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Bratislava 13. 03. 2019 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 21. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. 02. 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum  
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu.  

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Voľba orgánov AS UK (predseda, podpredseda za ŠČ AS UK, člen Predsedníctva AS 

UK a predseda Komisie pre vysokoškolské internáty ubytovanie). tajné hlasovanie  

5. Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov UK.  

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, tajné hlasovanie  

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK  

7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty v Bratislave  

písomne predkladá: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK  

8. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.  

 písomne predkladá: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., podpredsedníčka  

Akademického senátu UK  

9. Rôzne.  

10. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.  

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

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

13. Záver. 

 

 

 

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 

 



Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvorila podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava 

Slaninová, PhD., ktorá privítala prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK a hostí. 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na 

začiatku zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK 

prítomných 51 členov). 

 

Podpredsedníčka AS UK informovala, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí 

písomne požiadali siedmi členovia AS UK (prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. 

RNDr. Michal Greguš, PhD., Mgr. Radoslav Hanus, PhD., Daniel Kremnický, ThDr. 

Alexander Knorr, PhD., doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., Bc. Adam Štefunko). 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. prečítala návrh programu 

zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov AS UK a rektora UK prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 

zasadnutia. 

 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. navrhol zaradenie nového bodu programu 

s názvom „Stanovisko AS UK k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch“. 

Návrh uznesenia k navrhnutému bodu programu bol pred zasadnutím zaslaný členom AS UK 

e-mailom. Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že predložený návrh 

zákona o pedagogických zamestnancoch rozširuje okruh inštitúcií poskytujúcich kvalifikačné 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce 

pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) o Metodicko-pedagogické centrá. Doteraz bolo 

možné získať pedagogické minimum a rozšírenie aprobácie o nový predmet len na vysokých 

školách, ktoré na prípravu pedagógov musia spĺňať podmienky overené akreditáciou. Dodal, 

že Univerzita Komenského v Bratislave vzniesla spolu s ďalšími vysokými školami 

pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR ich neakceptovalo. 

 

Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila, že návrh išiel do parlamentu s 90 

nevyriešenými pripomienkami. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. doplnila, že návrh bol zaslaný 

na vyjadrenie aj fakultám a zároveň sa prerokuje v AS UK. Navrhuje zaradiť  tento bod ako 

bod č. 8 pred bod s názvom „Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2018“. 

 

Keďže iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezazneli, 

podpredsedníčka AS UK dala následne hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 51 26 51 0 0 

 



Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje program 21. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK dňa 13. 02. 2019 takto: 

 

1.   Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Voľba  orgánov AS UK (predseda, podpredseda za ŠČ AS UK,  člen Predsedníctva 

AS UK a predseda Komisie pre vysokoškolské internáty ubytovanie).  

5. Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov UK. 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty 

v Bratislave. 

8. Stanovisko AS UK k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch. 

9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

10. Rôzne. 

11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

14. Záver. 

 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

 

Podpredsedníčka AS UK za členov návrhovej komisie odporučila zvoliť doc. Ing. Janu 

Kajanovú, PhD., Mgr. Gašpara Fronca a Martina Padúcha. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 51 26 51 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Gašpar Fronc, 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 

Martin Padúch. 

 

 

Bod č. 4: Voľba orgánov AS UK (predseda, podpredseda za ŠČ AS UK, člen 

Predsedníctva AS UK a predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

ubytovanie) 

 

Podpredsedníčka AS UK uviedla, že predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa 

spolu s podpredsedom AS UK Mgr. Róbertom Zsemberom vzdali členstva, a preto je 



potrebné zvoliť predsedu AS UK, podpredsedu AS UK za študentskú časť, člena 

Predsedníctva AS UK za FMFI UK a predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK. 

Následne podpredsedníčka AS UK privítala novú tajomníčku AS UK JUDr. Veroniku 

Bačíkovú. 

 

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

úvodné slovo a vyzval na navrhnutie kandidátov na predsedu AS UK. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. navrhla za nového 

predsedu AS UK doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. taktiež navrhla doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za 

predsedu AS UK, nakoľko má dostatok skúseností. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. navrhol doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. navrhol ako predsedníčku AS UK prof. PhDr. Zlaticu 

Plašienkovú, CSc. 

