  že  Mgr.  Petronela
Luprichová, PhD. sa ku dňu 6. decembra 2016 vzdala členstva v Dozornej rade UK Veda, s.r.o. Navrhla
preto do návrhu programu 8. riadneho zasadnutia AS UK doplniť bod „Návrh na vymenovanie člena
Dozornej rady UK Veda, s.r.o.“.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

10 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 10:

Predsedníctvo Akademického senátu UK  odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť
„Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.“ do návrhu programu 8. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016.

Podpredsedníčka  AS  UK  doc.  Mgr.  Miroslava  Slaninová,  PhD.  na  základe  prijatých  uznesení
(odporúčaní  o zaradení  materiálov do návrhu programu 8.  riadneho zasadnutia  AS UK) predniesla
návrh pozvánky.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

11 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 11:

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zvolať  
8.  riadne  zasadnutie  Akademického  senátu  UK na  stredu  14.  decembra  2016  o  15.00  hod.  do
Auditorium maximum Právnickej fakulty UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
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3. Voľba návrhovej komisie.
4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty.
5. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK.
6. Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UK.
7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Mlynská dolina.
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Staré Mesto.
10. Stanovisko k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania 

(Návrh cieľov v oblasti VŠ).
11. Stanovisko k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017.
12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2016/17.
13. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o.
14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
15. Rôzne.
16. Záver.

Podpredsedníčka  AS  UK  doc.  Mgr.  Miroslava  Slaninová,  PhD.  ďalej  informovala,  že  v  bode
„Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK“ bude prorektorka UK pre legislatívu
informovať o zriadení technologického centra a inkubátora ako súčasti Vedeckého parku UK.

Bod č. 4: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií 
v LS akad. roka 2016/17

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala predsedov komisií AS UK,
aby do termínu konania 8.  riadneho zasadnutia AS UK doplnili  harmonogram o termíny zasadnutí
komisií AS UK, ktorým predsedajú.

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

12 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 12:

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I.

odporúča  Akademickému  senátu  UK  schváliť  Harmonogram  zasadnutí  pléna  Akademickému
senátu UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2016/17,

II.
žiada predsedov komisií AS UK, aby do termínu konania 8. riadneho zasadnutia AS UK doplnili
návrh harmonogramu o termíny zasadnutí komisií Akademického senátu UK, ktorým predsedajú.

Bod č. 5: Rôzne

Podpredsedníčka  AS  UK  doc.  Mgr.  Miroslava  Slaninová,  PhD.  informovala  o  uznesení  č.  3  zo
zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016, ktorým komisia požiadala, aby boli
obhliadky predmetu nájmu dopĺňané o fotodokumentáciu. Vzhľadom na neprítomnosť kvestorky UK
odporučila predmetnú otázku prerokovať na niektorom z nasledujúcich zasadnutí orgánov AS UK.
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Bod č. 6: Záver

Po vyčerpaní  programu zasadnutia  podpredsedníčka  AS UK doc.  Mgr. Miroslava  Slaninová,  PhD.
poďakovala členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 13.48 hod.

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

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

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

podpredsedníčka Akademického senátu UK
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