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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava   28. 03. 2018 

Záp isn ica 

zo 14. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 21. 03. 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 13. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK. 
3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch a 

funkciách ku dňu 21. marca 2018. 
4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 14. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
5. Návrh programu 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 2018. 
6. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
7. Vecný zámer dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK a nového Poriadku 

volieb kandidáta na rektora UK. 
8. Koordinácia termínov volieb kandidáta na funkciu rektora UK a volieb kandidátov na funkcie 

dekanov fakúlt UK. 
9. Rôzne. 
10. 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 14 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. 
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Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 13. riadnom zasadnutí Akademického 

senátu UK  
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že všetky uznesenia prijaté na 
13. riadnom zasadnutí AS UK boli zaslané v listinnej podobe predkladateľom materiálov, prijaté 
uznesenia sú priebežne plnené.  
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. pripomenul, že doposiaľ neboli doručené čistopisy Štatútu 
RKCMBF UK (schváleného v októbri 2017) na podpis rektorovi UK a predsedovi AS UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 13 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení schválených na riadnych zasadnutiach 
Akademického senátu UK v kalendárnom roku 2017. 

II. 
žiada dekana RKCMBF UK, aby doručil čistopisy Štatútu RKCMBF UK (uznesenie AS UK 
č. 132/2017) za účelom ich podpísania rektorom UK a predsedom Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 3: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 21. marca 2018 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. v zastúpení ospravedlneného predsedu Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK informoval, že ku dňu 21. marca 2018 nie sú v Akademickom senáte UK 
uprázdnené mandáty alebo funkcie. 
 

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 ústnu informáciu tajomníka 
Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 21. marca 2018. 
 
 
Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 14. 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 14. riadne zasadnutie AS UK. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na 
rok 2018 a návrh Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018. 
Komisia oba materiály odporučila AS UK schváliť. Komisia ďalej prijala dve sprievodné uznesenia 
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k obom materiálom: 
• uznesenie, ktorým požiadala Predsedníctvo AS UK aby pripravilo uznesenie na zasadnutie 

pléna AS UK, v ktorom bude explicitne vyjadrené, že sa Vedecký park UK zaväzuje 
v budúcnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté Metodikou rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018, a to v čase zlepšenia jeho 
finančnej situácie, 

• uznesenie, ktorým požiadala Predsedníctvo AS UK, aby pripravilo uznesenie na zasadnutie 
pléna AS UK, v ktorom bude explicitne vyjadrené, že AS UK žiada o komplexnú zmenu 
a celkovú reformu nápočtov koeficientov odborov. 

 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyslovil výhradu ku skutočnosti, aby AS UK prijímal 
uznesenie k poskytnutiu časti štátnej dotácie UK pre Vedecký park UK. Uviedol, že finančné 
prostriedky na centrálnu prevádzku UK sa vyčleňujú pred výkonovým rozdelením štátnej dotácie 
medzi fakulty UK. Ako príklad uviedol, že Rektorát UK nespoplatňuje používanie auly UK. Za situácie 
navýšenej štátnej dotácie pre UK nerozumie návrhu, aby mal Vedecký park UK finančné prostriedky 
v budúcnosti vracať. 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že na zasadnutí komisie bol prednesený návrh uznesenia na 
zasadnutie pléna AS UK, ktorý stačí iba mierne upraviť. Finančné prostriedky pre Vedecký park UK vo 
výške 460 tis. € sa nevyčleňujú podľa výkonov. Vyslovil výhradu k informácii predsedníčky Finančnej 
komisie AS UK o skutočnosti, že komisia prijala uznesenie navrhujúce komplexnú zmenu koeficientu 
odborov; komisia neprijala stanovisko pre AS UK požadujúce prijatie uznesenia.  
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že z uvedených finančných prostriedkov pre 
Vedecký park UK sú financované pracoviská s celouniverzitnou pôsobnosťou, napríklad Centrum 
transferu technológií. 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. pripomenul uznesenie z ostatného zasadnutia Pedagogickej 
a vedeckej komisie AS UK, podľa ktorého komisia požiadala o poskytnutie informácie o činnosti 
Vedeckého parku UK za uplynulé obdobie. Podporil, aby bola predložená informácia o činnosti 
Vedeckého parku UK. Nespochybňuje skutočnosť, že Vedecký park UK je integrálnou súčasťou UK, 
uznesenie navrhnuté na zasadnutí Finančnej komisie AS UK je najmä v rovine morálneho záväzku 
Vedeckého parku UK, aby finančné prostriedky poskytnuté bez výkonového financovania v budúcnosti 
vrátil. Prijatie uznesenia by zároveň zlepšilo informovanosť o Vedeckom parku UK medzi členmi 
akademickej obce UK a dostalo ho viac do povedomia. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že výročná správa o hospodárení Vedeckého 
parku UK bola súčasťou výročnej správy o hospodárení UK ako jej samostatná príloha. V súlade 
s požiadavkou Finančnej komisie AS UK z júna 2017 bude predložená samostatná výročná správa 
o hospodárení Vedeckého parku UK za rok 2017, a to na niektoré z nasledujúcich zasadnutí komisie. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. pripomenul, že úlohou Predsedníctva AS UK nie 
je opätovne prerokovať materiál, ktorý bol podrobne prerokovaný na komisiách AS UK, ale posúdiť 
jeho spôsobilosť byť zaradený do návrhu programu riadneho zasadnutia AS UK. Informoval, že 
požiada riaditeľa Vedeckého parku UK o zaslanie tabuľky sumarizujúcej náklady na prevádzku budovy 
Vedeckého parku UK v roku 2017 a očakávané náklady v roku 2018 a súčasne ho požiada o vystúpenie 
na riadnom zasadnutí AS UK. 
 
Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval, že komisia odporučila AS UK návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018 schváliť. Komisia sa podrobne zaoberala stavom IT, 
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pričom prijala uznesenie, ktorým vzala na vedomie Správu o činnosti CIT UK v roku 2017 a plán prác 
na rok 2018, súčasný stav považuje za dlhodobo neudržateľný a odporúča vedeniu UK úmerne 
s narastajúcimi nárokmi navyšovať aj finančné zdroje určené na IT. 

Prorektor pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. členov predsedníctva informoval o čerpaní 
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. 
 
Podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že 
komisia odporučila AS UK návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK na rok 2018 schváliť. Komisia ďalej prijala uznesenie, ktorým požiadala predložiť 
základnú informáciu o činnosti Vedeckého parku UK na najbližšom zasadnutí AS UK.  

Predseda komisie na základe požiadavky viacerých členov predsedníctva vysvetlil zmeny 
v koeficientoch odborov, ktoré sa udiali v ministerskej metodike pre aktuálny kalendárny rok. 
 
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. na základe požiadavky vznesenej na 
zasadnutí Finančnej komisie AS UK informoval, že prostriedky vyčlenené na štipendiá pre piatich 
doktorandov sú určené pre doktorandov UNSECO katedier. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

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

Predsedníctvo Akademického senátu UK  
I. 

odporúča zaradiť Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK 
na rok 2018 do návrhu programu 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK s návrhom 
uznesenia: „Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018.“, 

II. 
poveruje predsedu Akademického senátu UK, aby požiadal riaditeľa Vedeckého parku UK 
o poskytnutie prehľadu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých Metodikou rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 a o predloženie Výročnej správy 
o hospodárení Vedeckého parku UK za rok 2017, 

