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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   07. 05. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 15. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 02. 05. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:  14.10 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 riadnych zasadnutiach Akademického senátu UK. 

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

funkciách ku dňu 2. mája 2018. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 15. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 9. mája 2018. 

6. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 2018/2019. 

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, prorektorov UK a predsedov komisií AS UK. Konštatoval, že 

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

predsedníctva prítomných 11 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 11 6 11 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 15. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 2. mája 2018. 
 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na riadnych zasadnutiach Akademického 

senátu UK  
 

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

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

uznesenia sú priebežne plnené. Uznesenie č. 5/2018 (prijaté k informácii dekana LF UK o aktuálnych 

problémoch praktickej výučby študentov) bolo v listinnej podobe zaslané ministerke zdravotníctva SR. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. poskytol aktuálne informácie o plánoch na výstavbu novej 

Univerzitnej nemocnice v Bratislave a o zriadení pracovnej skupiny. 

 

Písomne predložený materiál bol prerokovaný bez prijatia uznesenia. 

 

 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 2. mája 2018 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že ku dňu 

2. mája 2018 nie sú v Akademickom senáte UK uprázdnené mandáty alebo funkcie. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že v mesiacoch september a október 

sa uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UK, ktoré vyhlási 

Predsedníctvo AS UK uznesením prijatým spôsobom per-rollam na začiatku budúceho semestra. 

 

Ústna informácia predsedu komisie bola prerokovaná bez prijatia uznesenia. 

 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 15. 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 15. riadne zasadnutie AS UK. 

 

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

prerokovala 12 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Komisia nebola 

uznášaniaschopná, prítomní členovia komisie vzniesli k žiadostiam nasledovné pripomienky: 

 žiadosť FaF UK o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného majetku s budúcim 

nájomcom za účelom prevádzkovania reštaurácie a študentskej jedálne – členovia komisie 

odporučili žiadosť zobrať na vedomie, 

 Mgr. Pavol Cibulka – členovia komisie odporučili žiadosť schváliť s dobou nájmu od 1.6.2018, 

 DAVITAL, s.r.o. – členovia komisie odporučili žiadosť nezaradiť do programu zasadnutia 

AS UK. 

 

K materiálu o návrhu rektora UK na predaj pozemkov Staré Grunty (k. ú. Karlova Ves) sa prítomní 

členovia komisie stotožnili s názorom, že nie sú proti zámeru odpredať daný pozemok, avšak nevedia 

sa kvalifikovane vyjadriť bez zoznámenia sa s konkrétnym znaleckým posudkom, preto požiadali 
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o stiahnutie materiálu a jeho opätovné predloženie po vypracovaní znaleckého posudku. 

 

K podnetu na zmenu vnútorného predpisu č. 18/2010 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK 

prítomní členovia komisie konštatovali, povinnosť obhliadať majetok v súčasnej podobe je nadby-

točnou administratívnou záťažou a navrhujú preto rektorovi UK zmeniť vnútorný predpis č. 18/2010 

podľa návrhu predloženého tajomníkom AS UK po zapracovaní zmien v bode 5. 

 

Členovia predsedníctva požiadali o zaslanie modifikovaného návrhu na zmenu vnútorného predpisu 

č. 18/2010 pripraveného tajomníkom AS UK, ku ktorému zaujala kladné stanovisko kvestorka UK.  

Tajomník AS UK navrhol, aby sa materiál zaradil medzi informatívne materiály v pozvánke na 

15. riadne zasadnutie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 11 6 11 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

berie na vedomie ústnu informáciu predsedníčky Finančnej komisie AS UK MUDr. Eriky 

Macháčovej o prerokovaní materiálov predložených na 15. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK, 

II. 

odporúča zaradiť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku do návrhu programu 

15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK s výnimkou žiadosti nájomcu DAVITAL, s.r.o., 

ktorú predložil riaditeľ Vedeckého parku UK. 
 

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

informovala, že komisia zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK za rok 2017 a v znení 

pripomienok ju odporučila AS UK schváliť (pripomienky sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia 

komisie). Komisia ďalej prerokovala informáciu prorektorky UK pre študijné veci o aktuálnych 

zmenách v činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK a vecný zámer nového Študijného poriadku UK 

(časti o prijímacom konaní, bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu a konaniach 

o akademických právach a povinnostiach).  

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že pod vedením ministerky zdravotníctva SR 

vznikla pracovná skupina na zmenu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dlhodobo neriešeným problémom je 

postavenie študentov medicíny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uvedené skutočnosti bude 

potrebné zahrnúť aj do Študijného poriadku UK. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že nový Študijný 

poriadok UK umožní fakultám významne vyššiu mieru voľnosti pre špecifickú úpravu vo fakultných 

študijných poriadkoch. 

 

Predseda AS UK navrhol zobrať ústnu informáciu predsedníčky komisie na vedomie. 

