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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

zo 4. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 18. 05. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.10 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 4. zasadnutí Akademického senátu UK. 
3. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015. 
4. Prerokovanie návrhu programu 5. zasadnutia Akademického senátu UK: 

 4.1 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
 4.2 Výročná správa o činnosti UK za rok 2015. 
 4.3 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FaF UK. 
 4.4 Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku PraF UK. 
 4.5 Študijný poriadok RKCMBF UK. 
 4.6 Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o.  
 4.7 Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni pri JLF UK  
  v Martine. 
 4.8 Návrh pozvánky na 5. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 25.05.2016. 

5. Vecný zámer dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 
 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., ktorý 
privítal prítomných členov predsedníctva, kvestorku UK a predsedov komisií AS UK. Ospravedlnil 
neprítomnosť rektora UK z dôvodu účasti na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektorskej 
konferencie a informoval, že jeho zastupovaním bola poverená kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. 
Konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 
15 členov predsedníctva prítomných 10 členov. 
 
Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke s nasledovnými zmenami: 

• na žiadosť prorektora pre rozvoj doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. navrhol prerokovať bod  
č. 4.2 po 14.30 hod. (z dôvodu neprítomnosti prorektora UK v dôsledku iných povinností), 
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• na žiadosť prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. predradiť bod č. 4.6. 
 
Predseda AS UK následne vyzval členov predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na zmenu alebo 
doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predseda AS UK dal  
o upravenom návrhu programu hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 10 6 10 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje upravený program 4. zasadnutia Predsedníctva 
AS UK dňa 18. mája 2016. 
 
 
Bod č. 2:      Informácia o plnení uznesení schválených na 4. zasadnutí Akademického senátu UK 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Informoval, že všetky 
prijaté uznesenia na 4. zasadnutí AS UK boli po ich podpísaní zaslané predkladateľom materiálov.  
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 10 6 10 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 
schválených na 4. zasadnutí Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 3: Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015 
sa na májové zasadnutie AS UK nepodarí predložiť. V súlade s podmienkami dotačnej zmluvy medzi 
UK a MŠVVaŠ SR bola zaslaná tabuľková časť výročnej správy na kontrolu MŠVVaŠ SRv termíne 
do 20. apríla 2016. MŠVVaŠ SR však po predbežnej kontrole konštatovalo nesúlad medzi údajmi 
vo výročnej správe a údajmi v Centrálnom registri študentov (CRŠ) v prípade troch tabuliek 
vykazujúcich údaje o vyplatených sociálnych štipendiách, motivačných štipendiách, štipendiách 
z vlastných zdrojov UK a štipendiách pre PhD študentov. V čase od 20. apríla 2016 Rektorát UK 
v spolupráci s fakultami UK kontinuálne vykonáva práce na zosúladení údajov v ekonomickom 
informačnom systéme s údajmi v CRŠ, tieto však do termínu májového zasadnutia AS UK nebudú 
ukončené. Kvestorka UK informovala, že v súlade s príslušným metodickým usmernením MŠVVaŠ SR 
zašle do 31. mája 2016 výročnú správu o hospodárení UK ministerstvu, jej schvaľovanie odporučila 
presunúť na júnové zasadnutie AS UK. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predseda AS UK sa obrátil na tých členov predsedníctva, ktorí sú zároveň predsedami akademických 
senátov fakúlt UK s otázkou, či a akým spôsobom prípadne môžu fakultné akademické senáty, ktoré 
vo svojej pôsobnosti schvaľujú výročné správy o hospodárení fakúlt UK, prispieť k vyriešeniu 
vzniknutej situácie a do budúcnosti jej predchádzať. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová uviedla, že na UK je účtovníctvo decentralizované na úroveň 
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jednotlivých fakúlt a samostatne hospodáriacich súčastí UK, za administratívny a hospodársko-správny 
chod fakúlt zodpovedajú ich tajomníci. Nie je v možnostiach Rektorátu UK riešiť všetky účtovné 
nedostatky, ktoré vzniknú na úrovni fakúlt. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. reagoval, že úlohou akademických senátov fakúlt nie je 
zastupovať riadiacu činnosť na fakultách. Odporučil problém riešiť na úrovni Kolégia rektora UK. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že akademické senáty fakúlt kontrolujú základné parmetre 
hospodárenia fakúlt, vykonávanie podrobnej kontroly hospodárenia a spôsobu účtovania nie je v ich 
možnostiach. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že v prípade chybných údajov v tabuľkových 
častiach výročných správ fakúlt o hospodárení bude požadovať ich opätovné schválenie 
v akademických senátoch fakúlt UK. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že medzi orgánmi akademickej samosprávy existuje 
deľba moci, akademické senáty nie sú výkonnou zložkou. Diskutované problémy musia byť riešené na 
úrovni rektora a dekanov fakúlt, kvestorka UK nemá dostatočné právomoci primäť tajomníkov fakúlt 
k náprave. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia, ktorým by Predsedníctvo AS UK 
vzalo na vedomie ústnu informáciu kvestorky UK a požiadalo rektora UK, aby sa obrátil na MŠVVaŠ 
SR so žiadosťou o poskytnutie prístupu do CRŠ pre potreby fakúlt UK a kontroly ich účtovníctva. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie ústnu informáciu kvestorky UK o stave prípravy Výročnej správy o hospodárení UK 
za rok 2015 a presúva jej schvaľovanie na júnové zasadnutie Akademického senátu UK, 

