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__________________________________________________________________________________ 
 

Zá p i s n i c a  

z 2. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 24. 02. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:  13.10 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 2. zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2015. 
3. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie koncesnej zmluvy (Rozšírenie tepelného hospodárstva  

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK). 
4. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Rozšírenie tepelného hospodárstva  

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK). 
5. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015. 
5a. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2015. 
6. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Úrad vlády SR - hotel Bôrik). 
7. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016. 
8. Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016. 
9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

10. Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
11. Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. 
12. Návrh pozvánky na 3. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 02.03.2016. 
13. Rôzne. 
14. 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 a ďalších členov Vedenia UK. Konštatoval, že 
predsedníctvo nie je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 členov 
predsedníctva prítomných 7 členov), uviedol však, že je informovaný o skorom príchode ďalších 
členov predsedníctva. 
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Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 
predsedníctva a hostín na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký návrh 
nezaznel, Predsedníctvo AS UK podľa čl. 39 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovalo podľa 
programu uvedeného na pozvánke. 
 
Predseda AS UK informoval, že úlohou Predsedníctva AS UK je podľa Rokovacieho poriadku AS UK 
prerokovať návrh programu zasadnutia AS UK. Materiály, ktoré boli prerokované v komisii(iách), budú 
prerokované na zasadnutí predsedníctva len procedurálne (t.j. predsedníctvo rozhodne o zaradení 
materiálu do návrhu programu zasadnutia AS UK), ostatné materiály (najmä personálneho charakteru) 
a prípadne aj materiály, ku ktorým komisie prijmú negatívne stanovisko, budú prerokované meritórne. 
 
 
Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení 

schválených na 2. zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2015 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Informoval, že väčšina 
uznesení prijatých na 2. zasadnutí AS UK sa týkala udelenia súhlasu AS UK s nájmami nehnuteľného 
majetku, príslušné uznesenia boli splnené ich zaslaním predkladateľom jednotlivých žiadostí.  
 
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 

1 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie  
Informáciu o plnení uznesení schválených na 2. zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2015. 
 
 
Bod č. 3: Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie koncesnej zmluvy  

(Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK). 

Úvodné slovo predniesol riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA. Informoval 
o aktuálnom stave vyhodnocovania výsledkov verejnej obchodnej súťaže Rozšírenie tepelného 
hospodárstva VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; víťaz súťaže v čase zasadnutia predsedníctva ešte nebol 
známy. Koncesionár vybuduje nový zdroj tepla, predpokladaná preinvestovaná čiastka bude 4,2 mil. € 
s DPH. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK opätovne požiadal o možnosť prerokovať materiál na 
marcovom zasadnutí AS UK, pretože v apríli vstúpi do účinnosti nový zákon o verejnom obstarávaní, 
ktorý už nebude umožňovať uzatvorenie koncesnej zmluvy do výšky plnenia 5 mil. € bez povinnosti 
verejného obstarávania. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o liste súčasného dodávateľa tepla (spoloč-
nosti Bratislavská teplárenská, a.s.), v ktorom namieta podmienky vyhlásenej verejnej obchodnej 
súťaže. 
 
Poverený člen Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK o vyhodnocovaní verejnej obchodnej 
súťaže na rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, 

II. 
berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní zámeru na 
rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS 
UK dňa 17. februára 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
Bod č. 4: Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena  

(Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) 

Úvodné slovo predniesol riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA. Informo-
val, že v súvislosti s prerokovávanou koncesnou zmluvou bude potrebné zriadiť vecné bremeno na 
pozemky UK, na ktorých si koncesionár vybuduje vlastný zdroj pre výrobu tepla a tepelné rozvody. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. podporil navrhovanú 15-ročnú koncesnú dobu. 
 
