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Bratislava, 24. 09. 2016

Z ápi sn ica

zo 6. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 21. 09. 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. Informácia o plnení uznesení schválených na zasadnutiach Akademického senátu UK.
3. Harmonogram zasadnutí Akademického senátu UK pre zimný semester akad. roka 2016/2017.
4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
5. Informácia o činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS 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, rektora UK, prorektora tajomníka AS UK. Konštatoval, že
predsedníctvo  je  uznášaniaschopné  (na  začiatku  zasadnutia  bolo  z celkového  počtu  15 členov
predsedníctva  prítomných  v  rokovacej  miestnosti  9  členov, podpredsedníčka  AS UK prof.  MUDr.
Katarína Adamicová, PhD. bola prítomná prostredníctvom telekonferečného zariadenia na JLF UK).

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,  predseda  AS  UK  dal  hlasovať  o  pôvodne  predloženom
programe zasadnutia.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

1 10 6 10 0 0 schválené

Uznesenie č. 1:

Predsedníctvo  Akademického  senátu  UK  schvaľuje program  6.  zasadnutia  Predsedníctva
Akademického senátu UK dňa 21. septembra 2016.
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Bod č. 2:     Informácia o plnení uznesení schválených na zasadnutiach Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Informoval, že všetky
prijaté uznesenia na 6. 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 
I.

berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení schválených na 6. zasadnutí Akademického senátu
UK dňa 22. júna 2016,

II.
odporúča Akademickému senátu UK zrušiť uznesenia AS UK č. 19.1/2016, 13.2/2016 a 12.3/2016
z dôvodu neuzavretia predmetných nájomných zmlúv.

Bod č. 3: Harmonogram zasadnutí Akademického senátu UK pre ZS akad. roka 2016/2017

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Harmonogram riadnych
zasadnutí AS UK vychádza z viacročných skúseností (opakujúcich sa termínov konania zasadnutí),  
v zimnom semestri akad. roka 2016/2017 sa predpokladá konanie dvoch riadnych zasadnutí AS UK.
Účelom harmonogramu je vytvorenie časového rámca na prípravu materiálov predkladaných na zasad-
nutia AS UK pre dekanov fakúlt, riaditeľov SHS a predsedov AS fakúlt.

Predseda AS UK otvoril rozpravu.

Členovia  predsedníctva  diskutovali  o  možnosti  posunu  termínu  7.  riadneho  zasadnutia  AS  UK  
z  navrhovaného  termínu  26.10.2016  o  týždeň  neskôr,  t.j.  na  2.11.2016  (z  dôvodu  plánovanej
zahraničnej pracovnej cesty rektora UK). Keďže v dôsledku „Dušičiek“ by bol predpoklad nižšej účasti
členov AS UK na zasadnutí, po diskusii odporučili ponechať pôvodne navrhovaný termín 26.10.2016.

(Na zasadnutie prišiel Mgr. Gašpar Fronc, čím sa počet prítomných členov predsedníctva zvýšil na 11.)

Doc.  MUDr.  Daniel  Böhmer,  PhD.  požiadal  rektora  UK  o  informáciu  ohľadom aktuálneho  stavu
prípravy novely zákona o vysokých školách.

Rektor  UK  prof.  RNDr. Karol  Mičieta,  PhD.  po  informácii  o  aktuálnom stave  prác  na  novele
vysokoškolského zákona požiadal AS UK, aby bol pripravený flexibilne zasadnúť a formou uznesenia
zaviazať zástupcov UK v orgánoch reprezentácie vysokých škôl postupovať jednotne pri pripomienko-
vaní novely.

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. odporučil, aby bol termín 7. riadneho zasadnu-
tia AS UK plánovaný na 26.10.2016 doplnený o poznámku, že môže byť v závislosti na vývoji prác 
na novele zákona o vysokých školách posunutý až o tri týždne neskôr. Alternatívne odporučil, aby bolo
stanovisko AS UK k novele vysokoškolského zákona prerokované na mimoriadnom zasadnutí AS UK.

