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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   09. 03. 2017 

Záp isn ica 

z 9. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 03. 03. 2017 
 
 
Začiatok zasadnutia:  10.00 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. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
4. Prerokovanie návrhu programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK: 

4.1 Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok2017. 
4.2 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
4.3 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
4.4 Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK. 
(vyjadrenie Predsedníctva AS UK podľa čl. 9 ods. 5 písm. i) Rokovacieho poriadku AS UK) 
4.5 Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK. 
(vyjadrenie Predsedníctva AS UK podľa čl. 9 ods. 5 písm. i) Rokovacieho poriadku AS UK) 
4.6 Návrh rektora na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK. 
(vyjadrenie Predsedníctva AS UK podľa čl. 9 ods. 5 písm. i) Rokovacieho poriadku AS UK) 
4.7 Návrh pozvánky na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 08.03.2017. 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK 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 10 členov). 
 
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.  
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Predseda AS UK navrhol predradiť body 4.4 a 4.5 (návrhy rektora na vymenovanie prorektorov UK 
a členov Vedeckej rady UK) ako prvé body 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 upravený program 9. zasadnutia Predsedníctva 
Akademického senátu UK dňa 3. marca 2017. 
 
 
Bod č. 4: Prerokovanie návrhu programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
 
4.4 Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK 

4.5 Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK 
 
Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vyjadril poďakovanie a dôveru 
doterajšiemu prorektorovi pre rozvoj doc. Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD., do ktorého agendy spadá 
aj vnútorný systém kvality na UK. Do funkcie prorektora pre legislatívu navrhuje vymenovať doc. 
JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (PraF UK). Súčasne sa poďakoval odstupujúcej prorektorke prof. JUDr. 
Márii Patakyovej, PhD. za prácu, ktorú počas výkonu funkcie prorektorky vykonala v prospech UK 
a zaželal jej veľa úspechov pri pôsobení vo funkcii verejnej ochrankyne práv. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa pridal k poďakovaniu vysloveného 
rektorom UK voči odstupujúcej prorektorke pre legislatívu a informoval, že prof. Patakyová sa 
s účinnosťou ku dňu 8. marca 2017 vzdala funkcie konateľky UK Veda, s.r.o. 

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. sa poďakovala za prejavenú dôveru a spoluprácu s AS UK. 
Informovala, že sľub verejnej ochrankyne práv zloží dňa 29. marca 2017, z funkcie prorektorky UK 
preto odstupuje s účinnosťou ku dňu 28. marca 2017. Vo zvyšnom funkčnom období vo funkcii 
prorektorky UK sa sústredí najmä na riešenie dobiehajúcej agendy. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa z pozície predsedu AS UK v minulom funkčnom období 
končiacej prorektorke poďakoval za vysokú úroveň vzájomnej spolupráce. Súčasne vyslovil dôveru 
doc. Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD. ako kandidátovi na funkciu prorektora UK na ďalšie funkčné 
obdobie. 
 
Kandidát na prorektora pre legislatívu doc. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že považuje za česť 
byť navrhnutý ako kandidát na funkciu prorektora UK a pokúsi sa prejavenú dôveru rektora UK 
a Akademického senátu UK nesklamať. 
 
Prebehla diskusia o uznesení Predsedníctva AS UK a o spôsobe hlasovania k nemu. Tajomník AS UK 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že Predsedníctvo AS UK podľa čl. 9 ods. 5 písm. i) Rokovacieho 
poriadku AS UK „zaujíma stanovisko k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov“. 
Keďže ide o personálnu otázku, v súlade s čl. 26 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK sa uskutoční 
tajné hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým Predsedníctvo AS UK odporučí Akademickému senátu 
UK schváliť návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a doc. JUDr. Mareka 
Števčeka, PhD. do funkcie prorektorov UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal členov Predsedníctva AS UK, aby 
pre aktuálne zasadnutie akceptovali spôsob ustanovený Rokovacím poriadkom AS UK. Navrhol, aby 
v súvislosti s novelizáciou Rokovacieho poriadku AS UK bola predmetná vec upravená v súlade 
s väčšinovým názorom členov predsedníctva. 
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Tajné hlasovanie č. 1 

Návrh rektora UK vymenovanie prorektorov UK 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  10 
Počet platných hlasovacích lístkov:   10 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:  0 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 8 0 2 6 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 10 0 0 6 

 
Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť návrh 
rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. (funkčné obdobie od 1.5.2017) a doc. 
JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (funkčné obdobie od 1.4.2017) do funkcie prorektorov UK. 
 
 

Tajné hlasovanie č. 2 

Návrh rektora UK vymenovanie členov Vedeckej rady UK 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  10 
Počet platných hlasovacích lístkov:   10 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:  0 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 9 0 1 6 

doc. JUDr. Marek Števček, PhD. 10 0 0 6 

 
Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť návrh 
rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 
za členov Vedeckej rady UK. 
 
