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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava   21. 10. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 12. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 18. 10. 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 11. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK. 

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

funkciách ku dňu 18. októbra 2017. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK. 

6. Návrh programu 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. októbra 2017. 

7. Rôzne. 

8. 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, rektora UK, prorektorov UK a predsedov komisií AS UK. 

Konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 15 

členov predsedníctva prítomných 8 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 8 5 8 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 12. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 18. októbra 2017. 
 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 11. riadnom zasadnutí Akademického 

senátu UK  
 

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

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

uznesenia sú priebežne plnené. Súčasne členov predsedníctva informoval, že uznesenie AS UK 

č. 129/2017 k návrhu zákona o zlúčení SZU a UK bolo zverejnené na webovom sídle UK a vložené do 

portálu medzirezortného pripomienkového konania. 

 

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 8 5 8 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení 

schválených na 9., 10. a 11. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK v dňoch 8. marca 2017, 

3. mája 2017 a 28. júna 2017. 
 

 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 18. októbra 2017 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. v zastúpení ospravedlneného predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK informoval, že doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo 

volebnom obvode FaF UK vyhlásené na 10. riadnom zasadnutí AS UK sa uskutočnili v deň konania 

zasadnutia Predsedníctva AS UK, t. j. 18. októbra 2017 (túto skutočnosť potvrdil aj zástupca FaF UK 

v Predsedníctve AS UK doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.). 

 

Ku dňu 18. októbra 2017 sú v Akademickom senáte UK uprázdnené tieto mandáty: 

 

študentská časť AS UK  FiF UK, FTVŠ UK, PraF UK, RKCMBF UK (po 1 mandáte) 

zamestnanecká časť AS UK  PdF UK (1 mandát) 

 

Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu UK sa uskutočnili vo volebných 

obvodoch FSEV UK (12. 10. 2017) a FM UK (13. 10. 2017), ich priebeh a výsledky overí Volebná 

a mandátová komisia AS UK na zasadnutí dňa 18. októbra 2017. 

 

Ku dňu 18. októbra 2017 sú Študentskej rade vysokých škôl uprázdnené nasledovné mandáty 

delegátov UK zastupujúcich FiF UK a JLF UK, na ktoré bude potrebné na 12. riadnom zasadnutí 

AS UK vyhlásiť doplňujúce voľby. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 8 5 8 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie ústnu informáciu tajomníka 

Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 18. októbra 2017. 
 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 12. 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 12. riadne zasadnutie AS UK. 

 

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

prerokovala 25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

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

nasledovné pripomienky: 

 Banquet s.r.o. – skrátiť dobu nájmu na 5 rokov, 

 art studio soka s.r.o. – chybný údaj v dĺžke nájmu (správne má byť do 31.10.2022), 

 Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT – doba nájmu začínala podľa predloženého materiálu dňa 

1.8.2017, čo je spätný dátum, preto komisie navrhuje dátum zmeniť a nájom začať od 

1.11.2017, taktiež je nutné doplniť špecifikáciu priestoru, chýbajú identifikačné údaje budovy, 

v ktorých sa nebytové priestory nachádzajú. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že tajomník AS UK RNDr. Róbert 

Kysel, PhD. e-mailom požiadal predkladateľov žiadostí, aby v žiadostiach neuvádzali osobné údaje 

a čísla bankových účtov. 

 

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

informovala, že komisia prerokovala vecný návrh Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

a odporučila ho AS UK po zapracovaní pripomienok komisie a Oddelenia legislatívy a právnych 

služieb Rektorátu UK schváliť. 

 

Podpredseda Právnej komisie AS UK Bc. Filip Vincent informoval, že komisia prerokovala vecný 

návrh Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK a odporučila ho Akademickému senátu UK schváliť 

pod podmienkou obdržania kladného stanoviska MŠVVaŠ SR k možnosti vyplácať štipendiá pre 

študentov doktorandského stupňa štúdia z prostriedkov štátneho rozpočtu účelovo viazaných na 

vyplácanie štipendií študentom a po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

I. doplniť do čl. 11 Štipendijného poriadku UK rámcové ustanovenie upravujúce proces 

poskytovania sociálnej podpory študentom a absolventom, 

II. zapracovať do Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK formálno-technické pripomienky 

Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že podľa e-mailovej 

odpovede generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR ministerská metodika rozdelenia 

štátnej dotácie verejným vysokým školám nevylučuje možnosť, aby sa motivačné štipendium 

z prostriedkov štátneho rozpočtu priznávalo aj doktorandom. Túto možnosť nevylučuje ani dotačná 

zmluva medzi MŠVVaŠ SR a UK. Komplexnejšie zmeny v Štipendijnom poriadku UK sa pripravujú 

na decembrové riadne zasadnutie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 8 5 8 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

berie na vedomie ústnu informáciu predsedníčky Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

a podpredsedu Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne 

zasadnutie Akademického senátu UK, 

II. 

odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

do návrhu programu 12. riadneho zasadnutia AS UK. 

 

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 VI Družba UK bez 

pripomienok a odporúča ich AS UK schváliť, 

 žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VM Ľ. Štúra - Mlyny 

UK a odporúča ich AS UK schváliť (s pripomienkou na skrátenie doby nájmu pre nájomcu 

Banquet, s.r.o. na päť rokov), 

 cenník zamestnancov UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a odporučila ho 

AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 8 5 8 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

berie na vedomie ústnu informáciu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

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

II. 

odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie 

služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK do návrhu programu 12. riadneho zasadnutia AS UK. 