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. dal na uváženie možnosť prijatia uznesenia (stanoviska
AS UK k novele zákona o vysokých školách) formou písomného hlasovania členov AS UK.

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uskutočnenie písomného hlasovania neodpo-
ručil,  keďže sa neočakáva jednoduchosť a  vecná  nespornosť stanoviska,  ktorá  by si  nevyžadovala
potrebu prerokovania stanoviska na zasadnutí AS UK.
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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

3 11 6 11 0 0 schválené

Uznesenie č. 3:

Predsedníctvo  Akademického  senátu  UK  schvaľuje  Harmonogram  riadnych  zasadnutí  Akade-
mického senátu UK pre zimný semester akad. roka 2016/2017 s doplnením, že plánované riadne
zasadnutie  AS UK dňa  26.  októbra  2016  môže  byť  vzhľadom na stav  prípravy  novely  zákona  
o vysokých školách posunuté o dva až tri týždne neskôr alebo bude zvolané mimoriadne zasadnutie
AS UK k prerokovaniu pripomienok k novele zákona o vysokých školách.

Bod č. 4: Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD.
Informoval, že komisia na svojom 3. zasadnutí konanom bezprostredne pred zasadnutím Predsedníctva
AS UK prijala štyri  uznesenia,  ktorými konštatovala zánik členstva v AS UK u troch členov jeho
študentskej časti (Mgr. Lenka Grófová - PdF UK, Mgr. Mária Šormanová - FMFI UK, Bc. Martin
Hodničák - FiF UK), odporučila na uprázdnené mandáty členov AS UK vyhlásiť doplňovacie voľby a
zobrala na vedomie doručené žiadosti o pozastavenie členstva členov študentskej časti AS UK.

V rozprave členovia predsedníctva odporučili spojiť druhú a tretiu časť v písomne predloženom návrhu
uznesenia z dôvodu, aby sa predišlo možným výkladovým problémom (rozdiel v pojmoch „voľby“  
a „hlasovanie“).

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK upravený 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 podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického
senátu UK

I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov študentskej
časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FiF UK, FMFI UK a PdF UK,

II.
určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 26. októbra
2016 do 18. novembra 2016. 

Bod č. 5: Informácia o činnosti Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval 
o priebehu a záveroch z 8. zasadnutia komisie, ktoré sa konalo v deň konania zasadnutia predsedníctva
v dopoludňajších  a  poludňajších  hodinách.  Komisia  na  zasadnutí  spoločne  s  prorektorkou UK pre
študijné  veci,  riaditeľmi  (vedúcimi)  ubytovacích  zariadení  UK a  pracovníkmi  CIT UK  zhodnotili
priebeh ubytovacieho procesu podľa novej smernice rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania
ubytovacej kapacity UK (vnútorný predpis UK č. 10/2016). Predseda komisie konštatoval, že na nové
pravidlá ubytovacieho procesu prevažujú pozitívne ohlasy, sumarizácia odporúčaní na úpravu smernice
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rektora UK na základe skúseností  s  aplikáciou skončeného ubytovacieho procesu bude predmetom
nasledujúcich zasadnutí komisie. Komisia okrem iných zmien navrhne odstránenie potreby súhlasov 
zo strany dekanov fakúlt UK s pridelením lôžka pre študentov dennej formy doktorandského štúdia a
používanie univerzitných e-mailových adries pre komunikáciou medzi študentami a kompetentnými
osobami pre ubytovací proces.

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová,  PhD. informovala,  že o problémoch,
ktoré sa vyskytli počas tohtoročného ubytovacieho procesu a návrhoch na ich riešenie bude vypraco-
vaná komplexná správa. Do budúcnosti bude potrebné zlepšiť informačnú stratégiu v oblasti ubyto-
vacieho procesu; súčasne však na príklade konkrétnej e-mailovej komunikácie s niektorými študentami
poukázala na znižujúcu sa úroveň sociálnych kompetencií študentov UK.