 

Podpredsedníčka AS UK vyzvala prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, CSc., aby sa k návrhu 

vyjadrila. Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. sa vyjadrila, že AS UK je názorovo radikálne 

rozdelený a ak by bolo návrhov na predsedu viac, tak by kandidatúru zvažovala, ale za daných 

okolností ju s poďakovaním odmietla. 

 

Keďže ďalšie návrhy na predsedu AS UK nezazneli, predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK pristúpil k voľbe. 

 

Členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK rozdali hlasovacie lístky. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:             51 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  51 

Počet platných hlasovacích lístkov:   50 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    1 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 41 0 9 26 

 

Uznesenie č. 3/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. 

za predsedu Akademického senátu UK. 

 

Podpredsedníčka AS UK vyzvala doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., aby sa ujal vedenia 

zasadnutia AS UK. Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. poďakoval za svoje zvolenie za 

predsedu AS UK. 



 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. vyzval na 

predkladanie návrhov na podpredsedu AS UK zo študentskej časti. 

 

Mgr. Daniel Zigo uviedol, že členovia študentskej časti AS UK na svojom zasadnutí 

prerokovali možnosti a rozhodli sa navrhnúť Mgr. Viktora Svetského za podpredsedu AS UK 

za študentskú časť. 

 

Keďže iné návrhy nezazneli, tak predseda Volebnej a mandátovej komisie vyzval členov AS 

UK na hlasovanie. 

 

Tajné hlasovanie č. 2 

Voľba podpredsedu AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:             51 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  51 

Počet platných hlasovacích lístkov:   48 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    3 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

Mgr. Viktor Svetský 42 0 6 26 

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Viktora Svetského za podpredsedu 

Akademického senátu UK. 

 

Nasleduje voľba predsedu Komisie pre ubytovanie a vysokoškolské internáty AS UK. 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK vyzval na predkladanie návrhov. 

 

Mgr. Daniel Zigo navrhol ako predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK Mgr. Filipa Vincenta. Zdôvodnil, že nakoľko bol Mgr. Filip Vincent podpredsedom 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, vie plnohodnotne a plynule 

prevziať vedenie komisie a pokračovať v jej činnosti. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK uviedol, že Mgr. Filip Vincent sa hlasovania 

nezúčastní, keďže ide o hlasovanie o jeho zvolenie. 

 

Tajné hlasovanie č. 3 

Voľba predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:            51 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  49 

Počet platných hlasovacích lístkov:   49 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

Mgr. Filip Vincent 47 0 2 26 



 

Uznesenie č. 5/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Filipa Vincenta za predsedu 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 

 

Nasledovala voľba člena Predsedníctva AS UK za Fakultu matematiky, fyziky a informatiky 

UK. Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. navrhol doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. Predseda 

Volebnej a mandátovej komisie AS UK vyzval  doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc., aby sa 

k návrhu vyjadril. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. súhlasil s kandidatúrou. 

 

Keďže iné návrhy nezazneli, nasledovalo hlasovanie. 

 

Tajné hlasovanie č. 4 

Voľba člena Predsedníctva AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:            51 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  51 

Počet platných hlasovacích lístkov:   51 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 48 0 3 26 

 

Uznesenie č. 6/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. za 

člena Predsedníctva Akademického senátu UK. 

 

 

Bod č. 5: Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov UK 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK a vyzval rektora UK, prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., aby predniesol návrhy na vymenovanie nových prorektorov UK. 

 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. zagratuloval doc. MUDr. Danielovi Böhmerovi, 

PhD. k zvoleniu do funkcie predsedu AS UK. Následne rektor UK poďakoval doterajším 

prorektorom za dvojročnú spoluprácu a dodal, že spolupráca s nimi pokračuje aj napriek 

skončeniu ich funkcií prorektorov. 

 

O slovo požiadala prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Predseda AS UK jej udelil slovo. 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. v mene všetkých odchádzajúcich prorektorov 

poďakovala za spoluprácu a popriala veľa síl novým prorektorom v ich pracovnej činnosti. 

