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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   16. 12. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 20. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 12. 12. 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 predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch 

a funkciách ku dňu 12. decembra 2018. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 20. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. decembra 2018. 

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 13 členov). 
 

Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a navrhol doplnenie 

nového bodu č. 5 s názvom „Informácia o voľbách kandidáta na dekana na FM UK a PdF UK“. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. navrhol doplnenie nového bodu č. 4 s názvom „Vyhlásenie 

Akademického senátu UK k voľbe kandidáta na rektora UK a otvorenému listu z Anglicka“. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. upozornil, že predložený návrh sa týka 

návrhu programu 20. riadneho zasadnutia AS UK a nejde o návrh na doplnenie programu zasadnutia 

predsedníctva. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 



2 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 20. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 12. decembra 2018 takto: 

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 12. decembra 2018. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 20. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Informácia o voľbách kandidáta na dekana na FM UK a PdF UK. 

6. Návrh programu 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. decembra 2018. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

 

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 

18. 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 13 7 13 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 predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 12. decembra 2018 
 

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

mandátov v Akademickom senáte UK sa od volebného zasadnutia nezmenila. Aktuálne sa rieši situácia 

s doplňovacími voľbami do AS UK vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. Vzhľadom na 

nedostatočnú činnosť Volebnej a mandátovej komisie AS UK pri príprave hlasovania je potrebné dátum 

hlasovania posunúť o 7 dní. Odporučil preto zmeniť II. časť uznesenia č. 6 z 19. zasadnutia 

Predsedníctva AS UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. otvoril problém miesta konania hlasovania 

(Rektorát UK alebo časovo po sebe nasledujúce hlasovanie vo Vedeckom parku UK a Centre ďalšieho 

vzdelávania UK). Po diskusii navrhol, aby sa hlasovanie konalo v miestnosti NB 109 (miestnosť, 

v ktorej je umiestnená Kancelária Akademického senátu UK). 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. sa opýtal, akým 
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spôsobom je možné získať zoznam voličov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že podľa čl. 11 ods. 4 Zásad volieb 

do Akademického senátu UK za prípravu zoznamu voličov vo volebnom obvode Nefakultné 

súčasti UK zodpovedá Rektorát UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK mení II. časť uznesenia č. 6 z 19. zasadnutia Predsedníctva 

Akademického senátu UK dňa 31. októbra 2018 takto: 

„II. 

určuje, že doplňovacie voľby sa uskutočnia 18. decembra 2018 (utorok) od 9.00 hod. do 13.00 hod. 

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

 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 20. 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 20. riadne zasadnutie AS UK. 

 

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

prerokovala návrh rektora na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra) a 18 žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku, pričom AS UK odporučila: 

 schváliť návrh na zriadenie vecného bremena s pozmeňujúcim návrhom – v návrhu uznesenia 

vypustiť slová „modernizácií a akýmkoľvek iným stavebným úpravám inžinierskych sietí a ich 

odstráneniu“, 

 schváliť žiadosť nájomcu Roxy catering s pozmeňujúcim návrhom - po uplynutí 5 rokov 

prehodnotiť výšku nájmu, 

 schváliť žiadosť nájomcu Študentská reklama - ide o novú žiadosť, v minulosti bola schválená 

žiadosť s nesprávne uvedeným predmetom nájmu (nesprávne: Výškový blok C, správne: 

Výškový blok D). 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK ďalej informovala, že žiadosti nájomcov Jana Ružbacká 

(predkladateľ: riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) a Národné vnútromisijné a aliančné hnutie Modrý 

kríž (predkladateľ: dekan JLF UK) boli predkladateľmi vzaté späť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

I. 

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

Macháčovej, PhD. o prerokovaní materiálov predložených na 20. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK, 

II. 

odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku v znení pozmeňujúcich návrhov prijatých Finančnou komisiou AS UK. 