 

Predseda AS UK v zastúpení ospravedlneného predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie 

AS UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. informoval o zasadnutí komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 

16. októbra 2017. Komisia prerokovala a zobrala na vedomie Správa zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

Informatika v akademickom roku 2017/18 a Správu o rozvojových projektoch IKT UK. Komisia 

odporučila, aby bolo výberové konanie na nový akademický informačný systém dobre odkomuniko-

vané smerom k akademickej obci UK a prerokované v Kolégiu rektora UK a Akademickom senáte UK. 

Prorektor pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informoval o príprave správy 

o stave IT na UK, ktorá bude po prerokovaní v Kolégiu rektora UK predložená na decembrové riadne 

zasadnutie AS UK. 

 

Podpredseda Právnej komisie AS UK Bc. Filip Vincent informoval, že komisia prerokovala návrh 

Štatútu RKCMBF UK a odporučila ho AS UK schváliť.  

Prorektor pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že Oddelenie legislatívy 

a právnych služieb nemá k predloženému návrhu Štatútu RKCMBF UK pripomienky.  

Mgr. Gašpar Fronc informoval, že návrh Štatútu RKCMBF UK schválila Kongregácia pre katolícku 

výchovu v Ríme dňa 13.6.2017. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 8 5 8 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

berie na vedomie ústnu informáciu podpredsedu Právnej komisie AS UK o prerokovaní návrhu 

Štatútu RCMBF UK, 

II. 

odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť Štatút RKCMBF UK do návrhu programu 

12. riadneho zasadnutia AS UK. 

 

 

Bod č. 5: Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Predložený materiál si 

za cieľ klade zefektívnenie práce orgánov AS UK pri prerokúvaní materiálov predkladaných na 

zasadnutia Akademického senátu UK. 

 

Podpredseda Právnej komisie AS UK Bc. Filip Vincent informoval o pripomienke Právnej komisie 

AS UK, ktorá v čl. 3 ods. 9 odporučila zmeniť prvú vetu nasledovne: „Komisia prerokuje materiál a 

zaujme k nemu stanovisko.“ 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. upozornil na nesprávne sémanticko-jazykové použitie slovného 

spojenia „iba v prípade, ak“ a odporučil ho v celom dokumente zmeniť na „len vtedy, keď“. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. ako predkladateľ materiálu si prednesené 

pripomienky osvojil. Následne predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 8 5 8 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch 

Akademického senátu UK do návrhu programu 12. riadneho zasadnutia AS UK, 

II. 

odporúča Akademickému senátu UK schváliť Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akade-

mického senátu UK. 

 

 

Bod č. 6: Návrh programu 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

25. októbra 2017 

 

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

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 12. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 25. októbra 2017. 
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o návrhu na vymenovanie Mgr. art. Mariána 

Chudovského (operný a televízny režisér, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla) za 

nového člena Správnej rady UK. 

 

Prorektor pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. sa opýtal, či bude na zasadnutie 

AS UK predložený návrh na rozdelenie nerozdelenej časti štátnej dotácie podľa platnej Metodiky 

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

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že návrh na rozdelenie prerokuje 

Kolégium rektora UK a následne bude predložený na decembrové riadne zasadnutie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 8 5 5 0 3 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

12. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 25. októbra 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. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 

fakulty. 

5. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Cenníky ubytovania zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. 

8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK. 

9. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl. 

10. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK. 

11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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. 7: Rôzne 

 

Členovia predsedníctva a hostia krátko diskutovali o aktuálnych otázkach spojených s prípravou 

metodiky rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2018. K tejto otázke bude 

predseda AS UK iniciovať stretnutie všetkých dotknutých zástupcov UK v orgánoch reprezentácií 

vysokých škôl (SRK, RVŠ, ŠRVŠ), ako aj dotknutých členov orgánov AS UK. 

 

Podpredseda Právnej komisie AS UK Bc. Filip Vincent informoval o uznesení Právnej komisie AS UK, 

ktorým odporučila zmeniť Rokovací poriadok Akademického senátu UK tak, aby bola predĺžená lehota 

na doručenie pozvánky a materiálov na zasadnutie komisií Akademického senátu UK zo súčasných 

piatich dní na sedem dní. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

odporučili ponechať súčasnú lehotu päť dní (t. j. pozvánky na zasadnutia komisií AS UK zasielať 

v piatok), a to s ohľadom na skutočnosť, že zasadnutie Vedenia UK sa konáva vo štvrtok. Predseda 
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AS UK súčasne pripomenul, že materiály doručené na rokovanie AS UK sú priebežne zverejňované na 

pracovných stránkach AS UK a môže sa s nimi priebežne oboznamovať ktorýkoľvek člen AS UK alebo 

komisie AS UK. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. informoval, že doručené materiály sú okrem 

zverejňovania na pracovných stránkach AS UK aj e-mailom preposielané predsedom a podpredsedom 

vecne príslušných komisií AS UK, ktorí, ak to uznajú za vhodné, môžu materiály ďalej preposielať 

členom komisií AS UK. 

 

 

Bod č. 8: 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:  14.51 hod. 

 

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

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