 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

informoval, že komisia nebola uznášaniaschopná. Spôsobom per-rollam prijala uznesenia, ktorými 

odporučila AS UK schváliť Výročnú správu o činnosti UK za rok 2017 v predloženom znení a zobrala 

na vedomie Správu o činnosti v Informatike na UK v roku 2017 a plán činnosti na rok 2018. 

Prorektor pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. členov predsedníctva informoval o čerpaní 
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prostriedkov, ktoré boli v metodike rozpisu dotácie na rok 2017 vyčlenené na centrálne IT služby 

a odôvodnil potrebu poskytnutia týchto finančných prostriedkov v aktuálnom kalendárnom roku. 

 

Predseda AS UK navrhol zobrať ústnu informáciu predsedu komisie na vedomie. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že zasadnutie komisie sa 

uskutočnilo bezprostredne pred zasadnutím predsedníctva. Komisia nebola uznášaniaschopná. 

Predmetom rokovania komisie bol návrh dodatku k Poriadku volieb kandidáta na rektora UK. Členovia 

komisie považujú za potrebné, aby o návrhu dodatku prebehla širšia diskusia na pôde Predsedníctva 

AS UK a pléna AS UK. 

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

o niektorých zmenách, ktoré obsahuje predložený dodatok k Poriadku volieb kandidáta na rektora 

(ostáva ponechaný promótor, vystúpenie promótora a kandidáta v súčte bude trvať 20 minút, zápisnica 

po každom kole volieb sa nahrádza protokolom, vnútorný predpis už nebude obsahovať vzorový návrh 

kandidáta na kandidáta na rektora, kandidát môže predstaviť písomné tézy svojho programového 

vyhlásenia v neobmedzenom rozsahu). Odporučil, aby sa o dodatku ďalej diskutovalo s tým, že jeho 

schvaľovanie sa uskutoční na júnovom zasadnutí AS UK. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že spojenie „kandidát na funkciu rektora“ zákon o vysokých 

školách neobsahuje, ale používa spojenie „kandidáta na rektora“. Navrhol preto v Poriadku volieb 

kandidáta na rektora všetky spojenia „kandidát na funkciu rektora“ nahradiť spojením „kandidát na 

rektora“. Na druhej strane slovo „kandidát“ sa vyskytuje v Poriadku volieb kandidáta na rektora bez 

spresnenia, hoci v zákone o vysokých školách sa vyskytuje samostatne slovo “kandidát” len vtedy, keď 

v danom ustanovení už je spresnené, že ide o kandidáta na rektora. Zároveň sa vyslovil proti zúženiu 

okruhu osôb, ktoré môžu byť promótormi (kandidátom na kandidáta na rektora môže byť aj osoba 

mimo akademickej obce UK, preto nepovažuje za správne, aby promótorom mohol byť iba člen 

akademickej obce UK). 

 

Predseda AS UK navrhol presunúť schvaľovanie dodatku k Poriadku volieb kandidáta na rektora na 

júnové riadne zasadnutie AS UK. 

 

 

Bod č. 5: Návrh programu 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 9. mája 

2018 

 

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

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 15. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 2. mája 2018. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o liste dekana FTVŠ UK doc. Mgr. 

Mariána Vanderku, PhD., v ktorom požiadal o možnosť vystúpiť na zasadnutí AS UK s informáciou 

o projekte Centrum aktívneho starnutia. 

Členovia predsedníctva podporili vystúpenie dekana FTVŠ UK ako samostatný bod programu 

zasadnutia AS UK, avšak požiadali predsedu AS UK, aby od dekana FTVŠ UK vopred vyžiadal 

písomný materiál k vystúpeniu tak, aby sa s ním mohli oboznámiť členovia AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 12 7 12 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zaradiť do 

návrhu programu 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 9. mája 2018 bod 

s názvom „Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia“. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. pripomenul, že AS UK uznesením zo svojho marcového riadneho 

zasadnutia požiadal riaditeľa Vedeckého parku UK o predloženie Výročnej správy o vedecko-

výskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017 na najbližšie riadne zasadnutie AS UK. 

Predloženie správy znamená, že by mala byť predložená písomne tak, aby sa s ňou mohli oboznámiť 

všetci členovia AS UK. 

Po krátkej diskusii odporučili členovia predsedníctva zaradiť výročnú správu do návrhu programu 

15. riadneho zasadnutia AS UK ako bod č. 8. 

 

Následne dal predseda AS UK hlasovať o návrhu programu 15. riadneho zasadnutia AS UK ako 

o celku. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

15. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 9. mája 2018 o 14.00 hod. v Auditorium 

maximum PraF UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017. 

5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves). 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017. 

8. Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia. 

9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019. 