 

Rektor UK predstavil novú kvestorku UK Ing. Ingrid Kútnu Želonkovú, PhD. a zároveň 

uviedol, že je všetkým k dispozícii a spolupráca s ňou bude prínosom. Taktiež poďakoval 

predošlej kvestorke Ing. Monike Tarabovej a informoval prítomných o tom, že nastúpila do 

pracovného pomeru v Agentúre na podporu výskumu a vývoja. 



Rektor UK k návrhom na vymenovanie prorektorov uviedol, že sa snažil vybrať kandidátov 

podľa vnútornej štruktúry UK, dbal na generačné a genderové vyváženie, fakultné zastúpenie 

a odbornosť a vybral tých, o ktorých si myslí, že budú najlepšie zastávať funkciu prorektorov. 

 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. vyzvala, aby UK napriek vnútornej diverzite 

vystupovala navonok ako celok. 

 

Rektor UK poďakoval prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. za ochotu prijať funkciu 

prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, a tiež poďakoval doterajšiemu 

prorektorovi prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc. Dodal, že práca prof. RNDr. Jozefa 

Masarika, DrSc. je známa a poprosil o jeho podporu. Ďalej predstavil prof. MUDr. Vieru 

Štvrtinovú, PhD. ako pracovitú a sympatickú odborníčku, ktorú navrhol ako prorektorku pre 

rozvoj a kvalitu a poprosil o jej podporu. Doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD. rektor UK 

predstavil ako uznávaného germanistu, ktorý je čestný a priamy, a má predpoklady 

reprezentovať UK v medzinárodnej spolupráci. Prorektora doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. 

ako pokračujúceho prorektora bližšie predstavovať podľa slov rektora UK netreba, pričom 

v rozhovoroch si vyjasnili otázky, ktoré je potrebné v blízkej budúcnosti UK riešiť, konkrétne 

elektronizáciu, výmenu informačného systému či vnútorné procesy hlasovania. O prorektorke 

RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD. sa vyjadril ako o príjemnej a pracovitej odborníčke, ktorá 

má na Rektoráte UK dôveru. Rektor UK ďalej uviedol, že jedným z jeho predvolebných 

sľubov je dať do poriadku majetok UK, na základe čoho sa stretol aj so starostkou Mestskej 

časti Bratislava – Karlova Ves. S cieľom naplniť tento sľub navrhuje JUDr. Janu Duračinskú, 

PhD., odborníčku na hospodárske právo, ako prorektorku pre majetok. Predstavil ju ako 

pracovitú a svedomitú. Na záver rektor UK navrhol PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. 

z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK ako prorektora pre marketing, keďže 

zabezpečenie oblasti marketingu je taktiež jedným z jeho predvolebných sľubov. Rektor UK 

uviedol, že v  spoločných rozhovoroch si vyjasnili predstavy o komunikácii UK navonok. Na 

záver rektor UK poďakoval tým, ktorí doteraz pracovali vo funkcii prorektorov. 

 

Predseda AS UK otvoril diskusiu. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. rektorovi UK 

adresoval otázku, kto bude mať na starosť legislatívu. Rektor UK odpovedal, že nakoľko on je 

právnik, Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK bude pod priamym vedením rektora 

UK. Ďalej sa doc. RNDr. Sebastián Ševčík, PhD. spýtal, ako si prorektori podelili 

doktorandské štúdium, na čo rektor UK odpovedal, že organizačná štruktúra UK sa zatiaľ 

menila len jemne, prispôsobením pre nových prorektorov. 

 

Následne predseda AS UK požiadal predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

o zabezpečenie hlasovania. Členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK rozdali 

hlasovacie lístky a predseda Volebnej a mandátovej komisie vysvetlil spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka a spôsob tajného hlasovania. 

 

Predseda AS UK sa spýtal prítomných členov AS UK, či súhlasia s pokračovaním v ďalšom 

bode programu počas sčítania hlasov členmi Volebnej a mandátovej komisie AS UK. Na 

základe toho počas sčítania hlasov prebieha rozprava o ďalšom bode programu, ktorým je bod 

s názvom „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“. 