III. 
poveruje predsedu Akademického senátu UK, aby v spolupráci s prof. PhDr. Františkom Gahérom, 
CSc. a doc. RNDr. Sebastiánom Ševčíkom, CSc. pripravil uznesenie k budúcemu vývoju Vedeckého 
parku UK a jeho ďalších perspektívach. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o možnosti uskutočniť návštevný informačný 
deň pre členov AS UK v priestoroch Vedeckého parku UK. 
 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2017 a vzala ju na vedomie. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. z titulu predsedu Dozornej rady UK Veda, s.r.o. informoval, že 
materiál dozorná rada prerokovala, pričom konštatovala dosiahnutie záporného hospodárskeho 
výsledku za rok 2017. Prevádzkovanie e-shopu je iba v začiatkoch, predaj kníh Vydavateľstva UK 
prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného UK Veda, s.r.o. predstavuje jedinú možnosť takejto formy 
predaja publikácií UK v podmienkach UK. 
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Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval, že komisia vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda s.r.o. za rok 2017 a 
zároveň odporučila Dozornej rade UK Veda s.r.o. zvážiť ďalšie smerovanie spoločnosti UK Veda s.r.o. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 13 7 13 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča zaradiť Výročnú správu o činnosti UK Veda, 
s.r.o. za rok 2017 a účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2017 do návrhu programu 14. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK s návrhmi uznesení: „Akademický senát UK schvaľuje 
účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. za rok 2017.“ a „Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú 
správu o činnosti UK Veda, s.r.o, za rok 2017.“. 
 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala 24 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. K žiadostiam o udelenie 
súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku vzniesli členovia komisie nasledovné pripomienky: 

• Arriba, s.r.o. – žiadosť musí byť bez technického zhodnotenia a musí byť presne špecifikovaná 
doba nájmu, 

• Integrity Life, z. ú. – komisia neodporúča AS UK žiadosť schváliť, 
• JUDr. Ladislav Tóth – komisia odporúča AS UK žiadosť schváliť po vypustení slov „pre 

vlastnú potrebu“ v časti o účele nájmu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že navrhnutú zmenu nájmu v prípade žiadosti 
4rent, s.r.o. je možné schváliť, pretože neporušuje uznesenie Vedenia UK týkajúce sa nájmov 
reklamných plôch. Do zmluvy o nájme je však potrebné doplniť ustanovenie, že reklamná plocha 
nemôže byť použitá na hanlivú reklamu alebo politickú reklamu. 
 
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; rokovanie o žiadostiach 
Integrity Life z. ú. a ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. bolo odročené na zasadnutie komisie 
dňa 28. marca 2018. 
 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA (hosť zasadnutia) predniesol 
podrobnejšie informácie k žiadosti Integrity Life, z. ú. Uviedol, že sa navrhuje predĺženie doby nájmu, 
nájomca si riadne plní zmluvné záväzky, na jeho činnosť sú medzi ubytovanými študentmi pozitívne 
ohlasy, sťažnosti neboli zaznamenané. Trvá preto na predloženej žiadosti. 
 
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil, že ak sú k činnosti nájomcu výhrady 
teologického charakteru, zasadnutie pléna AS UK nevidí ako vhodné miesto na náboženské diskusie. 
Odporučil zvážiť možnosť, aby AS UK udelil súhlas s predmetným nájmom nehnuteľného majetku na 
dobu 6 mesiacov a vyžiadal si k danej veci ďalšie odborné stanoviská. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 12 7 12 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča zaradiť Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 
nehnuteľného majetku do návrhu programu 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 
 
 
Podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že 
komisia odporučila AS UK schváliť Štipendijný poriadok UK (účinný od 1.9.2018) s pripomienkami 
a Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31.8.2018). 
 
Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia odporučila AS 
UK schváliť Štipendijný poriadok UK (účinný od 1.9.2018) a Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku 
UK (účinnému do 31.8.2018). 
 
Podrobnejšiu informáciu k obom materiálom predniesla prorektorka UK pre študijné veci RNDr. 
Zuzana Kovačičová, PhD. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 12 7 13 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 6: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča zaradiť Štipendijný poriadok UK a Dodatok č. 4 
k Štipendijnému poriadku UK do návrhu programu 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu 
UK s návrhmi uznesení: „Akademický senát UK schvaľuje Štipendijný poriadok UK (účinný od 
1.9.2018).“ a „Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK 
(účinného do 31.8.2018).“. 
 
 
Podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. ďalej 
informoval, že komisia prerokovala Správu o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na 
UK v roku 2016 a zobrala ju na vedomie. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o aktuálnom stave legislatívnych prác na 
zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novele zákona o vysokých školách, 
ktorého súčasťou bude aj návrh na hodnotenie vedy a výskumu podľa modifikovanej britskej metodiky 
RAE/REF. Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium na zasadnutí AS UK 
v bode Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK stručne predstaví expertný 
návrh na nový spôsob hodnotenia vedeckej činnosti vysokých škôl v SR. 
 