 
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 
uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí AS UK boli splnené (uznesenia AS UK po ich podpísaní boli 
zaslané predkladateľom materiálov).  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 
schválených na 8. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016. 
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Bod č. 3: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 
Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Správa má štandardnú 
štruktúru a obsahovú náplň. Prílohami správy sú zoznamy členov AS UK, Predsedníctva AS UK 
a komisií AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

Schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016, 
II. 

odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 9. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017. 
 
 
Bod č. 4: Prerokovanie návrhu programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
 
4.1  Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 10. zasadnutí dňa 1. marca 2017 a odporučila ho Akademickému 
senátu UK schváliť. Podrobnosti o prerokúvaných otázkach sú uvedené v zverejnenej zápisnici 
zo zasadnutia komisie. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že metodika rozpisu dotácií v plnej miere 
nezohľadňuje finančné nároky vyplývajúce zo zákonnej valorizácie platov pre rok 2017. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. z pozície predsedu Akademického senátu LF UK informoval 
o uznesení č. 1/2/2017, ktoré prijal Akademický senát LF UK na svojom mimoriadnom zasadnutí: 

AS LF UK, Kolégium dekana LF UK a prítomní členovia akademickej obce nesúhlasia so súčasným 
Návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 
a to s článkom 4 ods. 3 a navrhujú tento článok doplniť o „na dofinancovanie z prostriedkov z iných 
fakúlt nemá nárok tá fakulta, na ktorej sú priemerné platy pedagogických zamestnancov vyššie ako na 
donorujúcich fakultách. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že z uznesenia AS LF UK nie je zrejmé, o aký 
druh priemerných platov má ísť: o platy z prostriedkov štátnej dotácie, alebo o celkové platy (vrátane 
nedotačných prostriedkov). Súčasne informoval, že predmetná otázka bola diskutovaná aj na zasadnutí 
Kolégia rektora UK dňa 27. februára 2017, návrh však nezískal podporu ostatných dekanov fakúlt UK. 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. upozornil na logickú rozpornosť ustanovenia čl. 4 ods. 3. Súčasne 
poukázal na skutočnosť, že dekan JLF UK nie je podľa jeho názoru oprávnený vzdávať sa v mene fakulty 
čiastky, ktorá by mala JLF UK pripadnúť v rámci dofinancovania na 97 % garantované minimum 
z rozpisu dotácie v roku 2016. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že zasadnutia Finančnej komisie AS UK 
sa zúčastnila PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., ktorá v AS UK a komisii zastupuje JLF UK. 
 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. požiadal rektora UK o vysvetlenie procedurálnych aspektov 
prerokovávania metodiky v poradných orgánoch rektora UK (Vedenie UK, Kolégium rektora UK). 

Informácie o priebehu a záveroch zo zasadnutia Kolégia rektora UK k prerokovávanému materiálu 
poskytli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, 
CSc. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. uviedol, že formuláciu čl. 4 ods. 3 návrhu 
metodiky nepovažuje za vhodnú a odporučil ju preformulovať. Ďalej informoval, že samostatný 
dokument „Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017“ nemá 
Akademický senát UK právomoc schvaľovať, bude preto tvoriť prílohu Metodiky rozpisu dotácií 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. požiadal prorektora pre rozvoj doc. Mgr. Vincenta 
Múcsku, PhD., aby sporná veta o vzdaní sa dofinancovania zo strany JLF UK bola vhodne 
preformulovaná, pričom si súčasne osvojil návrh členov Predsedníctva AS UK, aby rozdelenie 
predmetnej čiastky na úrovni UK podliehalo schváleniu Akademickým senátom UK. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrhy uznesení. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 11 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie uznesenie Akademického senátu LF UK, 
Kolégia dekana LF UK a prítomných členov akademickej obce LF UK (uzn. č. 1/2/2017). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 11 6 9 0 2 schválené 
 

Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 10. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017, 

II. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 9. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017. 
 
 
4.2 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní  
25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a jednej zmene údajov nájomcu na 
10. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017. Komisia odporučila AS UK udeliť 
k žiadostiam predchádzajúci písomný súhlas, pričom odporučila nasledovné úpravy: 
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AVE SK odpadové hospodárstvo - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS, Finančná 
komisia odporúča upraviť začiatok nájmu,  
Smart Facilities s.r.o. - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS, Finančná komisia 
odporúča upraviť začiatok nájmu,  
Študentský servis, s.r.o. - začiatok nájmu je ku skoršiemu dňu ako zasadnutie AS, Finančná komisia 
odporúča upraviť začiatok nájmu, 
 
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval, 
že komisia prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené 
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a VI Družba UK spôsobom per-rollam a odporučila AS UK udeliť k nim 
predchádzajúci písomný súhlas. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 11 6 9 0 2 schválené 
 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 10. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
o prerokovaní materiálu Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie spôsobom per-rollam, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 9. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017. 
 
