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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   02. 12. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 19. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 31. 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 predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch 

a funkciách ku dňu 31. októbra 2018. 

4. Návrh programu 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. novembra 2018. 

5. Rôzne. 

6. 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. Súčasne 

ospravedlnil neprítomnosť rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.  

 

Predseda AS UK konštatoval, že predsedníctvo je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia bolo 

z celkového počtu 15 členov predsedníctva prítomných 10 členov). 
 

Predseda AS UK predniesol návrh na doplnenie programu zasadnutia o bod „Vyhlásenie doplňovacích 

volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK“ ako nový bod č. 5.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 10 6 10 0 0 schválené 
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Hlasovanie o návrhu programu zasadnutia ako o celku: 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 19. zasadnutia Predsedníctva AS UK 

dňa 31. októbra 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 31. októbra 2018. 

4. Návrh programu 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. novembra 2018. 

5. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode Nefakultné 

súčasti UK. 

6. Rôzne. 

7. 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.  

 

Predseda AS UK k plneniu uznesenia AS UK č. 69/2018 (predaj nehnuteľností, k. ú. Martin, Vrútky) 

informoval, že sa uskutočnili verejné obchodné súťaže na predaj predmetných nehnuteľností 

a v súčasnosti prebieha komunikácia s úspešnými uchádzačmi v obchodnej verejnej súťaži. 

 

Predseda AS UK k plneniu uznesenia AS UK č. 70/2018 (predaj nehnuteľností, k. ú. Mošovce) 

informoval, že do obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca a súťaž sa bude opakovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 10 6 10 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 Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že v mesiacoch 

september a október sa uskutočnili doplňovacie voľby do Akademického senátu UK a riadne voľby do 
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Študentskej rady vysokých škôl. Ich priebeh a výsledky overila Volebná a mandátová komisia AS UK 

na zasadnutí, ktoré sa konalo pred zasadnutím Predsedníctva AS UK. Boli zistené viaceré pochybenia 

administratívneho charakteru, ktoré však nemali vplyv na výsledky volieb na jednotlivých fakultách. 

Predseda komisie ďalej informoval, že pri kontrole mandátov členov AS UK komisia zistila 

skutočnosť, že Mgr. Viere Štercelovej, PhD. (volebný obvod Nefakultné súčasti UK, CĎV UK) zaniklo 

členstvo v AS UK v dôsledku zníženého pracovného úväzku, a to od 1. septembra 2016. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v nadväznosti na vzniknutú situáciu informoval, 

že na 13 fakultách vykonávajú kontrolu mandátov členovia Predsedníctva AS UK za príslušnú fakultu, 

v prípade volebného obvodu Nefakultné súčasti UK však Zásady volieb do Akademického senátu UK 

neurčujú, kto má kontrolu mandátov vykonávať. Volebná a mandátová komisia AS UK v súčinnosti 

s tajomníkom AS UK vykonali kontrolu uznesení AS UK schválených od septembra 2016. Žiadne 

z uznesení, na schvaľovaní ktorého sa zúčastnila Mgr. Viera Štercelová, PhD., nebolo schválené 

väčšinou 1 hlasu. Prijaté uznesenia AS UK preto možno naďalej považovať za platné. Upozornil na 

potrebu kontroly platnosti mandátov na nefakultných súčastiach UK a zdôraznil, že v tomto prípade 

musí zohrávať kontrolnú úlohu Predsedníctvo AS UK. 

 

Ku dňu konania volebného zasadnutia AS UK z celkového počtu 66 mandátov bude obsadených 

64 mandátov, 2 mandáty (volebné obvody FiF UK a Nefakultné súčasti UK) budú uprázdnené. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že v právnickej komunite existujú rôzne výklady pre 

počítanie väčšiny na zasadnutiach kolektívnych orgánov. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie Akademického senátu UK o uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 

31. októbra 2018. 
 

 

Bod č. 4: Návrh programu 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

14. novembra 2018 
 

Predsedníctvo AS UK prerokovalo návrh programu volebného zasadnutia AS UK, pričom boli 

diskutované nasledovné otázky: 

 dĺžka vystúpení kandidátov na kandidáta na rektora a dĺžka diskusie k vystúpeniam (členovia 

predsedníctva odporučili dĺžku diskusie k vystúpeniu kandidáta v trvaní 20 minút), 

 priebeh volebného aktu (volebný akt sa uskutoční v zasadačke Vedeckej rady UK, voliči upravia 

hlasovací lístok za plentou, po každom kole volieb bude spísaná zápisnica), 

 technické zabezpečenie činnosti volebnej komisie (PC, tlačiareň, monitor), 

 písomná pozvánka na volebné zasadnutie AS UK bude zaslaná členom AS UK v listinnej aj 

elektronickej podobe, 

 v pozvánke na volebné zasadnutie budú členovia AS UK vyzvaní, aby si so sebou priniesli 

doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas),  

 medzi vystúpeniami kandidátov a volebným aktom predseda AS UK vyhlási technickú  

15-minútovú prestávku. 
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Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera navrhol do pozvánky na volebné zasadnutie AS UK 

doplniť bod „Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch 

overenia návrhov kandidátov“. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK doplniť do 

pozvánky na 19. riadne zasadnutie Akademického senátu UK bod „4. Správa predsedu volebnej 

komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov“. 

