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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava   08. 12. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 13. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 06. 12. 2017 
 

 

Začiatok zasadnutia:  14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 12. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK. 

3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch a 

funkciách ku dňu 6. decembra 2017. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 13. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. decembra 2017. 

6. Informácia o Vyhlásení členov akademickej obce FSEV UK. 

7. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2017/2018. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., ktorý 

privítal prítomných členov predsedníctva, prorektorov UK a predsedov komisií AS UK. Konštatoval, že 

predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 členov 

predsedníctva prítomných 13 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. Keďže taký návrh nezaznel, predsedníctvo v súlade s čl. 39 ods. 8 rokovalo podľa 

programu uvedenom v pozvánke na zasadnutie. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 13 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 13. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 6. decembra 2017. 
 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 12. riadnom zasadnutí Akademického 

senátu UK  
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že všetky uznesenia prijaté na 

12. riadnom zasadnutí AS UK boli zaslané v listinnej podobe predkladateľom materiálov, prijaté 

uznesenia sú priebežne plnené.  

 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal prorektora UK pre legislatívu prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD. o informáciu k nemožnosti uzatvárať zmluvný vzťah s nájomcami žiadajúcimi 

o umiestnenie a prevádzku bigboardov. Prorektor UK pre legislatívu poukázal na zákonnú prekážku, 

kedy podľa § 9 ods. 6 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve verejnoprávnej inštitúcie nie je oprávnený 

zriadiť stavbu na tomto pozemku. Z uvedeného dôvodu nie je možné nájomnú zmluvu po právnej 

stránke uzavrieť.  

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informáciu doplnil o stanovisko Vedenia 

UK, z ktorého vyplýva, že rektor UK smerom do budúcnosti nebude nájomné zmluvy na bigboardy 

podpisovať.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 

schválených na riadnych zasadnutiach Akademického senátu UK v kalendárnom roku 2017. 

 

 

Bod č. 3: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 6. decembra 2017 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v zastúpení ospravedlneného predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK informoval, že ku dňu 6. decembra 2017 nie sú v Akademickom 

senáte UK uprázdnené mandáty. 

Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK sa uskutočnili vo volebných obvodoch PdF UK 

(6. 11. 2017), FTVŠ UK (8. 11. 2017) a FiF UK (22. 11. 2017), ich priebeh a výsledky overí Volebná 

a mandátová komisia AS UK na zasadnutí dňa 13. decembra 2017. 

Dňom 10. februára 2018 uplynie dvojročné funkčné obdobie členky Správnej rady UK Mgr. Jany 

Šmelkovej, ktorá bola vymenovaná na návrh študentskej časti AS UK.  

Mgr. Gašpar Fronc v nadväznosti na informáciu predsedu AS UK doplnil, že vo volebnom obvode 

RKCMBF UK taktiež prebehli doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK, volebnú dokumentáciu 

odovzdá predsedovi AS UK po skončení zasadnutia. Novozvoleným členom AS UK sa stal Daniel 

Kremnický. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 13 7 13 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

berie na vedomie ústnu informáciu predsedu Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch 

a funkciách ku dňu 6. decembra 2017, 

II. 

berie na vedomie ústnu informáciu člena Predsedníctva AS UK Mgr. Gašpara Fronca o výsledkoch 

doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode RKCMBF UK. 
 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 13. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal jednotlivých predsedov komisií AS UK 

o stanovisko komisií k materiálom predloženým na 13. riadne zasadnutie AS UK. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala 17 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

K žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku vzniesli členovia komisie 

nasledovné pripomienky: 

 Ján Listopad – predsedníčka komisie poukázala na chybu v žiadosti, nakoľko v nej bolo 

uvedené, že sa jedná o kancelárske priestory, ale v časti účel je popísaný ako sklad. 

Finančná komisia AS UK ďalej prerokovala návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 

ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 

a odporučila ho AS UK schváliť. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, 

že komisia prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VM Ľ. 

Štúra - Mlyny UK a odporúča ich AS UK schváliť (s pripomienkou k žiadosti nájomcu Ján Blaho, aby 

mechanické zariadenie v danom objekte bolo prevádzkované výlučne v časovom intervale od 07.00 

hod. do 22.00 hod., a to v záujme minimalizovania rizika vzniku nadmernej hlučnosti). Zároveň 

informoval o prijatom uznesení komisie spôsobom per-rollam, ktoré má slúžiť na kvalifikovanejšie 

posudzovanie a zvýšenie transparentnosti predkladaných žiadostí o udelenie predchádzajúceho 

písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Doplnil, že s týmto uznesením už boli 

oboznámení riaditeľa ubytovacích zariadení v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK, 

ktorých požiadal o rešpektovanie a napĺňania obsahu uznesenia.  

