
 
 

_________________________________________________________________________ 

 
Bratislava 12.10.2019 

 

Zápisnica 
 

z 25. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 09.10.2019 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)  

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 24. riadnom zasadnutí AS UK. 

ústne informuje: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK 

3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených mandátoch 

a funkciách ku dňu 09.10.2019. 

ústne informuje: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 25. riadne zasadnutie AS UK dňa 

16.10.2019. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

5. Návrh programu 25. riadneho zasadnutia AS UK dňa 16.10. 019. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. D. Böhmer, PhD., ktorý 

privítal prítomných členov Predsedníctva AS UK, členov Vedenia UK, predsedov komisií AS 

UK a hostí. Konštatoval, že Predsedníctvo AS UK je uznášaniaschopné (na začiatku zasadnutia 

bolo z celkového počtu 15 členov prítomných 10 členov). 

 

Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

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 

 



 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 25. zasadnutia 

Predsedníctva AS UK dňa 09.10.2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 24. riadnom zasadnutí AS UK. 

ústne informuje: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK 

3. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 09.10.2019. 

ústne informuje: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie AS 

UK 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 25. riadne zasadnutie AS UK dňa 

16.10.2019. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

5. Návrh programu 25. riadneho zasadnutia AS UK dňa 16.10. 019. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 24. riadnom zasadnutí AS 

UK.  

 

Predseda AS UK informoval, že všetky uznesenia prijaté na 24. riadnom zasadnutí AS UK sú 

priebežne plnené.  

 

 

Bod č. 3: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o 

uprázdnených mandátoch a funkciách ku dňu 09.10.2019. 

 

Predseda AS UK informoval, že predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. M. 

Daňko, PhD. sa ospravedlnil z účasti na zasadnutí a zároveň informoval o zániku mandátoch 

členov študentskej časti AS UK. Podpredseda AS UK Mgr. V. Svetský túto informáciu doplnil 

a uviedol, že celkovo je členov študentskej časti o osem menej. (Ing. T. Balala, Bc. K. Cagáň, 

Mgr. M. Dénešová, M. Chalachan, Mgr. T. Malec, M. Padúch, Bc. Z. Pallová, T. Rokos).  

Podpredseda AS UK dodal, že doplňujúce voľby sa vyhlasovať nebudú, nakoľko končí funkčné 

obdobie AS UK. Dva mandáty boli obnovené – Mgr. M. Čičová a Bc. M. Čiernik. Fakulte 

managementu UK chýba jeden člen za študentskú časť a jeden za zamestnaneckú časť. 

 

Doc. Mgr. M. Vavák, PhD. odporučil, aby sa kandidáti(ky) na predsedu AS UK na 

ustanovujúcom zasadnutí prezentovali. Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. uviedol, že teraz nemožno 

zasahovať do postupu prebiehajúcich volieb. Predseda AS UK konštatoval, že na 

ustanovujúcom zasadnutí môže byť pripravený projektor a daná možnosť prezentovať sa. 

 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 25. riadne 

zasadnutie AS UK dňa 16.10.2019. 

 

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

uviedla, že komisia nebola uznášaniaschopná. Konštatovala, že na zasadnutí prediskutovali 

Študijný poriadok UK. O sporných bodoch rozhodnú prorektor prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. 

spolu s rektorom UK a prorektorkou RNDr. Z. Kovačičovou, PhD. na spoločnom stretnutí v 



pondelok. Komisia odporučila Študijný poriadok UK po zapracovaní vyriešených sporných 

bodov schváliť. 

