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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava, 23. 10. 2016 

Zá p i s n i c a  

zo 7. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 19. 10. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:  14.00 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. Prerokovanie návrhu programu 7. zasadnutia Akademického senátu UK: 

2.1 Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
2.2 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
2.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o spolupráci. 
2.4 Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK. 
2.5 Návrh pozvánky na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 26.10.2016. 

3. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode FiF UK. 
4. Koncepčné otázky činnosti Akademického senátu UK, predsedníctva a komisií. 
5. Rôzne. 
6. 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, členov Vedenia UK, predsedov komisií AS UK a ďalších 
hostí. Konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového 
počtu 15 členov predsedníctva prítomných 13 členov, jeden člen sa zo zasadnutia ospravedlnil). 
 
Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval 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: Prerokovanie návrhu programu 7. zasadnutia Akademického senátu UK 
 
2.1 Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl 
 

Podpredsedovia AS UK zvolení za študentskú časť AS UK Bc. Róbert Zsembera a Bc. Daniel Zigo 
informovali, že podľa § 107 ods. 4 zákona o vysokých školách volí študentská časť AS UK jedného 
zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ), a to z radov študentov UK. Na tajnú voľbu  
sa použijú ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku 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 

1 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu podpredsedov Akademického senátu UK Bc. Róberta Zsemberu a Bc. 
Daniela Ziga o príprave voľby zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej 
rady vysokých škôl, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 7. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016. 
 
 
2.2 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní  
22 žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 7. zasadnutí 
Finančnej komisie AS UK, ktoré sa konalo bezprostredne pred zasadnutím Predsedníctva AS UK.  
Komisia nebola uznášaniaschopná, avšak hlasovala s odporúčacím charakterom – všetky žiadosti sa po 
pripomienkovaných zmenách navrhli predložiť senátu, s výnimkou FCHPT STU v Bratislave, ktorú 
rektor UK vzal späť.  
 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
7. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19. októbra 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 7. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016. 
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2.3 Žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o spolupráci 
 

Predsedníčky Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. a Právnej komisie AS UK 
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovali o prerokovaní piatich žiadostí o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi Vedeckým parkom UK a piatimi 
obchodnými spoločnosťami na zasadnutiach komisií, ktoré sa konali bezprostredne pred zasadnutím 
Predsedníctva AS UK.  
Finančná komisia sa dohodla, že predložené zmluvy berú na vedomie. 
Právna  komisia sa uzniesla, že zmluvy taktiež berie na vedomie a zároveň, že očakáva zodpovedanie 
otázok, ktoré na zasadnutí vystali, právnym oddelením univerzity. Pripomienky: zmeniť dobu 
spolupráce z doby neurčitej na 3 roky. 
 
Predsedníctvo AS UK dostalo informáciu o uznesení č. 4 zo zasadnutia AS FIF UK zo dňa 17.10.2016, 
v ktorom AS FIF UK poveril svojich zástupcov, aby si od rektora UK na najbližšom zasadnutí 
AS UK vyžiadali stanovisko k vecnej stránke informácií a pochybností týkajúcich sa verejného 
obstarávania Univerzitného vedeckého parku medializovaných 25.9.2016 v blogu nadácie Zastavme 
korupciu. Konkrétne sa týkali úlohy riaditeľa UVP prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. v spoločnosti 
Slovgen. 
 
Rektor UK odpovedal, že plánuje vypracovať odpoveď a zaslať ho na zasadnutie AS UK i keď sa ho 
nebude môcť osobne zúčastniť. 
 
Prof. Gahér vyjadril potrebu vypracovania podrobného a presného stanoviska, aby sa dokázalo, že 
podozrenia sú nepodložené. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
7. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 19. októbra 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu na  
5. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 19. októbra 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 7. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016 s návrhom uznesenia, aby Akademický 
senát UK zobral na vedomie predkladaný materiál. 
 
 
2.4 Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK 
 

Predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., a Právnej komisie 
AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD., informovali o prerokovaní návrhu Dodatku č. 3 
k Študijnému poriadku UK na zasadnutiach komisií, ktoré sa konali v dňoch 12. a 19. októbra 2016. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie uviedla, že dodatok bol predmetom zasadnutia Pedagogickej 
komisie, na ktorom tento dodatok odporučili prijať. 



4 

 
Mgr. Luprichová uviedla, že Právna komisia sa zhodla, že návrh v takomto znení je v nesúlade 
s vyhláškou, keďže štátna skúška celkovo sa hodnotí iba hodnotením: prospel/ neprospel 
avšak predmety štátnej skúšky sa známkujú známkou. Právna komisia teda navrhla korektúru tohto 
dodatku, kde by sa opravilo znenie na: „...ak študent za celé štúdium vrátane predmetov štátnej 
skúšky“. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia, v zmysle prednesených zmien a dal 
o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu  
na 2. zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK dňa 12. októbra 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu  
na 5. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 19. októbra 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 7. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 2016. 
 
 

2.5 Návrh pozvánky na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 26.10.2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na základe prijatých uznesení (odporúčaní  
o zaradení materiálov do návrhu programu 7. riadneho zasadnutia AS UK) predniesol návrh pozvánky. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zvolať  
7. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 26. októbra 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. Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o spolupráci. 
7. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK. 
8. Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania Vedeckého parku 

UK.  
9. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 
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Bod č. 3: Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK  

vo volebnom obvode FiF UK 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že PhDr. Igorovi Harajovi, PhD. 
v dôsledku zániku členstva v akademickej obci UK zaniklo členstvo v AS UK. Na uprázdnené miesto 
člena zamestnaneckej časti AS UK je preto potrebné vo volebnom obvode FiF UK vyhlásiť 
doplňovacie voľby. Súčasne navrhol o 14 dní predĺžiť lehotu na vykonanie už vyhlásených 
doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode FiF UK (uznesenie č. 4 zo  
6. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 21. septembra 2016), a to z dôvodu, aby sa obe doplňovacie 
voľby mohli vykonať v rovnakom termíne. 
 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 13 7 13 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického 
senátu UK 

I. 
vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto člena 
zamestnaneckej časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FiF UK, 

II. 
určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 26. októbra 
2016 do 2. decembra 2016, 

III. 
mení bod II uznesenia č. 4 zo 6. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK dňa  
21. septembra 2016 nasledovne: 

slová „do 18. novembra 2016“ sa nahrádzajú slovami „do 2. decembra 2016“. 
 
 
Bod č. 4: Koncepčné otázky činnosti Akademického senátu UK, predsedníctva a komisií 

 
Predseda AS UK navrhol niekoľko koncepčných návrhov činnosti AS UK, predsedníctva a komisií. 
Prvý návrh sa týkal možnosti umožniť UVP mať člena senátu, najvhodnejšie by bolo cestou rozšírenia 
volebného obvodu Nefakultné súčasti UK. 
 
Predsedníčka finančnej komisie spomenula situáciu pri príprave posledného zasadnutia Finančnej 
komisie, kedy sa vyskytol problém s rozposielaním materiálov. Predseda AS UK navrhol stretnutie 
tajomníka AS UK a tajomníka Finančnej komisie AS UK, kde by si rozdelili vzájomné kompetencie. 
 
 
Bod č. 5: Rôzne 

V bode Rôzne neboli ďalšie otázky alebo podnety. 
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Bod č. 6: 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:  15.35 hod. 
 
 
Zapísal:  
Bc. Daniel Zigo (podpredseda AS UK) 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