4 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča zaradiť návrh na schválenie vecného bremena 

(k. ú. Modra) a žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku do návrhu programu 

20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 

 

 

Mgr. Róbert Zsembera informoval, že Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

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

Štúra - Mlyny UK. Komisia ďalej prerokovala informáciu o aktuálnom stave prípravy rekonštrukčných 

prác Výškového bloku B Internátu Ľ. Štúra a ich finančnom zabezpečení; rekonštrukcia by mala byť 

ukončená v rokoch 2021 - 2022. Na zasadnutí v januári 2019 sa bude komisia zaoberať podnetmi na 

zlepšenie ubytovacích procesov. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal predsedu komisie, aby na zasadnutí 

AS UK podrobnejšie informoval o harmonograme rekonštrukčných prác. 

 

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 ústnu informáciu predsedu Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK o priebehu 27. zasadnutia komisie dňa 12. 12. 2018. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že zasadnutie Právnej komisie 

AS UK sa nekonalo z dôvodu absencie materiálov vo vecnej pôsobnosti komisie. Obdobne informovali 

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

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

 

 

Bod č. 5: Informácia o voľbách kandidáta na dekana na FM UK a PdF UK 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o situácii, ktorá vznikla pri voľbách 

kandidáta na dekana FM UK. V termíne určenom na navrhovanie kandidátov pre voľby nebol doručený 

žiaden návrh kandidáta. Vzniknutá situácia sa riešila na spoločnom stretnutí predsedu AS UK, predsedu 

AS FM UK doc. Wojčáka, dekana FM UK prof. Komorníka, rektora UK prof. Mičietu a prorektora UK 

pre legislatívu prof. Števčeka, ktoré sa uskutočnilo dňa 3.12.2018. Nové voľby kandidáta na dekana 

FM UK sa uskutočnia v pondelok 18.2.2019, lehota pre navrhovanie kandidátov pre voľby bola 

stanovená od 12.12.2018 do 16.1.2019, 12.00 hod. Nebude tak potrebné poverovať súčasného dekana 

FM UK prof. Komorníka výkonom funkcie dekana FM UK na obdobie po 1.3.2019, t. j. po skončení 

jeho funkčného obdobia. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. požiadal o vysvetlenie, prečo žiaden kandidát neprejavil záujem 

o vykonávanie funkcie dekana FM UK po súčasnom dekanovi FM UK prof. Komorníkovi. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. 

Miroslava Slaninová, PhD. uviedli, že išlo o časové okolnosti, až sa stalo, že návrh napokon nepodal 

nikto. 
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Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. uviedla, že v histórii UK ide o unikátny prípad. Situácia, že sa do 

volieb kandidáta na dekana neprihlásil žiaden kandidát, doposiaľ nenastala. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že počet kandidátov do volieb 

kandidáta na dekana, kandidáta na rektora a vo voľbách do akademických senátov dlhodobo klesá. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o situácii, ktorá vznikla pri voľbách 

kandidáta na dekana PdF UK. Pri voľbách nastali procedurálne problémy v dôsledku nedostatkov vo 

vnútorných predpisoch fakulty a odstúpenia predsedníčky AS PdF UK PhDr. Kataríny Cabanovej, 

PhD., čím nebolo možné riadne zvolať volebné zasadnutie AS PdF UK na deň určený v uznesení 

o vyhlásení volieb kandidáta na dekana PdF UK (21.11.2018). Predsedu AS UK kontaktovali obe 

kandidátky vo voľbách kandidáta na dekana PdF UK prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. 

soch., PhD. a doc. RNDr. Edita Partová, CSc. a priebežne s nimi vzniknutú situáciu komunikoval. 

Medzičasom sa situácia na PdF UK vyvinula tak, že na mimoriadnom zasadnutí AS PdF UK dňa 

6.12.2018 bol zvolený nový predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. a na mimoriadnom 

zasadnutí AS PdF UK dňa 10.12.2018 bol stanovený nový termín volieb na 18.12.2018 s doterajšími 

dvoma kandidátkami. Predseda AS UK ďalej informoval, že k dispozícii je členom predsedníctva 

kompletná e-mailová korešpondencia. Podnet delegáta PdF UK v Študentskej rade vysokých škôl 

(ŠRVŠ) Mateja Gajdoša, ktorý sa zúčastnil mimoriadneho zasadnutia AS PdF UK dňa 10.12.2018, 

odporučil zobrať na vedomie. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že za to, že voľby 

kandidáta na dekana PdF UK neprebehli, je potrebné bývalému predsedovi volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na dekana PdF UK Mgr. Róbertovi Zsemberovi poďakovať. Dobré právne úmysly Mgr. 