II. 
obracia sa na rektora UK, aby požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o sprístupnenie Centrálneho registra študentov pre potreby fakúlt UK a kontroly ich účtovníctva. 
 
 
Bod č. 4: Prerokovanie návrhu programu 5. zasadnutia Akademického senátu UK 
 
4.1 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
jednotlivých žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 4. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 11. mája 2016. Zasadnutie komisie bolo neuznášaniaschopné, prítomní členovia 
komisie odporučili AS UK sedem žiadostí schváliť v predloženom znení, žiadosť Ľubica Cibulková – 
LPC odporučili schváliť po vypustení ustanovenia o technickom zhodnotení predmetu nájmu a žiadosť 
SOUND and LIGHT, s.r.o. po zodpovedaní pripomienok členov komisie zo strany predkladateľa. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v nadväznosti na žiadosť dekana PriF UK  
o zrušenie uznesenia č. 21.7/2015 z dôvodu nerealizácie predmetného nájmu informoval o návrhu, aby 
sa platnosť každého uznesenia o udelení súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku automaticky skončila 
po určitej dobe (napr. 6 mesiacov). V prípade, že by nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy 
do stanoveného termínu, by nebolo potrebné prijaté uznesenia osobitne zrušovať. 

Prítomní členovia predsedníctva návrh na automatický zánik platnosti uznesení podporili. 
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Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
4. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
4.6 Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016. Predložený návrh obsahuje len 
zámer rozšíriť predmet činnosti obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o. a nejde o návrh na zmenu 
zakladateľskej listiny. Podľa členov komisie teda nejde o materiál, ktorý by mala prerokovať Právna 
komisia AS UK. Z tohto dôvodu členovia komisie návrh zobrali na vedomie, ale neprijali uznesenie 
o odporučení pre AS UK materiál schváliť.  
 
Predseda Dozornej rady UK Veda, s.r.o. prof. PhDr. František Gahér, CSc. informoval o prerokovaní 
materiálu na zasadnutí dozornej rady dňa 18. mája 2016 (uskutočnilo sa pred konaním zasadnutia 
Predsedníctva AS UK). Podrobnejšie vysvetlil okolnosti, pre ktoré sa navrhuje rozšírenie predmetu 
činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. a uviedol, že dozorná rada odporučila AS UK materiál 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 výsledok 

5 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedu Dozornej rady UK Veda, s.r.o. o prerokovaní materiálu na 
zasadnutí Dozornej rady UK Veda, s.r.o. dňa 18. mája 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
4.2 Výročná správa o činnosti UK za rok 2015 
 
Úvodné slovo predniesol prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Informoval, že dňa 
13. mája 2016 bola Predsedníctvu AS UK postúpená aktuálna verzia výročnej správy o činnosti. 
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Štruktúra výročnej správy je daná metodickým usmernením MŠVVaŠ SR, grafická úprava sa pridržiava 
platného dizajn manuálu UK. Prorektor následne stručne predstavil štruktúru výročnej správy. 
 
Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval, že komisia prerokovala materiál na svojom 2. zasadnutí dňa 13. mája 2016 a odporučila ho 
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 výsledok 

6 10 6 10 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

informáciu predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 2. zasadnutí Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK dňa 13. mája 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
4.3 Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku FaF UK 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 3. zasadnutí dňa 11. mája 2016. Keďže však komisia nemala 
k dispozícii úplné znenie Študijného poriadku FaF UK, bez ktorého nebolo možné posúdiť všetky 
novelizačné body dodatku, komisia sa rozhodla materiál prerokovať per rollam v termíne do 17. mája 
2016. Predsedníčka komisie informovala, že členovia komisie pri prerokovaní per rollam vzniesli 
pripomienky a ďalšie pripomienky doručila prorektorka UK pre legislatívu. Na základe týchto 
skutočností neodporúča materiál zaradiť do návrhu programu najbližšieho zasadnutia AS UK. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 1. zasadnutí dňa 11. mája 2016, zo strany vecnej pôsobnosti komisie  
k nemu neboli vznesené výhrady a komisia ho odporučila AS UK schváliť. 
 
Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. informovala, že začiatkom júna sa uskutoční zasadnutie 
Akademického senátu FaF UK, na ktorom bude schválená nová verzia materiálu so zapracovanými 
pripomienkami Právnej komisie AS UK a prorektorky UK pre legislatívu. 
 
Členovia predsedníctva krátko diskutovali o vhodnosti termínu navrhovanej účinnosti dodatku, a to 
dňom schválenia v AS UK. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia o nezaradení materiálu na najbližšie zasadnutie AS UK a 
dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 10 6 10 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
1. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

III. 
neodporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu  
5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
4.4 Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku PraF UK 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 3. zasadnutí dňa 11. mája 2016 a odporučila ho AS UK schváliť. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 1. zasadnutí dňa 11. mája 2016 a odporučila ho 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 výsledok 

8 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
1. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
4.5 Študijný poriadok RKCMBF UK  
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 3. zasadnutí dňa 11. mája 2016. Prerokovanie malo „predbežný“ 
charakter, keďže sa konalo pred schvaľovaním konečnej verzie v Akademickom senáte RKCMBF UK. 
K predloženému materiálu mali členovia komisie zásadné pripomienky, ktoré však v schválenej verzii 
študijného poriadku neboli zohľadnené (najmä úprava licenciátskeho a doktorandského štúdia, 
zavedenie tzv. záverečnej skúšky). Predsedníčka komisie informovala, že komisia na zasadnutí 
neodporučila AS UK materiál schváliť, ale opätovne ho prerokovať na júnovom zasadnutí komisie. 
Súčasne informovala, že pripomienky komisie sú totožné s pripomienkami prorektorky UK pre 
legislatívu. 
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Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 1. zasadnutí dňa 11. mája 2016. Diskutovala sa otázka rozporu medzi 
zákonom o vysokých školách, ktorý pripúšťa špecifiká pre bohoslovecké fakulty, a cirkevným právom. 
Komisia odporučila po zapracovaní pripomienok materiál predložiť na opätovné prerokovanie  
v komisiách AS UK. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že riešenia navrhnuté Právnou komisiou AS UK zasahujú do akreditačného 
spisu. Cirkevné právo a platný zákon o vysokých školách majú odlišné odstupňovanie štúdia. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že existujú argumenty pre zaradenie a 
taktiež aj proti zaradeniu materiálu na najbližšie zasadnutie AS UK. 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera odporučil materiál na 5. zasadnutie AS UK nezaradiť, 
keďže existujú pochybnosti o súlade návrhu Študijného poriadku RKCMBF UK so zákonom 
o vysokých školách a Študijným poriadkom UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. navrhol, aby sa sporné otázky vyriešili 
na štvorstrannom stretnutí za účasti dekana RKCMBF UK, predsedu Akademického senátu RKCMBF 
UK, prorektorky UK pre legislatívu a predsedníčky Právnej komisie AS UK a schvaľovanie materiálu 
bolo posunuté na júnové zasadnutie AS UK. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal 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  

I. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na 
1. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

III. 
neodporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu  
5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 

IV. 
odporúča iniciovať k návrhu Študijného poriadku RKCMBF UK štvorstranné stretnutie za účasti 
dekana RKCMBF UK, predsedu Akademického senátu RKCMBF UK, prorektorky UK pre 
legislatívu a predsedníčky Právnej komisie AS UK za účelom nájdenia riešenia sporných otázok. 
 
 
4.7 Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte a jedálni pri JLF UK 
 v Martine  
 
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval, 
že komisia prerokovala materiál na svojom 5. zasadnutí dňa 13. apríla 2016 a odporučila ho AS UK 
schváliť. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 10: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
o prerokovaní materiálu na 5. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
dňa 13. apríla 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 5. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 
 
 
4.8 Návrh pozvánky na 5. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 25.05.2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na základe prijatých uznesení (odporúčaní  
o zaradení/nezaradení materiálu do návrhu programu zasadnutia AS UK) predniesol návrh pozvánky na 
5. zasadnutie AS UK a vyzval členov predsedníctva a hostí na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo 
doplnenie. Keďže taký návrh nezaznel, predseda AS UK dal o prednesenom návrhu pozvánky hlasovať. 
 

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  
5. zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 25. mája 2016 o 14.00 hod. do Auditorium 
maximum Právnickej fakulty UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015. 
5. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť. 
8. Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
9. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine. 
10. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 
 
Bod č. 5: Vecný zámer dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v úvodnom slove odporučil ďalší spôsobom 
prerokovania vecného zámeru dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK. Návrh bude ako informatívny 
materiál zaslaný členom AS UK spolu s pozvánkou na májové zasadnutie AS UK, následne prejde 
štandardnou procedúrou uplatňovanou pri prerokovávaní materiálov (komisie – predsedníctvo). 
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Dodatok bude po zapracovaní pripomienok členov AS UK a komisií AS UK v paragrafovom znení 
schvaľovaný na júnovom zasadnutí AS UK. Vecný zámer dodatku nebude obsahovať pôvodne 
navrhované ustanovenie o obmedzení maximálneho počtu členov komisií AS UK a členstva v nich a 
taktiež ani návrh na proporčné zastúpenie fakúlt UK v komisiách AS UK; ustanovenie o automatickom 
zániku členstva v komisiách AS UK v prípade viacnásobnej neúčasti na zasadnutiach je vo vecnom 
zámere ponechané. 
Členovia predsedníctva vyslovili súhlas s navrhnutým postupom prerokovania vecného zámeru 

dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK. 
 
 
Bod č. 6: Rôzne 

Bc. Róbert Zsembera z titulu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
informoval, že komisia na svojom 7. zasadnutí dňa 17. mája 2016 prerokovala konečnú verziu návrhu 
novej smernice rektora UK, ktorou sa upravujú pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK a proces 
prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK, a odporučila ju rektorovi UK schváliť 
(podpísať). Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorý sa na príprave novej smernice v jej jednotlivých 
štádiách podieľali a kladne zhodnotil prístup Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK pri 
finalizácii návrhu smernice. Zároveň informoval, že komisia schválila rozdelenie ubytovacej kapacity 
UK jednotlivým fakultám UK pre akademický rok 2016/2017. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. doplnil, že v prípade požiadavky bude návrh 
novej smernice zaslaný členom AS UK pred nastávajúcim zasadnutím AS UK ako informatívny 
materiál. 
 
 
Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval 
členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  15.15 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


