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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   02. 12. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 18. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 10. 10. 2018 

 

 

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 riadnych zasadnutiach Akademického senátu UK. 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 18. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

4. Návrh programu 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 17. októbra 2018. 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK (volebný obvod FiF UK). 

6. Rôzne. 

7. 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 12 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 12 7 12 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 18. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 10. októbra 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 

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

uznesenia sú priebežne plnené.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o plnení uznesení 

schválených na predchádzajúcich riadnych zasadnutiach Akademického senátu UK. 
 

 

Bod č. 3: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 18. 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 18. riadne zasadnutie AS UK. 

 

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

prerokovala 20 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Predsedníctvo AS UK za prítomnosti vedúceho Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK (OLP 

RUK) JUDr. Michala Káčeríka prerokovalo spornú otázku nájmu nehnuteľného majetku UK pre účely 

reklamných plôch (bigboardy, megaboardy, bilboardy). 

JUDr. Michal Káčerík objasnil právny status reklamnej stavby. Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií zakazuje umiestňovanie stavieb na pozemkoch verejnoprávnej 

inštitúcie, teda aj UK. Doplnil, že predĺženie stavebného povolenia sa má považovať za umiestnenie 

novej stavby. Išlo by o obchádzanie zákona.  

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD. uviedli, že Vedenie UK sa k prerokúvanej problematike už vyjadrilo a nové 

stavby tohto charakteru na pozemkoch UK nechce. Stavby z minulosti ešte na pozemkoch UK zotrvajú 

až do ukončenia zmluvného vzťahu.  

JUDr. Michal Káčerík dodal, že nájomná zmluva s nájomcom nie je ešte uzatvorená, umiestnenie 

takejto stavby je v rozpore so zákonom č. 176/2004 Z. z. Uznesenia AS UK, ktoré boli k týmto 

žiadostiam v minulosti prijaté, stratili platnosť po uplynutí lehoty 6 mesiacoch, keďže nedošlo 

k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.  

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa opýtal vedúceho OLP RUK, aké sú možné 

riešenia vzniknutej situácie. 

JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že existuje možnosť, aby reklamná stavba bola súčasným 

majiteľom darovaná do vlastníctva UK a následne môže UK túto reklamnú stavbu prenajímať iným 

subjektom. Fyzická osoba ani právnická osoba reklamnú stavbu vo svojom vlastníctve na pozemkoch 
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verejnoprávnej inštitúcie nemôže mať.  

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. doplnil, že následné zmluvy 

o spolupráci medzi UK a spoločnosťou Akzent Bigboard, a. s.  môžu byť uzatvorené na dlhšie obdobie. 

Navrhnuté riešenie podporil aj prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

JUDr. Michal Káčerík doplnil, že už prebehli rokovania medzi vlastníkom reklamných stavieb 

a tajomníkom FTVŠ UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. navrhol predmetné žiadosti o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku nezaradiť do návrhu programu zasadnutia AS UK.  

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa opýtala, či OLP RUK v mene UK 

už so spoločnosťou Akzent Bigboard, a. s. rokovalo a či je vôbec možná dohoda. Navrhla poveriť OLP 

RUK rokovaniami o všetkých problémových stavbách na pozemkoch vo vlastníctve UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

nesúhlasí so zaradením žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložených 

dekanom FTVŠ UK do návrhu programu 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK,  

II. 

žiada Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK, aby rokovalo so žiadateľmi 

o možnostiach vytvoriť spoluprácu (prevodom vlastníctva reklamnej stavby darom, uzatvorením 

zmluva o spolupráci a pod.). 
 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK ďalej informovala, že komisia prerokovala žiadosti o zníženie 

výšky nájomného v nebytových priestoroch na Štúrovej ulici a zaujala k nim nasledovné stanovisko: 

 odporučila AS UK schváliť žiadosť nájomcu Kníhkupectvo KNIHOMOL spol. s r.o., 

 neodporučila AS UK schváliť žiadosť nájomcu AlifeStyle, s.r.o. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. vyjadrila zásadný nesúhlas so znížením 

schválenej výšky nájomného vo všeobecnosti. Kníhkupectvu KNIHOMOL už bolo v minulosti 

nájomné znížené.  

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, ide o taký istý biznis 

súkromnej firmy, ako sú aj iné predmety podnikania.  

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že Kníhkupectvo KNIHOMOL je nájomca, ktorého 

nebytové priestory sú v správe FiF UK. Ak sa FiF UK rozhodla a bola ochotná predložiť žiadosť 

o nižšie nájomné, mal by to AS UK rešpektovať. V kníhkupectve sa zároveň predávajú aj publikácie 

univerzity a je žiaduce podporovať takúto službu, ktorá je v prospech študentov UK.  

Členovia predsedníctva ďalej diskutovali o znížení nájomného za nebytové priestory - predajňu 

skla (nájomca AlifeStyle, s.r.o.). Odporučili, aby sa do budúcnosti s uvedeným nebytový priestorom 

naložilo koncepčne. V týchto priestoroch je napríklad možné vytvoriť informačné (poradenské či 

kariérne) centrum univerzity s e-shopom. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 12 7 11 1 0 schválené 
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Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

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

Macháčovej, PhD. o prerokovaní materiálov predložených na 18. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK, 

II. 

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

18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 
 

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

Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK spôsobom per-rollam a odporučila 

AS UK dodatok schváliť v predloženom znení. 