Zsemberu skončili jeho odvolaním na mimoriadnom zasadnutí dňa 10.12.2018. Na PdF UK pochybili, 

jediný, kto zabránil ešte väčším škodám, je Mgr. Zsembera, za jeho konanie by sa mu malo vyjadriť 

poďakovanie. Predsedníctvo by malo podporiť skutočnosť, že volebné zasadnutie AS PdF UK bolo 

odložené. Iná vec je otázka, či nebolo možné použiť čl. 19 ods. 2 Poriadku volieb kandidáta na dekana 

PdF UK a predísť vzniknutej situácii tak, že by volebné zasadnutie AS PdF UK zvolalo Predsedníctvo 

AS PdF UK. 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera reagoval, že zvolanie Predsedníctva AS PdF UK 

nebolo možné, pretože podľa Rokovacieho poriadku AS PdF UK nebola osoba, ktorá by ho mohla 

zvolať. Navrhol aj dodatok k Rokovaciemu poriadku AS PdF UK, tento však nebol dekankou PdF UK 

akceptovaný. V situácii, ktorá na PdF UK vznikla, prebral na seba zodpovednosť z titulu predsedu 

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PdF UK, dopadlo to tak, ako dopadlo. 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK (OLP RUK) JUDr. Michal Káčerík 

(hosť zasadnutia) uviedol, že na OLP RUK bola zvažovaná aj otázka zvolania zasadnutia Predsedníctva 

AS PdF UK a použitia čl. 19 ods. 2 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK („Ak vznikne spor 

o výklad ustanovení tohto poriadku volieb alebo ak sa vyskytne situácia, ktorá nie je v tomto poriadku 

volieb upravená, výklad podá alebo postup určí predsedníctvo akademického senátu.“). Toto 

ustanovenie však nebolo možné aplikovať, pretože sporná situácia sa netýkala Poriadku volieb 

kandidáta na dekana PdF UK, ale Rokovacieho poriadku AS PdF UK. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že bývalý predseda volebnej komisie Mgr. Zsembera 

vyjadril právny názor a bol následne odvolaný. 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. doplnil, že spoločné právne 

stanovisko s OLP RUK bolo v zmysle, že volebné zasadnutie AS PdF UK nebolo možné zvolať. Nešlo 

o spor o právny názor, v danom prípade neprichádzali viaceré interpretácie vnútorných predpisov 

PdF UK do úvahy, išlo o objektívny stav. Bývalý predseda volebnej komisie Mgr. Zsembera nemohol 

konať inak, konal tak, ako mal. 

Podpredseda AS UK Mgr. Daniel Zigo uviedol, že bol prekvapený celou situáciou. E-mail delegáta 

PdF UK v ŠRVŠ Mateja Gajdoša popísal situáciu, ktorá nastala na mimoriadnom zasadnutí AS PdF UK 

dňa 10.12.2018. Považuje za vhodné, aby Akademický senát UK vyslal pozorovateľov na volebné 

zasadnutie AS PdF UK dňa 18.12.2018. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že dohoda so súčasným aj 

novozvoleným rektorom UK bola nezúčastniť sa mimoriadneho zasadnutia AS PdF UK 10.12.2018. Na 

volebné zasadnutie AS PdF UK 18.12.2018 je pripravený ísť. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. prečítala výňatok z oznámenia 

predsedu volebnej komisie Mgr. Zsemberu zo dňa 15.11.2018, v ktorom informoval o právnej 

neúčinnosti vyhlásených volieb kandidáta na dekana PdF UK. Opýtala sa, aký bol dôvod, že 

predsedníčka AS PdF UK PhDr. Katarína Cabanová, PhD. ešte pred svojím odstúpením z funkcie 

nezvolala volebné zasadnutie AS PdF UK. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. reagovala, že sa funkcie predsedníčky AS PdF UK vzdala dňa 