 

Po sčítaní hlasov predseda AS UK vyzval predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK, 

aby prečítal výsledky hlasovania. 

 

 



Tajné hlasovanie č. 5 

Návrh rektora UK na vymenovanie prorektorov UK 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet prítomných členov AS UK:                 51 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 36 7 8 26 

2. prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 50 1 0 26 

3. doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.  49 1 1 26 

4. doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. 36 7 7 26 

5. RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 48 2 1 26 

6. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 47 1 3 26 

7. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 45 1 5 26 

 

Pri voľbe doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. bol jeden hlasovací lístok neplatný. 

 

Uznesenie č. 7/2019  

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie  

prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.  

prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD.  

doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD.  

doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. 

RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.  

JUDr. Jany Duračinskej, PhD.  

PhDr. Radomíra Masaryka, PhD.  

do funkcií prorektorov UK na funkčné obdobie od 20. februára 2019. 

 

Predseda AS UK poďakoval Volebnej a mandátovej komisii AS UK za zabezpečenie 

hlasovania. 

 

Rektor UK poďakoval za dôveru a pogratuloval novým prorektorom UK. 

 

 

Bod č. 6: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK. Uviedol, že z 11 žiadostí o nájom boli dve 

stiahnuté (Jana Ružbacká, unique, s. r. o.) a dve sú sporné (Ironica s. r. o., Ján Molnár). 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. uviedla, že sa museli 

upraviť dátumy doby nájmu a Finančná komisia AS UK odporúča žiadosti (Slovenská 

informatická spoločnosť, PRICOM, spol. s. r. o., Anna Rafalelli – BELLA ITALIA, hardcode 

s. r. o., Ironica s. r. o.) schváliť. Predseda AS UK požiadal predsedu Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Filipa Vincenta, aby vysvetlil stanovisko 

Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK k žiadosti spoločnosti Ironica s. r. 

o. Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK uviedol, že spoločnosť 

Ironica s. r. o. svoj nedoplatok na daniach uhradila, čiže splnila podmienku na odporúčenie 



schválenia nájmu v zmysle uznesenia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS 

UK. Žiadosť Jána Molnára odporučila Finančná komisia AS UK schváliť na jeden rok a 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporučila žiadosť Jána Molnára 

neschváliť. 

 

Predseda AS UK vyzval na predkladanie ďalších otázok. Keďže žiadne ďalšie otázky 

nezazneli, predseda AS UK predniesol návrhy uznesení k 9 žiadostiam o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku, pričom o nesporných žiadostiach o nájom sa hlasovalo 

spoločne. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 51 26 51 0 0 

 

Uznesenie č. 8/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov – kancelárií v miestnostiach F2-182, 

F2-183 F2-184 o celkovej výmere 84 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove súpisné č. 5692 (pavilón F2), v Mlynskej doline, v obci 

BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 

727, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. 

ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum“, č. parcely 3040/1, o výmere 3998  m
2
, na ktorej sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská informatická spoločnosť, Mlynská dolina 5692, 842 48 

Bratislava – Karlova Ves, IČO: 30845874 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária pre účely vykonávania administratívy a prevádzky 

Kancelárie ECDL 

Výška nájomného 80 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 6720,- EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 15 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 1240,- EUR bez DPH). Skutočná 

cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 13. 02. 2019 do 12. 02. 2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 



o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nehnuteľného majetku - kancelária č. 120, - 2. podlažie o 

výmere 16,82 m
2
 v pavilóne CH2 Univerzity Komenského v 

Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 

727 pre k. ú. Karlova Ves, obec BA -m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278. 

Identifikácia nájomcu PRICOM, spol. s.r.o., Mlynská dolina CH2, 842 15 Bratislava, 

IČO: 31369430 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Kancelária pre poskytovanie činností v oblasti konzultačných, 

poradenských a administratívnych činností 

Výška nájomného 66 EUR/m
2
/rok 

Energie a služby El. energia ........................... 10,22 € s DPH/mesiac (3,96 kWh/deň)  

Teplo ................................... 13,62 € s DPH/mesiac  

Vodné...................................   2,45 € s DPH/mesiac/1 osoba  

Stočné ..................................   2,41 € s DPH/mesiac/1 osoba  

Zrážková voda......................   0,70 € s DPH/mesiac/16,82 m
2
  

Odvoz odpadu......................    1,00 €/mesiac/1 osoba  

 

Celkom: 30,40 €/1 mesiac 

 

Doba nájmu od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 10/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 25,46 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok C, 2. 

