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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   23. 06. 2018 

Zá p i s n i c a  

zo 17. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 20. 06. 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 20. júna 2018. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 17. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

5. Návrh programu 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2018. 

6. Návrh na vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2019 -31.1.2023. 

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 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 17. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 20. júna 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 

15. 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 9 5 9 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 20. júna 2018 

 

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

sa uskutočnia doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu UK (na uprázdnené 

mandáty členov študentskej časti AS UK, ktorý riadne skončili/skončia magisterské alebo doktorandské 

štúdium). Doplňovacie voľby vyhlási Predsedníctvo AS UK uznesením prijatým spôsobom per-rollam 

v prvej dekáde septembra.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o uprázdnených mandátoch 

a funkciách v Akademickom senáte UK ku dňu 20. júna 2018.. 
 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 17. 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 17. riadne zasadnutie AS UK. 

 

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

prerokovala 23 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, z čoho 6 žiadostí stiahol 

riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK z rokovania a po zasadnutí komisie predložil opätovne (predmetné 

žiadosti budú prerokované formou per-rollam). 
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PEI&C s.r.o. – komisia odporučí schváliť nájom iba pod podmienkou, že návrh na udelenie nájmu bude 

bez technického zhodnotenia 

ALCASYS Slovakia, a.s. – pripomienka k dobe nájmu, komisia navrhuje skrátenie doby nájmu 

na 5 rokov 

Integrity Life z. ú. – doba nájmu len do 31.12.2019 

Almanach s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 10 rokov 

Arriba, s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 66 mesiacov a pod podmienkou, že návrh na udelenie 

nájmu bude bez technického zhodnotenia 

 

Komisia odporučila udeliť predchádzajúci písomný súhlas s predajom nehnuteľného majetku 

v katastrálnych územiach Martin a Vrútky pod podmienkou predloženia do AS UK návrhu použitia 

získaných finančných prostriedkov z predaja daného majetku. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. upozornil, že Akademický senát UK nemá pôsobnosť 

podľa zákona o vysokých školách a vnútorných predpisov UK na schvaľovanie spôsobu použitia 

finančných prostriedkov získaných z predaja nehnuteľného majetku UK. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. vyjadrila nesúhlas so skutočnosťou, ktorá je uvedená v materiáli, že 

finančné prostriedky by mali byť použité na skvalitnenie výučby JLF UK. 

Po diskusii členovia Predsedníctva AS UK a rektor UK dospeli ku konsenzuálnemu návrhu 

uznesenia, podľa ktorého by Akademický senát UK požiadal rektora UK o predloženie písomnej 

informácie o spôsobe použitia finančných prostriedkov získaných z predaja predmetných pozemkov 

a budov vo vlastníctve UK a správe JLF 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 

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a VI Družba UK a odporučila ich AS UK schváliť s pozmeňujúcim návrhom 

k dobe nájmu pre nájomcu Integrity Life, z. ú., a to do 31.12.2019. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

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

Macháčovej, PhD. a predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. 

Róberta Zsemberu o prerokovaní materiálov predložených na 17. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK, 

II. 

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

17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 
 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK ďalej informovala o prerokovaní návrhu rektora UK na predaj 

pozemkov v katastrálnom území Mošovce, informácie o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK 

v roku 2018, Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2017 a Rozpočtu výnosov a nákladov UK na 

rok 2018. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa poďakoval za zaslanie výročných správ o hospodárení 

samostatne hospodáriacich súčastí UK za rok 2017. Vo vzťahu k výročnej správe o hospodárení 

Vedeckého parku UK uviedol, že hoci nadpis príslušnej časti výročnej správy sa nazýva analýza 

výnosov a nákladov, analýzu výnosov a nákladov neobsahuje. Vo výročných správach samostatne 

hospodáriacich súčastí UK chýbajú slovné vysvetlenia. 
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Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že v budúcnosti môžu výročné správy 

o hospodárení samostatne hospodáriacich súčastí UK obsahovať podrobnejší komentár k tabuľkám 

č. 3 a 5. Výročné správy o hospodárení jednotlivých súčastí UK by sa mali riadiť metodikou pre 

vypracovanie výročnej správy o hospodárení vysokej školy ustanovenej MŠVVaŠ SR. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že Výročnú správu o hospodárení Vedeckého 

parku UK za rok 2017 prerokuje Rada Vedeckého parku UK na svojom najbližšom zasadnutí. Podporil 

zavedenie jednotného formátu výročných správ o hospodárení jednotlivých súčastí UK. Pripomenul, že 

je potrebné vyriešiť problém so zastúpením Vedeckého parku UK v orgánoch UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil, aby bol v nasledujúcom volebnom 

období AS UK pridelený jeden mandát volebnému obvodu Vedecký park UK, čím by sa počet členov 

AS UK zvýšil na 67 (pri zachovaní samostatného mandátu pre volebný obvod CĎV UK). 