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: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 

2018/2019 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o návrhu harmonogramu zasadnutí 

pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. Volebné 

zasadnutie AS UK (18. riadne zasadnutie AS UK, na ktorom prebehne voľba kandidáta na rektora UK) 

je plánované na 14. novembra 2018 (streda). V kalendárnom roku 2018 sa podľa potreby uskutoční aj 

decembrové riadne zasadnutie AS UK (predbežne plánované na 19. decembra 2018). 
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Bod č. 7: Rôzne 
 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa opýtal, akým spôsobom sa bude 

z procedurálneho hľadiska pristupovať k predkladaniu a prerokúvaniu návrhov rektora UK o udelenie 

súhlasu s predajom pozemkov vo vlastníctve UK. V minulosti návrh uznesenia obsiahnutý v návrhu 

rektora neobsahoval údaj o cene, táto sa následne stanovovala na základe znaleckého posudku 

(uznesenie AS UK obsahovalo ustanovenie, že cena bude stanovená na základe znaleckého posudku). 

Členovia predsedníctva odporučili procedurálnu stránku predkladania a prerokúvania návrhov 

rektora o udelenie súhlasu s predajom pozemkov prerokovať na zasadnutí Finančnej komisie AS UK. 

 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval o záveroch zo stretnutia študentských 

reprezentácií UK a fakúlt UK, ktoré sa pod názvom Konvent študentov UK konalo dňa 18. apríla 2018 

v priestoroch Vedeckého parku UK. Témami podujatia boli: postavenie študentov v akademickej 

samospráve, vzdelávanie verzus kvalifikácia, univerzita orientovaná na študenta, štúdium na UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. podporil, aby boli závery prerokované na 

pôde komisií AS UK a Predsedníctva AS UK. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o svojej účasti na podujatí Konvent 

akademických senátov 2018, ktorý sa konal v dňoch 22. a 23. apríla 2018. Podujatie organizovala 

Študentská rada vysokých škôl. Predseda AS UK informoval, že na podujatí reprezentoval záujmy 

akademickej samosprávy. MŠVVaŠ SR preferuje zavedenie manažérskeho prístupu k riadeniu 

vysokých škôl, inšpiruje sa rakúskym modelom riadenia vysokých škôl. Uvažuje sa o zlúčení 

akademických senátov a vedeckých rád a presune právomocí z akademických senátov na správne rady. 

Ďalej sa uvažuje aj o zrušení dvojstupňovej akademickej samosprávy (vysoká škola – fakulty). Existujú 

však aj iné modely (napríklad nemecký), ktoré sú bližšie súčasnému modelu riadenia vysokých škôl 

v SR, kritické názory na preferovaný rakúsky model však ministerstvo zatiaľ neberie do úvahy. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. pripomenul, že v roku 1996 sa Vladimír Mečiar pokúsil 

o zrušenie akademickej samosprávy vysokých škôl, vysoké školy na čele s UK sa voči tomu dôrazne 

postavili. Bolo by vhodné, aby sa tento postup zopakoval. Vysoké školstvo v SR nie je tak vyspelé, aby 

bolo ovládnuté profesionálnymi manažérmi. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že manažérsky spôsob riadenia 

vysokých škôl sa neosvedčil v žiadnom štáte kontinentálnej Európy, kde bol zavedený. Opýtal sa, či sa 

predpokladá prijatie nového zákona o vysokých školách. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. pripomenul, že uplynulý kalendárny rok bol 

pripomienkovaný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý obsahoval aj návrhy na zmeny v riadení 

vysokých škôl. Vie si však predstaviť isté uvoľnenie vo vnútornej organizácii verejných vysokých škôl, 

zákon o vysokých školách by mohol umožniť vysokým školám vytvárať si aj iný model akademickej 

samosprávy na fakultnej úrovni. Predseda AS UK informoval, že 30. apríla 2018 (pondelok) sa 

uskutočnilo zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom rektori predložili pripomienky 

k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona 

o vysokých školách. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa opýtala, aké stanovisko 

k legislatívnym návrhom zaujala Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, či k návrhom na zmeny v riadení vysokých škôl 

existuje písomný dokument. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že informácia o pripravovaných 

zmenách bola prednesená doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. na podujatí Konvent akademických 

senátov 2018. 

Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera odporučil zvolať spoločné stretnutie predsedov 

akademických senátov verejných vysokých škôl a zaujať spoločné stanovisko zástupcov akademických 

samospráv k pripravovaným zmenám. 
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Prof. PhDr. František Gahér, CSc. návrh na zvolanie stretnutia podporil a pripomenul, že takého 

stretnutie sa konalo aj v roku 1996. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že s podrobnejšou informáciou 

vystúpi na zasadnutí AS UK v bode Rôzne. 

 

Z následnej diskusie vyplynul návrh, aby bol do návrhu programu 15. riadneho zasadnutia AS UK 

doplnený bod programu s názvom „Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK 

pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva“. 

 

 

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:  15.22 hod. 

 

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

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