NP), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 2929, 

o výmere 17987 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Anna Raffaelli – BELLA ITALIA, Ružinovská 9, 821 02 Bratislava 

– Ružinov, IČO 17513391 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 



Výška nájomného 20 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 509,20 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 8 EUR/m
2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná 

raz ročne. 

Doba nájmu od 13. 02. 2019 do 30. 06. 2021. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 36,47 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok A, 1 

PP), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 2929, 

o výmere 17987 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu hardcode s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava – Karlova Ves 

IČO: 51271150 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 65 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 2370,55 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 16 EUR/m
2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná 

raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 148,61 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 5695 (Manželské internáty, blok J, 



prízemie), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh 

stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 

2940/24, o výmere 8942 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Ironica s.r.o., 958, Závod 908 72, IČO: 36671365 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m
2
/rok (t. j. 2972,20 EUR ročne za priestory o výmere 

148,61 m
2
) 

Energie a služby 8 EUR/m
2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná 

raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 19,69 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 5695 (Manželské internáty, blok A, 

prízemie), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh 

stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 

2940/24, o výmere 8942 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO Services spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 

Bratislava, IČO: 47908611 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 886,05 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 16 EUR/m
2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná 

raz ročne. 

Doba nájmu od 13. 02. 2019 do 31. 12. 2019 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 



Uznesenie č. 14/2019 
 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom časti pozemku (popri Átriové domky, blok U, 1 NP) o 

výmere 167,23 m
2
, na parcele 2931, druh pozemku „Zastavaná 

plocha a nádvorie“ o celkovej výmere 4088 m
2
, ktorý sa nachádza 

na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO: 

36701661 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

terasa pre účel stravovania 

Výška nájomného 12 EUR/m
2
/rok bez DPH. Cena za mesiac 167,23 EUR bez DPH. 

Cena celkom 668,92 EUR za obdobie jún, júl, august, september. 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 13. 02. 2019 do 31. 12. 2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 15/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom časti pozemku (parkovacia plocha) – ostatná plocha 

o výmere: rozšírenie plochy o 46 m
2
, pôvodná plocha 44 m

2
, spolu 

pôvodná a nová plocha 90 m
2
, nachádzajúca sa na Ul. Staré Grunty 

55, v obci Bratislava, parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu EMER group, s.r.o., Lipského 11555/2, 841 01 Bratislava, IČO: 

44885989 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

časť pozemku-odstavná plocha 

Výška nájomného rozšírenie nájomného o 14 EUR/m
2
/rok, t. j. 644 EUR ročne, plus 

128,80 EUR DPH 

pôvodné nájomné 14 EUR/m
2
/rok, t. j. 616 EUR ročne, plus 123,20 

EUR DPH 

nájomné spolu 14 EUR/m
2
/rok, t. j. 1260 EUR ročne, plus 252 EUR 

DPH 



Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 13. 02. 2019 do 31. 12. 2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že požiadala Mgr. 

Róberta Gulu, MBA, MSc. o informácie týkajúce sa žiadateľa o nájom Jána Molnára. Na 

základe dodaných informácií Finančná komisia AS UK navrhla schváliť nájom iba na jeden 

rok. Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK neodporučila nájom schváliť, 

pretože Ján Molnár nepreukázal vyrovnanie svojich dlhov voči inštitúciám verejnej moci 

v zmysle schváleného uznesenia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 

 

Mgr. Gašpar Fronc sa spýtal na dôvod neschválenia žiadosti zo strany Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava 

Slaninová, PhD. uviedla, že Ján Molnár má dlhy voči verejnoprávnym inštitúciám a takýto 

nájomca tak môže poškodiť dobré meno UK podľa názoru Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK. Na základe diskusie predseda AS UK predniesol návrh 

uznesenia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 51 26 40 2 9 

 

Uznesenie č. 16/2019 

 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov o výmere 25,46 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok C, 1. 