25.10.2018. Bolo na ňu podaných 15 návrhov kandidáta, avšak z osobných dôvodov tieto návrhy 

zneplatnila (nepodaním sprievodných dokumentov k návrhu kandidáta). 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že má skúsenosť zo situácie na PdF UK spred 8 rokov, 

vášne sa upokojili po účasti pozorovateľov na voľbách. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že dúfa, že sa situácia už nezopakuje. Všetci prítomní cítia, že 

situácia nie je ideálna. Je potrebné Mgr. Róberta Zsemberu pochváliť za identifikáciu chyby vo 

vnútorných predpisoch. Niet koho karhať, naopak, je potrebné prispieť k riešeniu situácie. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že išlo aj o otázku znovuvyhlásenia 

volieb kandidáta na dekana PdF UK s novým navrhovaním kandidátov. Prosil predsedu volebnej 

komisie Mgr. Zsemberu, aby tak nečinil a kandidátky prof. Šicková a doc. Partová ostali kandidátkami. 

Mgr. Gašpar Fronc sa opýtal na časové aspekty ohľadom volieb kandidáta na dekana PdF UK a 

zvolania volebného zasadnutia AS PdF UK. 

Mgr. Róbert Zsembera reagoval, že o vzniknutej situácii informoval aj dekanku PdF UK prof. 

Vančovú, ktorá však niekoľko dní nekonala. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že dekanka PdF UK prof. Vančová 

mohla zvolať zasadnutie AS PdF UK až po uplynutí zákonnej 14-dňovej lehoty. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že voľby kandidáta na dekana PdF UK boli vyhlásené na 

zasadnutí AS PdF UK dňa 25.9.2018. Uznesením AS PdF UK bol stanovený termín volebného 

zasadnutia AS PdF UK na určitý dátum.  

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v reakcii na vystúpenia predrečníkov uviedol, že 

cieľom prebiehajúcej diskusie nemá byť ostrakizovanie. Ide o to, aby si fakulty UK zobrali zo 

vzniknutej situácie ponaučenie a skontrolovali si svoje vnútorné predpisy. Situácia, keď sa predseda 

akademického senátu fakulty vzdá svojej funkcie, nie je neobvyklá. Požiadal OLP RUK, aby vykonalo 

kontrolu rokovacích poriadkov akademických senátov fakúlt UK, či obsahujú „poistky“ pre prípad 

vzdania sa funkcie predsedu akademického senátu fakulty.  

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že kontrola vnútorných predpisov zo strany OLP 

RUK by mohla byť chápaná ako zasahovanie do výkonu akademickej samosprávy fakúlt. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyjadril gratuláciu prof. RNDr. Danielovi Ševčovičovi, DrSc. ku 

zvoleniu do funkcie dekana FMFI UK. Opýtal sa, či Rokovací poriadok Akademického senátu UK 

pamätá na situáciu, keď sa funkcia predsedu AS UK uprázdni. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že Rokovací poriadok AS UK 

upravuje postup pri zastupovaní predsedu AS UK v prípade uprázdnenia funkcie. Do funkcie dekana 

FMFI UK bude vymenovaný s účinnosťou od 1.2.2019, v mesiaci január 2019 bude administratívne 

finalizovaná agenda AS UK z decembra 2018 a odovzdávané spisy z činnosti Kancelárie AS UK do 

Archívu UK.  

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil, aby informácia o situácii pri voľbe 

kandidáta na dekana PdF UK zaznela z dôvodu väčšieho dopadu na zasadnutí pléna AS UK. 