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 

3 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní návrhu na 
udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - 
Mlyny UK) na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 

Bod č. 5: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Uviedol, že správa má 
zaužívanú štruktúru, obsahuje súpis materiálov prerokovaných AS UK, zoznamy členov AS UK a 
Predsedníctva AS UK v hodnotenom období. 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil na potrebu doručenia Správy o činnosti AS UK 
za obdobie od 1. januára 2015 do 31.10.2015 Oddeleniu stratégií a analýz Rektorátu UK, ktoré má 
v pôsobnosti prípravu Výročnej správy o činnosti UK za rok 2015. 
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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 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016, 

II. 
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Správu o činnosti Akademického senátu UK 
za obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2015. 
 
 
Bod č. 5a: Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2015 

Úvodné slovo predniesla prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Informovala o finančnom 
krytí činnosti UK Veda, s.r.o. v roku 2015 a o úlohách, ktoré si spoločnosť stanovila pre rok 2016 
(„zasídlení“ spoločnosti v priestoroch Vedeckého parku UK a plánovanom predaji reklamných predme-
tov UK). Rok 2015 označila za rok finančnej a personálnej stabilizácie spoločnosti. Prorektorka UK sa 
ospravedlnila za dodatočné predloženie materiálu a informovala, že oba dokumenty postúpila predse-
dovi Dozornej rady UK Veda, s.r.o.  prof. PhDr. Františkovi Gahérovi, CSc. 
  
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyjadril názor, že dokumenty by mala prerokovať 
Dozorná rada UK Veda, s.r.o., v prípade výhrad k nim by mali byť prerokované na zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK aspoň spôsobom per-rollam. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporučil dokumenty podrobne prerokovať dozornou 
radou, keďže súčasná Finančná komisia AS UK má vzhľadom na svoju veľkosť obmedzenú 
akcieschopnosť. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrhy uznesení a dal o nich hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 8 5 8 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. 
za rok 2015 do návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016, 

II. 
odporúča Akademickému senátu UK vziať na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. 
za rok 2015. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 8 5 8 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť Účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 
2015 do návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016, 

II. 
žiada predsedu Dozornej rady UK  Veda, s.r.o., aby informoval predsedu Akademického senátu UK 
o prípadných pripomienkach vzišlých zo zasadnutia Dozornej rady  UK Veda, s.r.o., 

III. 
žiada predsedu Akademického senátu UK, aby v prípade negatívneho stanoviska Dozornej rady 
UK Veda, s.r.o. k Účtovnej závierke UK Veda, s.r.o. za rok 2015 inicioval hlasovanie Predsedníctva 
Akademického senátu UK spôsobom per-rollam o vyradení Účtovnej závierky UK Veda, s.r.o. 
z návrhu programu 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
Bod č. 6: Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena  

(Úrad vlády SR - hotel Bôrik) 