NP), na  Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh 

stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 

2929, o výmere 17987 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 45 EUR/m
2
/rok bez DPH (t. j. 1145,70 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby 16 EUR/m
2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná 

raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020 

Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia 



predmetu nájmu 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

Bod č. 7: Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty 

v Bratislave. 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK. K návrhu Dodatku č. 1 k Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty sa vyjadril dekan Prírodovedeckej fakulty 

UK prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Skonštatoval, že návrh dodatku sa týka technickej zmeny, 

a to zmeny adresy fakulty. Uviedol, že ďalšie zmeny sa týkajú zjednotenia pojmov, ktoré 

v súčasnom znení môžu pôsobiť kontraproduktívne. Predseda AS UK poďakoval dekanovi 

PriF UK prof. RNDr. Petrovi Fedorovi, PhD. za vyjadrenie. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.  uviedla, že dekan PriF UK 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. dostatočne objasnil predkladaný návrh a vyzvala predsedu 

Právnej komisie AS UK, JUDr. Petra Lukáčku, PhD., aby sa k návrhu vyjadril. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK skonštatoval, že Právna komisia AS UK sa návrhom 

zaoberala, ale uznesenie neprijala z dôvodu, že v hlasovaní per-rollam nebolo dosiahnuté 

potrebné kvórum. K návrhu Dodatku č. 1 Štatútu v rámci hlasovania zo strany členov komisie 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Členovia Právnej komisie AS UK zhodnotili, že 

pripomienka Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK, týkajúca sa zjednotenia pojmov 

„dekan“ a „dekan fakulty“ je odôvodnená. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. dodala, že bude vypracované 

aj úplné znenie Štatútu PriF UK, v ktorom budú uvedené formulácie upravené. Skonštatovala, 

že znenie Dodatku č. 1 k Štatútu bolo zverejnené na webe pred jeho schválením AS UK 

z dôvodu omylu a po zistení tejto chyby bolo ihneď odstránené. Keďže nikto nemal ďalšie 

otázky, plénum AS UK pristúpilo k hlasovaniu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 51 26 51 0 0 

 

Uznesenie č. 17/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 Štatútu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

 

 

Bod č. 8: Stanovisko AS UK k návrhu nového zákona o pedagogických 

zamestnancoch. 

 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. predniesol negatívne stanovisko k možnosti 

priznávania pedagogickej kvalifikácie pedagogickými centrami bez akreditácie, ktoré sú 

konkurenciou pre fakulty UK, tak ako je to navrhnuté v dotknutej novele zákona 

o pedagogických zamestnancoch. Uviedol, že dve fakulty UK vyjadrili prosbu o pokus 



zabrániť tomu, aby pedagogické centrá priznávali odbornú kvalifikáciu, pretože stupeň ich 

kvality nedosahuje odbornú úroveň fakúlt UK. 

 

Predseda AS vyzval na predkladanie ďalších otázok. Doc. RNDr. Vladimír Falťaň, PhD. 

podporil návrh. Žiadne ďalšie pripomienky nezazneli. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 51 26 51 0 0 

 

Uznesenie č. 18/2019 

 

Akademický senát UK vyjadruje kategorický nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu 

poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov popri vysokých školách začleňujú aj Metodicko-pedagogické centrum. 

 

Akademický senát UK konštatuje, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, 

rozširujúce štúdium) doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy, čím bola garantovaná 

kvalita nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. 

 

Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s dekanmi fakúlt UK oslovil 

poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie súčasného stavu, t. j. aby 

kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

(doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej poskytovali výlučne 

vysoké školy. 

 

 

Bod č. 9: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2018 do 

31.12.2018. 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK a vyzval na predkladanie otázok. K Správe 

o činnosti nemal nikto pripomienky. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 51 26 51 0 0 

 

Uznesenie č. 19/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za 

obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

 

Bod č. 10: Rôzne. 