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

predmetná otázka bude prerokovaná aj na zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční pred zasadnutím pléna 

AS UK. 
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Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že v návrhu uznesenia pre plénum AS UK nemá byť odsudzovanie 

niektorej zo strán sporu, členovia AS UK nemajú byť sudcami. Uznesenie by malo byť formulované 

smerom do budúcnosti. Podporil návrh, aby bola vykonaná kontrola rokovacích poriadkov 

akademických senátov fakúlt UK. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. reagoval, že predmetom uznesenia musí byť aj vyjadrenie sa 

AS UK k obsahu veci. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že by išlo o precedens. 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že v situácii, ktorá pri voľbách kandidáta na 

PdF UK vznikla, sa mohlo postupovať aj tým spôsobom, že by AS PdF UK zrušil voľby kandidáta na 

dekana PdF UK a vyhlásil nové voľby. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že by nebolo vhodné dávať návod 

na marenie volieb. Ako príklad uviedol, že by volebná komisia sa nemohla dostaviť na volebné miesto 

z dôvodu, že by sa volebný akt neuskutočnil z dôvodu evakuácie fakulty pri anonymnom telefonáte 

o uložení bomby v budove fakulty. Nevidí dôvod na to, aby sa musela celá volebná procedúra 

zopakovať. 

Mgr. Róbert Zsembera uviedol, že si vyžiadal viaceré odborné stanoviská od právnikov. Jedno zo 

stanovísk poskytol aj sudca Ústavného súdu SR, ktorý by neváhal v danej situácii vyhlásiť nové voľby. 

Možnosti teda boli tvrdšie, ako sa napokon AS PdF UK rozhodol realizovať (určiť nový termín 

volebného zasadnutia AS PdF UK). 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. požiadal členov 

predsedníctva, aby sa nebagatelizovalo právo. 

Predseda AS UK prof. RNDr, Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že v podobných prípadoch sa má 

postupovať podobne. Pripomenul situáciu okolo riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK 

a ustanovujúceho zasadnutia AS FiF UK z roku 2017, kedy bola snaha orgánov Akademického 

senátu UK a prorektora UK pre legislatívu pomôcť FiF UK. 

Predmetnú vec potvrdila aj prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá bola prítomná na zasadnutí 

Volebnej a mandátovej komisie AS UK v júni 2017. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa ohradil, že v prípade FiF UK išlo o inú situáciu po faktickej 

stránke. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o priebehu a organizácii 

volieb kandidáta na dekana na Pedagogickej fakulte UK a Fakulte managementu UK. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. zotrval na svojom stanovisku, aby sa Akademický senát UK vyjadril 

aj k priebehu rokovania na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu PdF UK dňa 10.12.2018. Na 

akademickej pôde sa má argumentovať, sporiť. Odvolávanie bez udania dôvodu na akademickú pôdu 

nepatrí. 

Mgr. Gašpar Fronc reagoval, že je potrebné uplatňovať zásadu „audietur et altera pars“. Všetko, čo 

bolo na zasadnutí predsedníctva povedané, je pohľadom jednej strany sporu.  
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Bod č. 6: Návrh programu 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

19. decembra 2018 

 

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

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 20. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 19. decembra 2018, ktoré sa uskutoční v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK (Kapitulská 26, Bratislava) so začiatkom o 13.00 hod.  

 

Mgr. Gašpar Fronc požiadal o zaradenie nového bodu programu s názvom „Vyhlásenie doplňovacích 

volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK“. 

Súčasne informoval, že v riadnych voľbách sa v spoločnom volebnom obvode nepodarilo zvoliť 

delegáta UK v ŠRVŠ. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK doplniť do 

návrhu programu 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK nový bod s názvom 

„Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom obvode 

EBF UK a RKCMBF UK“. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. požiadal o zaradenie nového bodu č. 4 do návrhu programu 

20. riadneho zasadnutia AS UK s názvom „Vyhlásenie Akademického senátu UK k voľbám kandidáta 

na rektora UK a k otvorenému listu z Anglicka“. Súčasne navrhol zriadiť komisiu pre prípravu 

uznesenia k predmetnému bodu programu a prihlásil sa za člena tejto komisie.  

Mgr. Gašpar Fronc sa opýtal predkladateľa návrhu, čo znamenajú slová „list z Anglicka“.  