 

Hlasovanie o návrhu programu 19. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK ako o celku: 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi Akademického senátu UK zvolať 

19. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 14. novembra 2018 o 09.00 hod. 

v aule UK s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia 

návrhov kandidátov. 

5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam. 

6. Voľby kandidáta na rektora UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver 
 

 

Bod č. 5: Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode 

Nefakultné súčasti UK 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh uznesenia k vyhláseniu 

doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. 

 

Do rozpravy k návrhu uznesenia sa nikto neprihlásil. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

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

senátu UK 
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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 volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc informoval 

o priebehu zasadnutia volebnej komisie, ktoré sa konalo bezprostredne pred zasadnutím Predsedníctva 

AS UK. Volebná komisia na zasadnutí otvorila 30 doručených obálok, v 28 obálkach sa nachádzali 

návrhy kandidátov, 2 obálky doručili kandidáti. Zverejnenie zoznamu kandidátov na kandidáta na 

rektora UK (spolu so sprievodnými dokumentmi) na webovom sídle UK zabezpečí predseda volebnej 

komisie v spolupráci s Oddelením vzťahov s verejnosťou RUK. 

Členovia predsedníctva diskutovali, či budú sprievodné dokumenty kandidátov zverejnené aj 

s podpismi kandidátov (otázka, či je podpis chráneným osobným údajom). 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala, že tézy kandidáta prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. 

nie sú podpísané. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil zverejniť sprievodné dokumenty 

tak, ako ich kandidáti doručili (t. j. ak sú podpísané, aj s podpismi kandidáta, ak nie sú podpísané, bez 

podpisov kandidáta). 

Mgr. Gašpar Fronc prečítal výňatok zo zápisnice volebnej komisie a informoval, že volebná 

komisia do budúcnosti odporúča precizovať Poriadok volieb kandidáta na rektora UK (podávanie 

sprievodných dokumentov zo strany kandidátov). 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. otvoril diskusiu k dátumu diskusie kandidátov na 

kandidáta na rektora UK s členmi akademickej obce UK a verejnosťou. Odporučil, aby sa diskusia 

konala v pondelok 5. novembra 2018 o 16.30 hod. v aule UK.  

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. reagoval, že v danom termíne sa kandidát prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD. nemôže diskusie zúčastniť. Po telefonickom rozhovore s kandidátom však upresnil, že 

termín je pre kandidáta prijateľný. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že o oznam o konaní diskusie 

prostredníctvom univerzitných e-mailových adries zašle všetkým zamestnancom a študentom UK. 

Oznam bude zverejnený aj na webovom sídle UK. 

 

Členovia Predsedníctva AS UK následne diskutovali o pravidlách diskusie kandidátov. Predseda 

AS UK informoval, že kandidáti sa dohodli na maximálnej dĺžke diskusie 90 minút. Otázky budú môcť 

členovia akademickej obce UK a verejnosť klásť prostredníctvom vopred pripravených papierových 

formulárov. Urážlivé otázky nebudú do diskusie pripustené, otázky bude kontrolovať pred ich 

položením predseda volebnej komisie Mgr. Gašpar Fronc. V poslednej tretine diskusie budú môcť byť 

položené otázky aj ústne. Diskusiu bude moderovať PhDr. Igor Haraj, PhD. Dĺžka odpovedí na 

položenú otázku nebude časovo obmedzená a bude závisieť na moderátorovi diskusie. Kandidát budú 

môcť na príspevok druhého kandidáta reagovať krátkou poznámkou.  
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Prorektor pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. navrhol, aby bolo možné podávať otázky aj 

elektronicky prostredníctvom systému Sli.do.  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že diskusiou kandidátov sa predsedníctvo na zasadnutí 

zaoberá dlhšie ako samotnou voľbou kandidáta na rektora. 

Členovia predsedníctva ďalej diskutovali o technických aspektoch diskusie kandidátov 

(umiestnenie stolíkov pre kandidátov a moderátora, spôsob poslania oznamu o diskusii na hromadné 

univerzitné e-mailové adresy). 

Prorektor pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. sa opýtal, či bude z diskusie kandidátov 

vyhotovený audiozáznam (resp. či bude diskusia kandidátov vysielaná naživo). 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa vyslovil proti nahrávaniu diskusie kandidátov.  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa taktiež vyslovila proti nahrávaniu s tým, že ide o internú vec. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. otvoril otázku občerstvenia na volebnom zasadnutí AS UK a vyslovil 

sa, že obložené chlebíčky sú ako občerstvenie nepostačujúce. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, 

PhD. reagoval, že v čase konania volebného zasadnutia bude mimo územia SR, a teda občerstvenie na 

volebné zasadnutie AS UK zabezpečovať nemieni. 

 

 

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:  14.54 hod. 

 

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

 

 

 
 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 