 
4.3 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 
 
Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Najpodstatnejšou 
vecnou stránkou dodatku je návrh na zlúčenie Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej komisie 
AS UK do Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala 
o prerokovaní materiálu na spoločnom zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej komisie 
AS UK dňa 1. marca 2017. Obe komisie návrh na vzájomné zlúčenie podporili. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 7. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017. Komisia nebola 
uznášaniaschopná, prítomní členovia komisie odporučili materiál po zapracovaní pripomienok schváliť.  
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. predniesla návrh, aby nebol 
bod Rôzne zaraďovaný v programe riadnych zasadnutí AS UK ako posledný pracovný bod, keďže naň 
v dôsledku dĺžky trvania zasadnutí AS UK nezostáva adekvátny časový priestor, hoci je v ňom možné 
prijímať uznesenia. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. podporil návrh na zaraďovanie nových bodov 
zasadnutí AS UK s informáciami študentskej časti AS UK a informáciami zástupcov v RVŠ a ŠRVŠ. 
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Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera odporučil, aby bol bod Rôzne zaraďovaný pred bod 
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 11 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 9: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 7. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedníčky Pedagogickej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na spoločnom zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej komisie AS UK dňa 1. marca 2017, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu 9. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017. 
 
 
4.6 Návrh rektora na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK 
 
V úvodnom slove rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. zdôvodnil predložený návrh 
na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK na tretie funkčné obdobie. 
 

Tajné hlasovanie č. 3 

Návrh rektora UK vymenovanie člena Správnej rady UK 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  9 
Počet platných hlasovacích lístkov:   9 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:  0 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 8 1 0 5 

 
Uznesenie č. 10: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť návrh 
rektora UK na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. do funkcie člena Správnej rady UK 
na tretie funkčné obdobie. 
 
 
 
4.7 Návrh pozvánky na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu UK dňa 08.03.2017 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na základe prijatých uznesení (odporúčaní 
o zaradení materiálov do návrhu programu 9. riadneho zasadnutia AS UK) predniesol návrh pozvánky. 
Súčasne navrhol zmenu miesta konania zasadnutia AS UK, a to z Auly EBF UK na Auditorium 
maximum PraF UK (v Aule EBF UK sa uskutoční niektoré z nasledujúcich zasadnutí AS UK, ktorého 
program bude v menšej miere narúšať sakrálnosť priestoru). 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 11 6 11 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 11: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zvolať  
9. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 3. marca 2017 o 13.00 hod. do Auditorium 
maximum Právnickej fakulty UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK. 
6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK. 
7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK. 
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017. 
13. Rôzne. 
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
16. Záver. 

 
Bod č. 5: Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predniesol návrh na vyhlásenie doplňovacích 
volieb na uprázdnené mandáty členov študentskej časti AS UK vo volebných obvodoch FTVŠ UK 
a JLF UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 10 6 10 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 12: 

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 jedného člena 
študentskej časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FTVŠ UK, 

II. 
určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK 
od 3. marca 2017 do 25. apríla 2017. 
 
 
Bod č. 6: Rôzne 
 

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala 
o záveroch komisie z prerokovania návrhu smernice rektora UK o školnom a poplatkoch spojených so 
štúdiom pre akademický rok 2017/2018. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že členom AS UK bude zo strany 
prorektorky pre legislatívu prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. poskytnutý plán tvorby vnútorných 
predpisov UK na rok 2017. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že v súvislosti s pripravovaným zákonom 
o kvalite vysokoškolského vzdelávania bude potrebné opätovne schvaľovať vnútorný predpis UK 
o vnútornom systéme riadenia kvality na UK. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. požiadala o bližšie informácie (a poskytnutie materiálov) 
k pripravovanej novelizácii zákona o vysokých školách a novému zákonu o kvalite vzdelávania 
na vysokých školách. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa kriticky vyjadril k spôsobu a kvalite práce Oddelenia legislatívy 
a právnych služieb RUK pri príprave vnútorných predpisov UK a fakúlt UK. 
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval o aktuálnom stave prác na novej smernici 
rektora UK, ktorá bude upravovať ubytovací proces na UK. Prítomných členov Predsedníctva AS UK 
pozval na podujatie Konvent UK 2017 (uskutoční sa 22. marca 2017), ktorého cieľom je prehĺbiť 
informovanosť študentských reprezentácií fakúlt UK o aktuálnom dianí v oblasti vysokého školstva. 
Pozvánku na podujatie (spolu s programom) zašle všetkým členom Akademického senátu UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. plánovanú akciu podporil a požiadal 
podpredsedu AS UK Bc. Róberta Zsemberu, aby o nej bližšie informoval v príslušnom bode programu 
9. riadneho zasadnutia AS UK dňa 8. marca 2017. 
 
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. z titulu konateľa UK Veda, s.r.o. informoval, že 
pred zasadnutím Predsedníctva AS UK sa konalo zasadnutie Dozornej rady UK Veda, s.r.o., na ktorom 
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. informovala o svojom odstúpení z funkcie konateľky UK Veda, 
s.r.o. s účinnosťou ku dňu konania 9. riadneho zasadnutia AS UK (t.j. 8. marca 2017). Do programu 
riadneho zasadnutia AS UK bude pri jeho schvaľovaní doplnený nový bod, v rámci ktorého prebehne 
schvaľovanie návrhu rektora na vymenovanie nového konateľa UK Veda, s.r.o. 
 
 
Bod č. 7: Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. poďakoval 
členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  11.45 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