Predseda AS UK prof.  RNDr. Daniel Ševčovič,  CSc. odporučil,  aby bol na webovom sídle UK
zverejnený vo forme „FAQ“ okruh najčastejšie sa vyskytujúcich problémov a odpovedí na ich riešenie.
Súčasne odporučil, aby pred začiatkom budúcoročného ubytovacieho procesu boli študenti na webo-
vom sídle UK informovaní o zmenách, ktoré sa medziročne v ubytovacom procese udiali.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa informoval na počet študentov, ktorí požiadali o pride-
lenie ubytovania, avšak z kapacitných dôvodov im to umožnené nebolo.

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a predseda Komisie pre vysoko-
školské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera odpovedali, že takí študenti nie sú, všetky
dodatočné poradovníky žiadateľov boli vyčerpané.

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval o prevažujúcich pozitívnych reakciách študentov LF UK
na nový priebeh ubytovacieho procesu, bol však oslovený zo strany niektorých študentov prvého roku
doktorského štúdia s požiadavkou, aby bola služba výberu lôžka („samorozubytovanie“) predĺžená  
z jedného dňa aspoň na dva dni. Osobne túto požiadavku považuje za oprávnenú a podporuje ju.

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o rozhovore s riaditeľom VM Ľ. Štúra
- Mlyny UK Mgr. MSc. Róbertom Gulom, MBA vo veci medializovaných dlhých čakacích dôb (dlhých
radov študentov) na ubytovanie dňa 31. augusta 2016. Budúci rok sa pravdepodobne pristúpi k harmo-
nogramu odubytovania sa z letného ubytovania, aby neprišlo k opakovaniu tohtoročnej situácie.

Predseda Komisie pre vysoko-školské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval,
že predmetný problém (spôsob organizácie letného ubytovania) nepatrí do vecnej pôsobnosti komisie.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že nebolo možné predvídať skutočnosť, že sa
dňa 31. augusta 2016 príde ubytovať dvetisíc študentov. Uvedený nápor študentov nebolo možné aj
napriek posilneniu kapacít Ubytovacieho oddelenia VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovať v kratšom čase
než niekoľko hodín.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že považuje za nepochopiteľné, aby sa študenti UK obracali 
s problémami ohľadom ubytovacieho procesu priamo na rektora UK a prorektorov UK. Na riešenie
uvedených problémov by študenti mali oslovovať inštančne nižšie postavené osoby.

Bod č. 6: Rôzne

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyjadril poďakovanie členom študentskej časti
Akademického  senátu  UK,  ktorí  sa  podieľali  na  príprave  publikácie  Univerzitný  sprievodca  na
akademický  rok  2016/2017  (denné  a  externé  štúdiá),  ktorá  je  primárne  určená  novonastupujúcim
študentom prvého roku bakalárskeho štúdia.  Predmetnú publikáciu však bude možné využiť aj  ako
propagačný materiál UK (napr. pre účastníkov konferencií organizovaných UK). 

Rektor  UK  prof.  RNDr.  Karol  Mičieta,  PhD.  informoval  o  pripravovaných  zmenách  v  spôsobe
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akreditácií vysokých škôl (inštitucionálna akreditácia, dôraz na vnútorné systémy kvality) a hodnotenia
vedeckej činnosti na báze britského modelu RAF založenom na peer-review systéme.

Rektor  UK pozval  všetkých členov predsedníctva  na štvrtý  ročník  Univerzitnej  regaty  (sobota  
24. septembra 2016) a na podujatie AmosFest (utorok 27. septembra 2016).

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že požiada o zvolanie
zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK za účelom diskusie o úprave kritérií pre skončenie štúdia  
s  vyznamenaním (súčasné  kritériá  nezohľadňujú,  že  štátna  skúška  je  predmetom a  za  jej  úspešné
absolvovanie sa prideľujú kredity).

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: 15.07 hod.

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

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

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

predseda Akademického senátu UK
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