 
Bod č. 5: Návrh programu 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 

2018 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na základe informácie predsedov komisií AS UK 
o prerokovaných materiáloch predniesol návrh pozvánky na 14. riadne zasadnutie Akademického 
senátu UK dňa 28. marca 2018. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. požiadal o možnosť, aby na zasadnutí AS UK vystúpil dekan 
LF UK s informáciou o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov LF UK.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. návrh na doplnenie návrhu programu zasadnutia 
podporil a uviedol, že AS UK môže uznesením podporiť vedenie UK vo vyjednávacej pozícii a taktiež 
podporiť stanovisko prijaté Akademickým senátom LF UK. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 13 7 13 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 7: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 
14. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 28. marca 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. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018. 
5. Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej fakulte UK. 
6. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 
7. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
9. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 
10. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 
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: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 
 
Bod programu nebol z dôvodu dĺžky trvania zasadnutia prerokovaný. 
 
 
Bod č. 7: Vecný zámer dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 

a nového Poriadku volieb kandidáta na rektora UK  
Bod č. 8: Koordinácia termínov volieb kandidáta na funkciu rektora UK a volieb kandidátov 

na funkcie dekanov fakúlt UK 
 
Úvodné slovo k vecnému zámeru dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK predniesol predseda 
AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Dodatkom sa navrhuje ďalšie zefektívnenie činnosti 
komisií AS UK (napr. zníženie kvóra pre uznášaniaschopnosť komisií AS UK). 
 
Prof. RNDr. František Gahér, CSc. požiadal o podrobnejšiu informáciu o vecnej stránke predloženého 
materiálu. Veľké množstvo navrhovaných zmien v Rokovacom poriadku AS UK má charakter 
štylistických úprav. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že vzhľadom na blížiace sa voľby 
kandidáta na rektora UK sa navrhuje upraviť Poriadok volieb kandidáta na rektora (príloha 
Rokovacieho poriadku AS UK) tak, aby voľba mohla prebehnúť bez prípadných komplikácií 
spôsobených neaktualizovaným poriadkom volieb. 
 
Po rozprave, v ktorej odzneli: výhrada ku skutočnosti, že materiál sa predkladá niekoľko mesiacov pred 
voľbami kandidáta na rektora (pohľad externého prostredia na zmenu poriadku volieb), podporné 
názory na technické úpravy v platnom poriadku volieb, nesúhlas s inšpirovaním sa procesu volieb 
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kandidáta na rektora UK procesom voľby kandidáta na rektora Univerzity Karlovej, väzbami medzi 
Rokovacím poriadkom AS UK a pripravovaným dodatkom k Štatútu UK, nesúhlas so zmenou spôsobu 
predstavovania kandidátov na rektora a súhlasný názor so zmenou spôsobu predstavovania kandidátov 
na rektora. Predseda AS UK materiál stiahol z rokovania.  
 
Členovia predsedníctva krátko diskutovali o možných termínoch volieb kandidáta na rektora UK, do 
úvahy prichádzajú termíny: 7.11.2018, 14.11.2018 a 21.11.2018 (všetky uvedené termíny pripadajú na 
stredu). 
 
 
Bod č. 9: Rôzne 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že sa zúčastnil Peer Counselling 
stretnutia na MŠVVaŠ SR, ktorého predmetom bola diskusia k zmenám v spôsobe riadenia verejných 
vysokých škôl a zmenám v postavení a pôsobnosti akademických samosprávnych orgánov 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o vyhlásení predstaviteľov UK zo dňa 
1.3.2018 (rektora UK a predsedu AS UK), v ktorom predstavitelia UK apelujú na štátne autority a 
politické subjekty, aby urobili všetko pre čo najrýchlejšie vyšetrenie krutej vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej a možných súvisiacich závažných káuz. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala, aby boli vyhlásenia 
podobného druhu včas zasielané na vedomie všetkým členom AS UK. 
 
Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, že v stredu 18. apríla 2018 sa uskutoční 
stretnutie študentských reprezentácií UK pod názvom Konvent UK 2018. 
 
 
Bod č. 10: 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:  16.07 hod. 
 
Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