 

Úvodné slovo predniesla podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

Uviedla, že obdržala podnet týkajúci sa zatajovania informácii o obsahu rigoróznej práce 

absolventky UK, ktorého autorom je RNDr. Erik Szabó, PhD.  Podnet bol zaslaný e-mailom 



členom AS UK a s rektorom UK sa dohodli, že bude prerokovaný v rámci bodu programu 

„Rôzne“. 

 

O možnosti jeho vystúpenia hlasovalo plénum AS UK, pričom na základe hlasovania pléna 

AS UK mu bolo umožnené vystúpiť. 

 

RNDr. Erik Szabó, PhD. poďakoval za slovo a uviedol, že nemá vedomosť o tom, že podnet 

bol preposlaný členom AS UK, takže len objasnil, čo je obsahom podnetu. Adresoval otázku 

na rektora UK, či súhlasí s tým, aby sa informácie o obsahu rigoróznej práce poskytli 

verejnosti. 

 

Predseda AS UK poďakoval za vystúpenie a skonštatoval, že pokiaľ ide o vážne veci týkajúce 

sa dobrého mena UK, treba postupovať opatrne. Vyjadril tiež prosbu na rektora UK, aby 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK vypracovalo stanovisko k otázke GDPR 

v súvislosti s dotknutou rigoróznou prácou, ktoré bude prerokované na zasadnutí 

Predsedníctva AS UK. 

 

Rektor UK poďakoval za vystúpenie a súčasne uviedol, že stanovisko UK ku kauze 

rigoróznej práce bolo tvrdé a jednoznačné, a nie je dôvod na ňom nič meniť. Skonštatoval, že 

problém zmiznutej rigoróznej práce absolventky UK je vážnym problémom a zverejnením 

informácii o práci by sa tento problém odstránil. Rektor UK zároveň súhlasí s predsedom AS 

UK, že nikto presne nevie, ako treba GDPR a problematiku neoprávneného nakladania 

s osobnými údajmi vykladať. Rektor UK prisľúbil, že bude hľadať možnosti riešenia tohto 

problému a zároveň dodal, že z právneho hľadiska si vie predstaviť kompromis, napríklad 

vyčiernenie citlivých osobných údajov. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský informoval členov AS UK o tom, že do osobitnej 

časti Trestného zákona bola zavedená nová skutková podstata trestného činu neoprávneného 

podnikania, v rámci ktorej ak niekto poskytuje služby bez odbornej kvalifikácie alebo 

vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len osoba s odbornou 

spôsobilosťou, tak je to považované za spáchanie trestného činu. Podpredseda AS UK 

zároveň vyjadril obavu, či sa v rámci uvedeného trestného činu nebude sankcionovať 

vykonávanie praxe začínajúcimi psychológmi bez všetkých požadovaných povolení.  

 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyjadrila rektorovi UK vďaku za umožnenie 

premietania filmu Ostrým nožom v Aule UK a prítomných pozvala na premietanie filmu. 

Prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil, že na premietaní sa zúčastní aj otec 

Daniela Tupého spolu s Danielom Hevierom, ktorý Daniela Tupého vyučoval a spolupracoval 

s ním. Vyjadril tiež vďaku tvorcom filmu, ktorí umožnili premietanie filmu pred jeho 

oficiálnou premiérou v kinách. 

 

Rektor UK uviedol, že v piatok 15. februára 2019 o 18:00 hod. navštívi UK svetoznámy fyzik 

a nositeľ množstva významných ocenení Sir Roger Penrose, ktorému bude ako prvému 

udelená medaila vydaná pri príležitosti 100. výročia UK. 

 

Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že začiatkom januára boli oslovení 

študenti UK za účelom vyplnenia dotazníka o hodnotení kvality výučby pre potreby 

vyhodnotenia údajov o UK do medzinárodného porovnania univerzít. 

 

 



Bod č. 11: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK. Mgr. Daniel Zigo informoval, že študentská časť 

má nového predsedu, na základe čoho si študentská časť AS zjednotí a stanoví nové ciele, na 

ktorých chce v nadchádzajúcom období pracovať. Jedným z nich je pokračovanie 

v organizácii podujatia AMOSFEST 2019 pri príležitosti 100. výročia UK.  