 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

informovala, že komisia prerokovala návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK a odporučila 

ho AS UK schváliť. Poznamenala tiež, že podobnú úpravu by mohli prijať aj ostatné fakulty UK. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, ako sa verifikuje identita uchádzača o štúdium. 

Odpovedala prorektorka UK pre študijné veci, a to, že sa tak deje priamo pri zápise na štúdium.  

Predsedníčka komisie ďalej uviedla, že členovia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

pripomienkovali návrh Štipendijného poriadku UK, pričom podrobnosti sú uvedené v zápisnici 

zo zasadnutia komisie. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia prerokovala 

návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK a odporučila ho AS UK schváliť. Predseda 

komisie ďalej informoval, že komisia prerokovala informáciu o návrhu Štipendijného poriadku UK, 

ktorú s pripomienkami vzala na vedomie. 
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Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguša, PhD. 

informoval, že komisia prerokovala  

 návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 – 2014 a odporučila ho 

AS UK schváliť,  

 návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 a odporučila ho AS UK 

schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu predsedov komisií 

Akademického senátu UK o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
 

 

Bod č. 5: Návrh programu 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

13. decembra 2017 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na základe informácie predsedov komisií AS UK 

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 13. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 13. decembra 2017. 

 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. bližšie oboznámil prítomných členov 

predsedníctva s materiálom Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

Aktualizácia dlhodobého zámeru je rozdelená na tri oblasti. Najdôležitejšie zmeny budú v študijnej 

oblasti. Bola doplnená časť o výchove mladých vedeckých pracovníkov, upriamuje sa pozornosť na 

informačno-komunikačné technológie. Zámerom do budúcnosti je redefinovať základné poslanie 

univerzity tak, aby sa zrkadlilo postavenie univerzity v európskom priestore a posunula sa pozornosť 

od tradičných hodnôt univerzity smerom k aktuálnym hodnotám pre nadchádzajúcu dobu (modernosť). 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzdvihol aktualizáciu dlhodobého zámeru, avšak upriamil 

pozornosť na dva aspekty – do akej miery sa kontroluje aktualizácia dlhodobých zámerov jednotlivých 

súčastí UK, a či sa zohľadňuje populačná krivka pri zachovávaní študijných programov (či budú 

vytvorené „záchranné plány“). 

V reakcii prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že vedenie UK musí 

byť dôslednejšie pri kontrole aktualizácie dlhodobých zámerov jednotlivých fakúlt UK. Fakulty musia 

zverejňovať dlhodobé zámery, vrátane aktualizácií, na svojich webových sídlach. Ponúkajú sa dve 

riešenia: propagácia univerzity smerom navonok a internacionalizácia univerzity. Aktuálne je 

konsenzus, že sa UK upriami smerom na západ. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal prorektora UK pre rozvoj, aby 

informoval plénum AS UK o dôležitosti materiálu a potrebnej dôslednosti pri jeho aktualizácii na 

úrovni fakúlt a iných súčastí UK. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. poznamenala, že pre udržanie 

študijných programov (najmä tých, ktoré sú v ohrození) potrebujeme profesorov - garantov.  

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, či aktualizácia dlhodobého zámeru univerzity ako celok je 

návrhom rektora UK. Prorektor UK pre rozvoj odpovedal kladne. 
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Predseda AS UK požiadal prorektora UK pre rozvoj, aby v aktualizácii dlhodobého zámeru univerzity 

zvýraznil oblasť prezentácie univerzity. 

 

V rozprave k dlhodobému zámeru ďalej vystúpili doc. Vavák a doc. Greguš. 

 

Na záver rozpravy k bodu programu požiadal prof. PhDr. František Gahér, CSc. o korekciu v zázname 

Finančnej komisie AS UK z jej ostatného zasadnutia, keďže je v ňom uvedená nesprávna formulácia 

„....jedná sa o sumu približne 180 tisíc Eur, ktoré mala dostať v rámci solidarity fakúlt JLF UK, avšak 

sa týchto financií vzdala a dala ich do dispozície Rektorátu UK“. V skutočnosti ide o prerozdelenie 

doposiaľ nerozdelenej časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

 

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 Akademického senátu UK zvolať 

12. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 13. decembra 2017 o 14.00 hod. 

v Auditorium maximum PraF UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

5. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

6. Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK. 

9. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.  

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný semester 

akademického roka 2017/18). 

11. Rôzne. 

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

15. Záver. 

 

 

Bod č. 6: Informácia o Vyhlásení členov akademickej obce FSEV UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o obsahu listu - Vyhlásenia členov 

akademickej obce FSEV UK, s ktorým sa členovia predsedníctva mohli pred zasadnutím oboznámiť. 

Predseda AS UK zdôraznil, že akademické senáty nemajú právne možnosti zasahovať podľa štatútov 

teologických fakúlt do obdobných otázok, keďže vyššiu právnu silu majú príslušné zákony SR 

a zmluvný vzťah medzi SR a konkrétnou cirkvou.  

Členka predsedníctva zastupujúca FSEV UK Mgr. Andrea Figulová, PhD. poznamenala, že 

zámerom vyhlásenia bolo poukázať na aktuálnu skutočnosť, a to aj vo forme odkazu smerom do 

budúcnosti. 
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Reagoval Mgr. Radoslav Hanus, PhD. (člen predsedníctva zastupujúci EBF UK a predseda AS 

EBF UK), ktorý uviedol, že ho mrzí skutočnosť, že takéto vyhlásenie nebolo konzultované s EBF UK 

prv než vyšlo. Z vyhlásenia má pocit, akoby jeho odkaz smeroval k tomu, že na EBF UK sú popierané 

akademické slobody a sloboda vedeckého bádania. Zdôraznil, že akademické slobody a práva, sloboda 

vedeckého bádania, neboli a nebudú obmedzované na ich fakulte. Upozornil, že v prípade doc. 

Prostredníka ide záležitosti teologickej antropológie a osobnú zodpovednosť každého člena 

akademickej obce za svoje vyjadrenia. 

Predseda AS UK informoval, že v tejto veci požiadal dekanov dotknutých fakúlt o spoločné 

stretnutie. Mgr. Radoslav Hanus, PhD. doplnil, že evanjelickí biskupi nemajú právomoc zasahovať do 

akademického vedeckého bádania. „Venia docendi“ sa vzťahuje na verejné učenie a neovplyvňuje 

proces výberových konaní na vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty. Opätovne 

zdôraznil, že na EBF UK neboli a nie sú upierané slobody vedeckého bádania pracovníkov EBF UK. 

V rozprave vystúpili ešte prof. Gahér a Mgr. Fronc. 

 

 

Bod č. 7: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 

2017/2018 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predložil návrh Harmonogramu zasadnutí pléna 

AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akad. roka 2017/2018 (v znení pripomienok 

zo zasadnutí komisií AS UK). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie návrh Harmonogramu zasadnutí pléna 

Akademického senátu UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2017/2018. 
 

 

Bod č. 8: Rôzne 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. poukázala na skutočnosť, že 

nákupy prostredníctvom verejného obstarávania sú predražené, bolo by žiaduce pokúsiť sa o vyvinutie 

iniciatívy na zmeny v procesoch verejného obstarávania.  

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že univerzita musí postupovať 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podporil vyjadrenie predsedníčky Finančnej komisie AS UK 

a doplnil, že sa domnieva, že firmy zúčastnené na verejnom obstarávaní mnohokrát konajú nie vždy 

s najlepším úmyslom.  

Predseda AS UK prisľúbil, že bude tlmočiť vyslovenú nespokojnosť s procesmi verejného 

obstarávania na zasadnutí Vedenia UK. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že staronovým predsedom Správnej rady UK sa dňa 

30. novembra 2017 stal Ing. Róbert Šimončič, CSc. Súčasne vyzdvihol prácu tajomníka Správnej 

rady UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v reakcii uviedol, že personálne obsadenie 

tajomníka Správnej rady UK sa stalo otvorenou otázkou, keďže túto funkciu v súčasnosti vykonáva 

tajomník AS UK, ktorý je mnohokrát pracovne preťažený vykonávaním primárnej agendy pre AS UK.  
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Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval, že na webovom sídle 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol zverejnený návrh Rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 (s termínom na vyjadrenie orgánov reprezentácie 

vysokých škôl do 15.12.2017). 

 

 

Bod č. 9: Záver 
 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval 

členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  15.15 hod. 

 

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

Mgr. Róbert Zsembera (podpredseda AS UK) 

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