Vo Vedeckom parku vzhľadom na absenciu študentskej časti akademickej obce nie je možné vytvoriť 

akademický senát. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. reagoval, že na zmenu počtu členov AS UK je potrebné 

novelizovať Štatút UK. Vyjadril nesúhlas s vytvorením volebného obvodu Vedecký park UK, členovia 

akademickej obce UK pôsobiaci vo Vedeckom parku UK môžu svoje volebné právo uplatniť vo 

volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. Člen AS UK zastupujúci nefakultné súčasti UK zastupuje 

všetky nefakultné súčasti UK, nie iba Centrum ďalšieho vzdelávania UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 11 6 11 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

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

Macháčovej, PhD. o prerokovaní materiálov predložených na 17. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK, 

II. 

odporúča zaradiť Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2018, Rozpočet výnosov a nákladov UK 

na rok 2018 a Informáciu o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK v roku 2018 do návrhu 

programu 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 
 

 

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

informovala o spoločnom zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a Právnej komisie 

AS UK, na ktoré boli pozvaní prodekani pre študijné veci. Komisie odporučili Akademickému senátu 

UK schváliť návrh Disciplinárneho poriadku UK pre študentov a Rokovacieho poriadku Disciplinárnej 

komisie UK pre študentov v predloženom znení. Komisie následne prerokovali pripomienky fakúlt 

k návrhu Študijného poriadku UK, po trojhodinovej rozprave však už neboli uznášaniaschopné pre 

prijatie odporúčajúceho uznesenia. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že na zasadnutí 

komisií sa podarilo dosiahnuť medzifakultný konsenzus k návrhu Študijného poriadku UK. Ostali 

otvorené niektoré otázky, medzi ktoré patrí „reťazenie“ neúspešne absolvovaných povinne voliteľných 

predmetov: 

- či sa povinne voliteľný predmet, ktorý si študent zapísal namiesto neúspešne absolvovaného 

povinne voliteľného predmetu, považuje alebo nepovažuje za opakovane zapísaný predmet – 

navrhuje sa pre celú UK „mäkkší variant“, teda nepovažuje, 

- právo študenta odmietnuť hodnotenie riadneho termínu skúšky a možnosť prihlásiť sa na 

opravný termín; navrhuje sa, aby si fakulty v prílohe č. 2 Študijného poriadku UK mohli 
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odchýlne upraviť spôsob a dôsledky odmietnutia hodnotenia. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil na problém ochrany osobných údajov pri čítaní 

hodnotení v posudkoch záverečných prác na ich obhajobách. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že obhajoby 

záverečných prác sú podľa zákona o vysokých školách verejné. 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že z nariadenia GDPR nie je 

potrebné robiť „strašiaka“. Známka nie je osobný údaj, pretože neslúži na identifikáciu osoby. UK je 

najkomplexnejšie pripravená slovenská vysoká škola na povinnosti podľa GDPR. 

 

Členovia predsedníctva následne diskutovali o navrhovanom jednom opravnom termíne (fakultný 

študijný poriadok môže ďalší opravný termín pridať) a o navrhovanom práve študenta odmietnuť 

hodnotenie na riadnom termíne skúšky. 

 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vysvetlil prechodné ustanovenia. Ku 

dňu účinnosti nového Študijného poriadku UK sa zrušia doterajšie študijné poriadky fakúlt, fakulty 

budú mať približne 6-mesačné obdobie na prijatie nových študijných poriadkov (na základe 

odchýlnych ustanovení podľa čl. 52) alebo na rozhodnutie, že sa budú riadiť Študijným poriadkom UK. 

V období od 1. septembra 2018 do začiatku letného semestra akademického roka 2018/2019 sa budú 

pravidlá štúdia na príslušnej fakulte riadiť smernicou dekana vydanou na základe splnomocnenia 

Študijného poriadku UK; smernicu dekana bude kontrasignovať rektor UK. Smernica dekana bude 

„technickou smernicou“ na preklenutie obdobia medzi účinnosťou nového Študijného poriadku UK 

a nového študijného poriadku fakulty. 