Poverený člen Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016. Navrhnuté odporúčajúce 
uznesenie komisia neschválila. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o skutočnosti, že UK je majiteľom pozemku 
pod parkoviskom a časťou príjazdovej komunikácie k Hotelu Bôrik; chodník aj komunikáciu je 
potrebné zrekonštruovať v súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom SR v EÚ. Na rokovaniach 
s predstaviteľmi Úradu vlády SR mu bola ponúknutá možnosť zámeny predmetného pozemku UK za 
pozemok vo vlastníctve Úradu vlády SR, ktorý by však UK nevedela využiť. Na alternatívu predaja 
pozemku Úrad vlády SR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nepristúpil. Jednorazová 
odmena za zriadenie vecného bremena na pozemok UK by predstavovala výšku 5 630 € (túto 
informáciu nemala Finančná komisia AS UK v čase prerokúvania materiálu k dispozícii). Rektor UK 
požiadal o podporu predloženého materiálu. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK  MUDr. Erika Macháčová, PhD. podporila predložený návrh 
na zriadenie vecného bremena na pozemku UK za jednorazovú finančnú odplatu. Predmetný pozemok 
nevie UK iným spôsobom využiť. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. za podpory predsedníčky Finančnej komisie 
AS UK MUDr. Eriky Macháčovej, PhD. požiadal rektora UK, aby v úvodnom slove na zasadnutí 
AS UK informoval členov AS UK o nových skutočnostiach, ktoré neboli známe v čase zasadnutia 
Finančnej komisie AS UK, najmä o výške jednorazovej finančnej odplaty za zriadenie vecného 
bremena.  
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. upozornil, že Finančná komisia AS UK odporúčajúce uznesenie  
(„Finančná komisia AS UK odporúča AS UK materiál schváliť“) síce neschválila, to však neznamená, 
že komisia odporučila AS UK materiál neschváliť. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. pripomenul, že UK vlastní iba pozemok pod 
parkoviskom a pozemnou komunikáciou, nie však teleso parkoviska a pozemnej komunikácie. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (člen Finančnej komisie AS UK, hosť zasadnutia) uviedol, že 
výmera pozemku vo vlastníctve UK činí 1 199 m2, navrhnuté vecné bremeno sa teda bude týkať len 
časti pozemku. 
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Prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že dnešný stav je taký, že na 
pozemku UK sa nachádza teleso parkoviska a príjazdovej komunikácie. Zriadenie vecného bremena na 
pozemok UK bude predstavovať zosúladenie faktického a právneho stavu. Úrad vlády SR potrebuje 
zriadiť na pozemok vecné bremeno z dôvodu financovania rekonštrukčných prác a toho, že ide stavbu 
na cudzom pozemku. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 9 5 8 0 1 schválené 

 
Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 7: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK 

na rok 2016 

Poverený člen Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o prerokovaní 
materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016. Komisia odporučila AS UK 
materiál schváliť. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o dofinancovaní vysokých škôl zo strany 
MŠVVaŠ SR vo výške 20 mil. €, čo pre UK bude predstavovať sumu 4,2 mil. €. Tieto prostriedky ešte 
nie sú zahrnuté v predloženej metodike a ich rozdelenie bude po prerokovaní v Kolégiu rektora UK 
predložené na niektoré z nasledujúcich zasadnutí AS 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 výsledok 

8 9 5 9 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 8: Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 

Poverený člen Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o prerokovaní 
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materiálu na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016. Komisia odporučila AS UK 
materiál schváliť. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že podiel UK na celoslovenskom akade-
mickom výkone dlhodobo klesá, aktuálne predstavuje cca 17%. 
 
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 

9 9 5 9 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 9: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 9: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že riaditeľ VI Družba UK ako 
predkladateľ žiadosti č. 4 (EUROINEX, s.r.o.) požiadal o úpravu začiatku nájmu, a to od 1. marca 2016 
(v žiadosti sa uvádzal dátum 1. apríl 2016).  

Prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. vzniesla výhradu ku skutočnosti, že nájom pre 
spoločnosť EUROINEX, s.r.o. bude schválený so spätnou účinnosťou, t.j. skôr, ako bude nájomná 
zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Odporučila, aby AS UK schválil nájom s účinnosťou 
od 10. marca 2016. 
 