Mgr. Daniel Zigo informoval, že dňa 25. januára 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Študentskej 

rady vysokých škôl, na ktorom si ŠRVŠ zvolila Mgr. art. Bálinta Lovásza ako zástupcu do 

výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. Dodal, že kandidát UK neprešiel, a tiež, že 

UK nemá zástupcu v Slovenskej akreditačnej agentúre. 

 

Mgr. Askar Gafurov navrhuje otvoriť doplňujúce voľby do Právnej komisie AS.  

 

Predseda právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. predniesol procedurálny návrh 

na zmenu schváleného programu rokovania - navrhol za bod č. 11 schváleného programu 

doplniť bod s názvom „Doplňujúce voľby členov komisií AS UK“. Predseda AS UK dal 

hlasovať o prednesenom procedurálnom návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 51 26 43 4 4 

 

Uznesenie č. 20/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje zmenu programu nasledovne: 

Dopĺňa sa bod programu č. 12, ktorý znie: „Doplňujúce voľby členov komisií AS UK“. 

 

Body č. 12 až 14 sa označujú ako body č. 13 až 15. AS UK ďalej rokoval podľa zmeneného 

programu. 

 

 

Bod č. 12: Doplňujúce voľby členov komisií AS UK 

 

Mgr. Askar Gafurov navrhol Borisa Bobáľa z FMFI UK (nečlen AS UK, člen AS fakulty) za 

člena Právnej komisie AS UK. Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. požiadala zdôvodnenie 

voľby ďalšieho člena. Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. dodal, že 

pri 14 členoch bude problém s uznášaniaschopnosťou Právnej komisie AS UK. Doc. RNDr. 

Sebastián Ševčík, CSc. návrh Mgr. Askara Gafurova podporil so zdôvodnením, že navrhnutý 

člen je pracovitý na pôde AS FMFI UK.  

 

Mgr. Daniel Zigo navrhol Mgr. Romana Bistáka z PraF UK do Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK, Mgr. Roman Bisták prejavil záujem o členstvo. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 51 26 46 0 5 

 

Uznesenie č. 21/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje 

I. 



Borisa Bobáľa za člena Právnej komisie Akademického senátu UK; 

 

II. 

Mgr. Romana Bistáka za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu 

UK. 

 

 

Bod č. 13: Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade 

vysokých škôl. 

 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR nemôže akceptovať pripomienky, ktoré boli schválené na zasadnutí AS UK dňa 19. 

decembra 2018, ktoré sa týkali Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2019. 

 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že Rada vysokých škôl si ako zástupcu do 

výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry zvolila prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD.  

 

Doc. RNDr. Martin Putala PhD. ďalej uviedol, že spomedzi 5 členov výberovej komisie, 

ktorá bude vyberať predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry sú 4 členmi 

akademickej obce. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa spýtal, ako dopadlo hlasovanie o zástupcoch 

akademickej obce UK, ktorí kandidovali na funkciu zástupcu Rady vysokých škôl vo 

výkonnej rade Slovenskej akreditačnej agentúry a koľko hlasov dostali. Doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD. uviedol, že o presných číslach nemá vedomosť, ale predmetné údaje sú 

zverejnené v zápisnici na webovom sídle Rady vysokých škôl. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK upriamila pozornosť na to, že v zmysle Metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 výrazne klesol 

koeficient lekárskym odborom. Daná skutočnosť môže výrazne ohroziť vysokoškolské 

vzdelávanie na lekárskych fakultách v SR.  

 

 

Bod č. 14: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.  

 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK a vyzval na predkladanie otázok a doplnení. 

Rektor UK skonštatoval, že problematiku, ktorou sa chcel zaoberať vyčerpal počas 

zasadnutia. 

 

Žiadne ďalšie informácie a otázky nezazneli. 

 

 

Bod č. 15: Záver. 
 

Predseda AS UK poďakoval odchádzajúcim prorektorom UK a poprial veľa úspechov novým 

prorektorom UK. Poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16:10 hod. 



Zapísala:   
JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 
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