 

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že nabáda na 

opatrnosť pri rušení výkazov o štúdiu (indexov) v papierovej forme. Upozornil, že ich navrhované 

riešenie nemusí byť právne a technicky realizovateľné. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 11 6 11 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

I. 

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

PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. a predsedu Právnej komisie AS UK JUDr. Petra Lukáčku, PhD. 

o prerokovaní materiálov predložených na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UK, 

II. 

odporúča zaradiť Študijný poriadok UK, Disciplinárny poriadok UK pre študentov a Rokovací 

poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov do návrhu programu 17. riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UK. 
 

 

Bod č. 5: Návrh programu 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 

2018 

 

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

o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 17. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK dňa 20. júna 2018, ktoré sa uskutoční v kongresovom centre VI Družba UK so začiatkom 

o 13.00 hod. Po zasadnutí spoločne s rektorom UK pozýva členov AS UK a hostí na pohostenie. 
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Členovia predsedníctva podporili návrh na vypustenie informačných bodov z návrhu programu 

zasadnutia (informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK, Informácie zástupcov UK 

v RVŠ a ŠRVŠ, informácie študentskej časti AS UK). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 11 6 11 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

15. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 27. júna 2018 o 13.00 hod. v kongresovom 

centre Vysokoškolské internátu Družba UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017. 

5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. 

6. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2019 - 31.1.2023. 

7. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin, Vrútky). 

8. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Mošovce). 

9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

10. Informácia o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK v roku 2018. 

11. Disciplinárny poriadok UK pre študentov. 

12. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov. 

13. Študijný poriadok UK. 

14. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK. 

15. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 

2020. 

16. Potvrdenie členstva v stálych komisiách Akademického senátu UK. 

17. Rôzne. 

18. Záver. 
 

(Poznámka tajomníka AS UK: 

Na zasadnutí Vedenia UK dňa 21. júna 2018 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že 

Študijný poriadok UK na júnové riadne zasadnutie AS UK nepredloží). 

 

 

Bod č. 6: Návrh na vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2019 -

31.1.2023 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predložil návrhy zmien v odporúčanom vzore 

návrhu kandidáta na rektora UK, ktoré spočívali v zosúladení odporúčaného vzoru so znením čl. 5 

Poriadku volieb kandidáta na rektora (vypustenie pracoviska navrhovateľa, povinným údajom je názov 

fakulty alebo inej súčasti UK). 

 

Predseda AS UK v súlade so schváleným harmonogramom riadnych zasadnutí pléna AS UK, 

predsedníctva a komisií v zimnom semestri akad. roka 2018/2019 informoval, že volebné zasadnutie 

Akademického senátu UK, na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na rektora UK, je plánované na 

14. novembra 2018 so začiatkom o 9.00 hod. v aule UK. Navrhuje sa, aby návrhy kandidátov do volieb 

bolo možné podávať od 2. júla 2018 do 31. októbra 2018, 12.00 hod. Voľba kandidáta na rektora sa 
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uskutoční podľa Poriadku volieb kandidáta na rektora UK (z roku 2014), ktorý je prílohou 

Rokovacieho poriadku Akademického senát UK. Novelizácia platného poriadku volieb, ktorá bola 

predmetom májového zasadnutia Právnej komisie AS UK, bude predložená až po aktuálnych voľbách 

kandidáta na rektora. 

 

Po krátkej diskusii o počte členov volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK členovia 

predsedníctva odporučili, aby volebná komisia bola sedemčlenná (päť členov zamestnaneckej časti 

AS UK a dvaja členovia študentskej časti AS UK). Za predsedu volebnej komisie odporučili členovia 

predsedníctva zvoliť Mgr. Gašpara Fronca (RKCMBF UK), ktorý funkciu predsedu volebnej komisie 

vykonával aj pri voľbách kandidáta na rektora UK v roku 2014. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil, aby na riadnom zasadnutí AS UK bola z radov 

členov študentskej časti AS UK doplnená Volebná a mandátová komisia AS UK, keďže aktuálny počet 

päť členov komisie predstavuje minimálny prípustný počet podľa Rokovacieho poriadku AS UK a je 

ohrozená funkčnosť komisie. 

 

 

Bod č. 7: Rôzne 
 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

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:  15.20 hod. 

 

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

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 