Poverený člen Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o prerokovaní 
jednotlivých žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 2. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 17. februára 2016.  
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA v reakcii na výhradu niektorých 
členov Finančnej komisie AS UK k žiadosti pod č. 1 (CENT, s.r.o. - nebytový priestor pod samo-
obslužnými práčkami v ŠD Lafranconi) spočívajúcu v požiadavke doplniť do nájomnej zmluvy 
klauzulu o nezvyšovaní cien za pranie uviedol, že vstupy energií tvoria významnú časť nákladov na 
prevádzku samoobslužných práčok. V prípade akceptovania požiadavky môže nastať situácia, že 
nájomca prestane uvedenú službu z dôvodu nerentabilnosti prevádzkovať a túto službu by museli 
zabezpečovať jednotlivé vysokoškolské internáty UK vo vlastnej réžii, čo je však ekonomicky menej 
výhodné ako aktuálny stav. Navyše každý ubytovaný študent sa môže slobodne rozhodnúť, či využije 
pracie služby CENT, s.r.o., alebo bude prať iným spôsobom. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. reagoval, že požiadavka na doplnenie klauzuly o nezvyšovaní 
ceny prania do nájomnej zmluvy nie je uznesením Finančnej komisie AS UK, odznela len na zasadnutí 
ako ústna požiadavka niektorých jej členov z radov študentov. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 9 5 9 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 10: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu povereného člena Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 2. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 17. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 10: Dodatok č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 1. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 22. februára 2016. Komisia nebola uznášania-
schopná, prítomní členovia komisie odporučili AS UK materiál schváliť. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. informovala, že sa z dôvodu iných 
pracovných povinností ospravedlnila zo zasadnutia Právnej komisie AS UK, vyjadrila však nesúhlas 
s návrhom obsiahnutým v predloženom dodatku, aby Štatút PraF UK obsahoval len rámcové zákonné 
ustanovenie o minimálnom počte 11 členov AS PraF UK; toto ustanovenie nepovažuje za dostatočne 
určité a odporúča, aby Štatút PraF UK obsahoval presný počet členov AS PraF UK. 

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. reagovala, že štatúty 
fakúlt UK schvaľované v rokoch 2013 až 2015 už z dôvodu flexibility neuvádzajú presný počet členov 
akademických senátov fakúlt.  
 
Po diskusii prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. svoje pripomienky k predloženému 
dodatku vzala späť. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 9 5 9 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 11: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 1. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 22. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností 

ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia. 
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Bod č. 11: Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval 
o prerokovaní materiálu na 2. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK dňa 
22. februára 2016. Komisia odporučila AS UK cenník schváliť, a to s účinnosťou od 1. marca 2016. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva sa opýtal, či schválenie cenníka so spätnou účinnosťou (hoci 
len o jeden deň) nespôsobí právne problémy. 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera 
reagoval, že predmetným problémom sa komisia zaoberala, konštatovala však, že bytné sa platí na celý 
mesiac. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na základe priebehu rozpravy odporučil 
v návrhu uznesenia AS UK nahradiť slová „s účinnosťou od 1. marca 2016“ slovami „počnúc 
mesiacom marec 2016“. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 9 5 9 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 12: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
o prerokovaní materiálu na 2. zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
dňa 22. februára 2016, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 3. zasadnutia 
Akademického senátu UK dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 12: Návrh pozvánky na 3. zasadnutie Akademického senátu UK dňa 02.03.2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. odporučil, aby boli samostatné body programu 
„Informácie členov Vedenia UK“ a „Otázky na členov Vedenia UK“ spojené do jedného bodu 
programu s názvom „Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK“. Členovia 
predsedníctva s návrhom vyslovili súhlas. 

Predseda AS UK ďalej informoval, že upovedomí členov AS UK o ich práve podávať písomné 
otázky adresované členom Vedenia UK, ktoré budú zodpovedané na zasadnutí AS UK. 
 
Bod č. 13: Rôzne 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (hosť zasadnutia) v nadväznosti na svoju skúsenosť ako člena 
návrhovej komisie na 2. zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2016 vyslovil požiadavku, aby členovia 
opúšťajúci zasadnutie túto skutočnosť oznamovali návrhovej komisii a tajomníkovi AS UK, čím by sa 
dosiahlo presnejšie ustálenie kvóra prítomných členov AS UK pri verejných hlasovaniach. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že na začiatku zasadnutia AS UK 
upozorní členov AS UK na povinnosť ospravedlňovať sa z ďalšieho priebehu zasadnutia AS UK, ktorá 
vyplýva zo Štatútu UK a v Rokovacieho poriadku AS UK. 
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Bod č. 14: 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:  14.30 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