 

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

a prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. spoločne informovali o záveroch 

rokovania komisie k návrhu Zásad rigorózneho konania na UK. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval o doplňovacích 

voľbách do Akademického senátu UK a riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl na 

jednotlivých fakultách UK. Výsledky volieb budú overené na zasadnutí komisie dňa 31. októbra 2018. 

 

 

Bod č. 4: Návrh programu 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

17. októbra 2018 

 

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

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 18. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 17. októbra 2018, ktoré sa uskutoční v Auditorium maximum PraF UK so začiatkom 

o 14.00 hod.  

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. požiadala o zaradenie nového bodu do návrhu programu 18. riadneho 

zasadnutia AS UK s názvom „Informácia prorektorky UK pre študijné veci a prorektora UK pre 

legislatívu k novým zákonom pre oblasť vysokého školstva“. V navrhnutom bode programu by 

prorektori UK informovali AS UK, aké zmeny nastanú na UK v oblasti legislatívy a štúdia v dôsledku 

novej vysokoškolskej legislatívy. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal prorektorku UK pre študijné veci 

RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. a prorektora pre legislatívu prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

o podanie požadovanej informácie v rámci bodu Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov 

Vedenia UK. Členovia Predsedníctva AS UK vyslovili s navrhnutým postupom konsenzuálny súhlas. 

Príslušné materiály budú zverejnené na pracovnej webstránke k zasadnutiu AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

18. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 17. októbra 2018 o 14.00 hod. 

v Auditorium maximum PraF UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 



5 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku. 

5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 

6. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých 

škôl. 

7. Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 

8. Rôzne. 

9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

12. Záver. 
 

 

Bod č. 5:     Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK (volebný obvod FiF UK) 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o uprázdnení mandátu v študentskej 

časti AS UK vo volebnom obvode FiF UK a predniesol návrh uznesenia k vyhláseniu doplňovacích 

volieb. Súčasne podotkol, že z časových dôvodov nie je objektívne možné určiť termín doplňovacích 

volieb pred voľbami kandidáta na rektora UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK podľa čl. 13 ods. 3 Zásad volieb do Akademického 

senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto člena 

Akademického senátu UK vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK (ďalej len „doplňovacie 

voľby“), 

II. 

určuje, že doplňovacie voľby sa uskutočnia 11. decembra 2018 (utorok) od 10.00 hod. do 14.00 hod. 

v miestnosti NB 109 (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava), 

III. 

určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov do 4. decembra 2018 (utorok), 12.00 hod., 

IV. 

určuje, že návrhy kandidátov sa adresujú Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., predsedovi Volebnej a 

mandátovej komisie Akademického senátu UK a podávajú prostredníctvom podateľne Rektorátu UK. 
 

 

Bod č. 6: Rôzne 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že Akademickému senátu UK bola 

doručená výzva členov akademickej obce UK, aby AS UK zorganizoval verejnú diskusiu kandidátov 

na kandidáta na rektora UK. Požiadal podpredsedníčku AS UK doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. 

o poskytnutie bližšej informácie. 

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. doplnila, že výzva prebieha podpisovaním podpisových 

hárkov s textom výzvy. Následne prečítala celý text výzvy. Ku dňu konania zasadnutia Predsedníctva 
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AS UK výzvu podpísalo viac ako 150 členov akademickej obce UK.  

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že AS UK by mal výzvu podporiť 

a vyhovieť jej obsahu. Dodal, že v letnom semestri predchádzajúceho akademického roka bol 

vypracovaný nový Poriadok volieb kandidáta na rektora UK, resp. bola pripravená aj veľká novela 

platného Poriadku volieb kandidáta na rektora UK. Z diskusií na Predsedníctve AS UK a Právnej 

komisii AS UK vyplynulo, že nie je vhodné zasahovať do poriadku volieb pred voľbami aktuálnymi 

voľbami rektora UK. Predseda AS UK osobne podporil, aby sa zorganizovala diskusia kandidátov pred 

akademickou obcou UK. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, kto je iniciátorom výzvy, resp. kto zodpovedá za 

organizáciu tejto výzvy a či existuje nejaký petičný výbor. Následne dodal, že je dôležité rešpektovať 

platný Poriadok volieb kandidáta na rektora UK. Pravidlá volieb sa tým nastavajú vopred a sú prijaté 

riadnym zastupiteľským orgánom.  

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že je potrebné ponechať na 

kandidátoch, aby sa dohodli a určili si miesto, čas, spôsob a pravidlá diskusie. Ku dňu konania 

zasadnutia predsedníctva nie je známe, kto kandiduje, kto splní podmienky na zaradenie do zoznamu 

kandidátov, a uviedol, že jedným z kandidátov je on sám a ďalším kandidátom je pravdepodobne dekan 

FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. a predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadali 

podpredsedníčku AS UK doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. aby zistila, komu následne adresovať 

odpoveď na výzvu.  

Členovia predsedníctva sa na záver diskusie konsenzuálne zhodli, že informácia o konaní verejnej 

diskusie kandidátov na kandidáta na rektora UK pred akademickou obcou UK bude podaná na 

zasadnutí pléna AS UK, avšak termín, miesto a ostatné náležitosti diskusie si určia kandidáti na 

kandidáta na rektora UK po vzájomnej dohode. 

 

 

Bod č. 7: 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: 
Mgr. Róbert Zsembera (podpredseda AS UK) 

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

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 