Predseda AS prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. pripomenul, že pred voľbami rektora bolo 

zaslaných niekoľko ďalších e-mailov. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. zotrval na predloženom návrhu na doplnenie návrhu programu. 

 

Pozmeňujúci návrh: 

doplnenie návrhu programu 20. riadneho zasadnutia AS UK o nový bod č. 4 s názvom „Vyhlásenie 

Akademického senátu UK k voľbám kandidáta na rektora UK a k otvorenému listu z Anglicka“ 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 13 7 6 4 3 neschválené 

 

Predseda AS UK uviedol, že prof. PhDr. František Gahér, CSc. môže svoj návrh na doplnenie programu 

zasadnutia predniesť na zasadnutí v bode č. 2 „Schválenie programu“. 

 

Následne dal predseda AS UK hlasovať o návrhu programu 20. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK ako o celku v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 13 7 10 0 3 schválené 
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Uznesenie č. 9: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

20. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 19. decembra 2018 o 13.00 hod. v Aule 

Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK s nasledovným návrhom 

programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra). 

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

6. Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom Vedenia UK 

za prácu v prospech UK. 

7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom 

obvode EBF UK a RKCMBF 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. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

13. Záver. 
 

 

Bod č. 7: Rôzne 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o návrhu 

Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019. Oproti metodike platnej pre rok 

2018 sa opätovne navrhuje pokles všetkých koeficientov (KO) odborov s výnimkou KO pre právo 

a kánonické právo. Problém sa tak týka väčšiny fakúlt UK. V dôsledku toho hrozí, že fakulty UK budú 

mať zdevastovaný rozpočet, pre LF UK štátna dotácia pokrýva výdavky na chod fakulty iba do júna. 

V prípade, ak by LF UK vedela o ďalšom poklese štátnej dotácie, nenavýšila by počet prijatých 

uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. doplnil, že hodnoty KO predstavujú 65 % hodnôt KO v metodike 

platnej pred rok 2017. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že komplexnejšiu informáciu 

o návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019 podá predseda Rady 

vysokých škôl doc. Putala na zasadnutí AS UK (vrátane uznesení zo zasadnutia RVŠ). 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. vyjadril nesúhlas so spôsobom, akým je návrh metodiky prezentovaný. 

Voči roku 2018 bude štátna dotácia pre verejné vysoké školy navýšená o 7,5 mil. €, z čoho zvýšenie pre 

právnické fakulty predstavuje sumu 600 tis. €. Ide o odstránenie dlhodobého podhodnotenia 

ekonomickej náročnosti štúdia práva. 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. reagovala, že spoločnosť nevyhnutne potrebuje nových lekárov. 

Neustále je otázka nedostatku lekárov predmetom záujmu médií, avšak absentujú systémové kroky na 

podporu štúdia lekárstva. 

Mgr. Gašpar Fronc a doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informovali, že im bol zo Sekretariátu RVŠ 

doručený e-mail s prezentáciou, ktorú predniesla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 

k návrhu metodiky na zasadnutí RVŠ. Prezentáciu prepošlú na vedomie členom predsedníctva. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že keď sa niekomu v metodike finančne pridá, musí sa 

iným ubrať. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR však na zasadnutí RVŠ prezentovala 

názor, že všetci dostanú navýšené finančné prostriedky. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. požiadal, aby informácia o priebehu a záveroch zo zasadnutia 

RVŠ odznela na zasadnutí AS UK. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že predmetná informácia bude 

podaná v rámci bodu č. 10 („Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade 

vysokých škôl“). V rámci tohto bodu programu bude aj možnosť navrhnúť uznesenie AS UK k návrhu 

ministerskej metodiky. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že 20. riadne zasadnutie AS UK 

bude mať slávnostnejší charakter a po jeho skončení sa členovia AS UK a hostia v sprievode dekana 

RKCMBF UK odoberú na prehliadku historicky prvej auly UK (dnes slúži ako kaplnka). Následne sa 

bude konať pohostenie pre členov AS UK, členov Vedenia UK, dekanov fakúlt a ďalších hostí. 

 

 

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:  15.30 hod. 

 

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

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