 

Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. uviedla o ďalšej formulačnej zmene: 

Informovala, že na Prírodovedeckej fakulte UK a FMFI UK boli otvorené na bakalárskom 

stupni štúdia konverzné študijné programy, ktorými suplujú nedostatky absolventov stredných 

škôl. Zavádzajú ten istý študijný program v dvoch variantoch, líšia sa štandardnou dĺžkou 

štúdia. V rámci týchto študijných programov sa dáva študentom možnosť zmeniť študijný 

program. Otázkou je posudzovanie opakovane zapísaného povinne voliteľného predmetu, kedy 

z 10 povinne voliteľných predmetov je povinnosť absolvovať minimálne 6 a ak niekto, kto 

nespraví zapísaný predmet a následne si ďalší rok zapíše iný predmet, či sa tento iný predmet 

bude posudzovať ako novo zapísaný alebo opakovane zapísaný. Pristúpilo sa k posudzovaniu 

ako opakovane zapísaného. Doteraz platilo, že ak niekto prenášal kredity, mohol prenášať 40 

kreditov do ďalšieho roka a musel mať 40 ďalších kreditov. Teraz hovoríme len o tom, že musí 

mať 40 kreditov. O maximálnej miere kreditov bude rozhodovať dekan. 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK sa spýtala na čl. 13 ods. 6, či sa Vedenie 

UK zaoberalo problematikou započítania aj už absolvovaných kreditov; tie by sa mali 

započítavať. S uvedeným riešením nie všetci súhlasia. Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. 

upresnila, že ide o absolvované predmety ale z neukončeného štúdia. K uvedenému prebehla 

diskusia.  

Doc. RNDr. S. Ševčík, CSc. sa spýtal na čl. 4 ods. 9 – vypustenie ospravedlnenia neúčasti bez 

zadania náhrady. Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. uvidela, že sa tým myslia ďalšie 

úlohy naviac oproti ostatným študentom. Dodala, že časť „bez zadania náhrady” vypadla. 

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. navrhol preformulovanie spojenia „v prípade, ak“ na „v prípade, 

že“. Rektor UK a prorektorka dodali, že sa ešte preformuluje výraz „konverzné“ a opätovne sa 

zašle Študijný poriadok na fakulty. Taktiež uviedli, že sa nebudú v predpise opakovať 

formulácie všeobecne záväzných právnych predpisov a nebudú sa ohľadom tejto zásady 

prijímať žiadne výnimky. Rektor UK dodal, že predpis bude len normatívnym textom a pre 

pracovníkov študijných oddelení sa k nemu vydá komentár. 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. P. Lukáčka, PhD. sa spýtal na zapracovanie 

pripomienky k čl. 44 ods. 5 a 6; boli zapracované. Rektor UK informoval, že Právnická fakulta 

UK mala pripomienku k tomu, že AS UK by nemal rušiť predpisy fakúlt, preto sa uvedené 

ustanovenie zmenilo tak, že fakulty sú povinné zosúladiť alebo si samé zrušiť študijný poriadok, 

ktorý nie je v súlade s univerzitným. 

 

Predseda AS UK poďakoval predsedovi Právnej komisie AS UK, že viedol zasadnutie 

Finančnej komisie AS UK, nakoľko predsedníčka Finančnej komisie AS UK už v tom čase 

nebola zamestnancom UK. Doc. JUDr. P. Lukáčka, PhD. informoval, že Finančná komisia AS 

UK nebola uznášaniaschopná, no jednotlivé žiadosti prerokovala. Uviedol, že jednu zo žiadostí 

(Dušan Eliáš) predkladateľ stiahol. Komisia odporučila AS UK nájmy schváliť s tým, že dĺžka 

nájmov sa skráti na dva roky (okrem žiadosti Mgr. Radoslav Jánošík), s čím sa predkladatelia 

materiálov stotožnili. Dodal, že komisia rokovala aj o otázke spôsobu predlžovania nájmov - či 

len na základe spokojnosti s nájomcom alebo hľadaním vhodnejšieho záujemcu. K uvedenej 

problematike má prorektorka JUDr. J. Duračinská, PhD. vypracovať materiál, ktorý bude tieto 

otázky riešiť. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK ďalej uviedol, že komisia sa tiež zaoberala Dodatkom č. 1 

k Štatútu JLF UK. Komisia po vecnej stránke nemá pripomienky, no po stránke legislatívnej 

techniky materiálu je pripomienok viacero. Komisia navrhla zapracovanie pripomienok, ktoré 

sformulovala a pripravila spolu s OLP RUK. Otázkou je, či je možné zo strany JLF UK tieto 

pripomienky zapracovať, je to na zvážení JLF UK. 



Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. uviedla, že zmeny Štatútu začali 

kvôli bodu, v ktorom sa zvyšuje počet prodekanov a v súvislosti s tým identifikovali ďalšie 

formálne nedostatky, ktoré chcú dodatkom odstrániť. JLF UK je ochotná zapracovať 

pripomienky. Podpredsedníčka AS UK uviedla, že technické chyby opravia. Mgr. F. Vincent 

dodal, že je pripravená opravená verzia. Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že pokiaľ 

AS JLF UK stihne schváliť opravenú verziu, tak môže byť predložený na zasadnutie AS UK. 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK odporučila, aby sa pre prehľadnosť 

súčasne s dodatkami posielali aj verzie s vyznačenými zmenami. 

 

Predseda AS UK informoval, že Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK je 

nefunkčná, keďže jej členovia sa vzdali členstva. Uviedol, že problémom je správanie člena AS 

UK RNDr. R. Kysela, PhD., ktoré prekračuje hranice a nerobí dobré meno AS UK. Doc. Mgr. 

P. Neogrády, DrSc. sa spýtal na podrobnosti. Mgr. F. Vincent uviedol, že na neformálnom 

stretnutí s rektorom UK dochádzalo od daného člena AS UK k osobným atakom v neprimeranej 

miere, obviňovaniu a šíreniu nepravdivých informácií na sociálnych sieťach, čo vyústilo až do 

vzdania sa členstva členov komisie, ktorí s daným senátorom nemajú záujem ďalej 

spolupracovať. K uvedenej situácii následne prebehla diskusia. Predseda AS UK dodal, že 

považoval za potrebné prediskutovať danú vec na Predsedníctve AS UK.  

Podpredsedníčka AS UK PhDr. K. Cabanová, PhD. uviedla, že postup členov komisie považuje 

za plne legitímny a dodala, že chápe toto rozhodnutie, nakoľko komisia za celé funkčné obdobie 

vykonala veľa práce. Mgr. F. Vincent dodal, že komisia je lídrom v počte zasadnutí, a tiež 

lídrom v počte ubytovávania študentov na Slovensku a je za jej prácou vidno výsledky.  

Prorektor doc. RNDr. D. Olejár, PhD. dodal, že problematiku ubytovania riešilo najmä CIT, s 

čím Mgr. F. Vincent vyjadril nesúhlas, nakoľko celú koncepciu ubytovania si vybojovala 

komisia a nastavovala celý proces. 

 

Predseda AS UK ukončil diskusiu a dal hlasovať o predložených žiadostiach. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK, po schválení opraveného znenia v AS JLF UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť  

žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 10 6 10 0 0 



 

Uznesenie č. 4: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Študijný poriadok UK. 

 

 

Bod č. 5: Návrh programu 25. riadneho zasadnutia AS UK dňa 16.10.2019.  

 

Predseda AS UK prečítal návrh programu 25. riadneho zasadnutia AS UK a navrhol vypustenie 

bodu č. 5 týkajúceho sa stanoviska ku klimatickej zmene a preformulovanie bodu č. 8 – 

vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ. Rektor UK dodal, že pokiaľ chce navrhovateľ tohto 

bodu č. 5 o ňom rokovať, môže to predniesť na zasadnutí a nie je problém o tom diskutovať. 

Prijal sa záver rokovať o tomto bode v prípade záujmu v bode Rôzne. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 5:  

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi AS UK zvolať 25. riadne 

zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 16. októbra 2019 so začiatkom o 14.00  

hod. do miestnosti Auditorium maximum Právnickej fakulty UK s nasledovným návrhom 

programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

5. Študijný poriadok UK. 

6. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK. 

7. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ. 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam. 

10. Rôzne. 

11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

13. Záver. 

 

 

Bod č. 6: Rôzne. 

 

Do bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

 

Bod č. 7: Záver. 

 



Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK poďakoval členom Predsedníctva AS UK 

a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 15.30 hod. 

 

Zapísala: 

JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

predseda Akademického senátu UK 

 


