
 
 

_________________________________________________________________________ 

 
Bratislava 21. 06. 2019 

 

 

Zápisnica 
 

z 24. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 19. 06. 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 23. 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 19. 06. 2019. 

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

UK 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 24. riadne zasadnutie AS UK dňa 25. 

06. 2019. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

5. Návrh programu 24. riadneho zasadnutia AS UK dňa 25. 06. 2019. 

6. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 2019/2020. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie. 

 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. Daniel 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 14 členov). 

 

Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia. 

 

 

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 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 24. zasadnutia 

Predsedníctva AS UK dňa 19. 06. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 23. riadnom zasadnutí AS UK. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 19. 06. 2019. 

4. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 24. riadne zasadnutie AS UK dňa 

25. 06. 2019. 

5. Návrh programu 24. riadneho zasadnutia AS UK dňa 25. 06. 2019. 

6. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 

2019/2020. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. informoval o žiadosti dekana FiF UK o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku s nájomcom GAST TOM, s.r.o. Uviedol, že doba nájmu sa nájomcovi 

končí 31.08.2019 a žiadajú predĺženie nájmu od 01.09.2019. O danej skutočnosti prišiel 

informovať aj tajomník FiF UK. Uviedol, že žiadosť predkladajú po termíne na predkladanie 

žiadostí z dôvodu, že vedenie fakulty malo záujem spojiť prevádzku jedálne na Gondovej 

ulici s jedálňou v budove Rektorátu UK na Šafárikovom námestí, ktorú plánuje prevádzkovať 

VMĽŠ - Mlyny UK, spustenie jedálne na Šafárikovo námestí sa však oddialilo. Preto 

požiadali o predĺženie nájmu súčasnému nájomcovi jedálne na Gondovej ulici do 30.6.2021, 

keď sa mu končí aj nájom školského bufetu na Gondovej ulici.  

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 23. riadnom zasadnutí AS 

UK.  

 

Predseda AS UK informoval, že všetky uznesenia prijaté na 23. 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 07. 05. 2019. 

 

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

pozastavení členstva niektorých členov študentskej časti AS UK na letné obdobie (Bc. 

Monika Čičová, Bc. Matúš Čiernik). 

 

Bod č. 4: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 24. riadne 

zasadnutie AS UK dňa 25. 06. 2019. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK informovala, že Finančná komisia AS UK 

prerokovala predložené žiadosti o nájom a odporúča ich AS UK schváliť; pri dvoch 

žiadostiach (ESMEDIKA s.r.o., Dallmayr Vending & Office k.s.) po zapracovaní 

pripomienok. 

 



Predsedníčka Finančnej komisie AS UK informovala, že Finančná komisia AS UK odporúča 

schváliť Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018. Kvestorka UK uviedla, že sa javil 

nesúlad medzi výročnou správou a rozpočtom spôsobený presunmi peňazí medzi fakultami, 

no údaje vo výročenej správe sú správne. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK ďalej uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča 

schváliť návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto. 

 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK uviedla, že komisia odporúča AS UK 

po zapracovaní pripomienok schváliť Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK. 

Prorektorka pre vzdelávanie RNDr. Z. Kovačičová, PhD. uviedla, že z fakúlt UK prišli 

námietky voči skutočnosti, že dodatok nebol komunikovaný s fakultami UK, preto bol 

následne fakultám UK zaslaný. Následne prebehla diskusia týkajúca sa potreby používania 

univerzitného e-mailu a ich možnému zneužívaniu študentmi po skončení štúdia. Rektor UK 

uviedol, že vo vnútorných predpisoch potreba komunikovať prostredníctvom univerzitného e-

mailu je dávno obsiahnutá. 

 

K návrhu rektora UK na nadobudnutie nehnuteľnosti sa vyjadril dekan PraF UK doc. JUDr. 

E. Burda, PhD. Uviedol, že nehnuteľnosť sa pre účely PraF UK snaží získať od roku 2015 a 

túto skutočnosť komunikoval aj s predošlým dekanom FiF UK prof. PhDr. J. Šušolom, PhD., 

ktorý proti tomu nemal žiadne výhrady. Informoval, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, ktoré má budovu v správe, ju odmietlo previesť bezodplatne, preto požiadal o 

príspevok z rezervy vlády. Navrhol vypustiť z návrhu spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti 

prostredníctvom elektronickej aukcie. Ďalej informoval, že pokiaľ PraF UK nezoženie 

prostriedky, nebude ich žiadať od iných fakúlt UK ani od UK. Uviedol, že možností zíkania 

prostriedkov je viac a do úvahy prichádzajú aj súkromné zdroje. Dekan PraF UK ďalej 

konštatoval, že PraF UK ako jediná nemá v správe vlastnú budovu. Prof. PhDr. F. Gahér, 

CSc. uviedol, že súhlasí so snahou o získanie nehnuteľnosti, no nemá vedomosť o informácii 

predošlého dekana FiF UK o tom, že FiF UK nemá o nehnuteľnosť záujem. Uviedol, že v 

každom prípade však ide o prostriedky UK. Dodal, že FiF UK má taktiež záujem o 

nehnuteľnosť a zlepšenie priestorových možností. Dekan PraF UK dodal, že situácia s 

priestormi PraF UK je už neúnosná. Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

sa pripojila k názoru Prof. PhDr. F. Gahéra, CSc. Dodala, že FiF UK už mala ďalších 

dekanov, ktorí nemali byť vylúčení z informovania o tejto skutočnosti. Dekan PraF UK 

uviedol, že sa pokúšal o tom informovať dekana FiF UK, preto odmieta, že by v tejto veci 

urobil chybu. Záverom sa dekan PraF UK spýtal, aké kroky urobila FiF UK vo veci 

nadobudnutia nehnuteľnosti v posledných rokoch. Rektor UK uviedol, že PraF UK sa o 

získanie nehnuteľnosti pokúša od roku 2015, preto jej ako riadny hospodár poskytol súčinnosť 

s podmienkou, že UK to nebude nič stáť. V prípade úspechu PraF UK pôjde síce o budovu 

UK, ktorá ale bude v správe PraF UK, pričom nevidí dôvod, prečo by mala byť zverená inej 

fakulte UK, ak prostriedky získa PraF UK. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK informoval, že komisia 

taktiež prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a odporúča 

ich AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 14 8 14 0 0 

 

 

 



Uznesenie č. 2: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

návrh rektora na nadobudnutie nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 14 8 14 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 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

I. 

Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2018, 

II. 

Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019. 

 

Podpredseda Právnej komisie AS UK informoval, že komisia prerokovala Dodatok č. 1 

k Štipendijnému poriadku UK a odporúča ho AS UK schváliť; Dodatok č. 1 k Štatútu FSEV 

UK, ktorý po zapracovaní pripomienok odporúča AS UK schváliť; návrh rektora UK na 

nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorý taktiež odporúča AS UK schváliť a Štatút Správnej rady 

UK odporúča AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

I. 

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK, 

II. 

Dodatok č. 1 k Štatútu FSEV UK, 

III. 

Štatút Správnej rady UK. 

 

Bod č. 5: Návrh programu 24. riadneho zasadnutia AS UK dňa 25. 06. 2019.  

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský prečítal návrh programu 24. riadneho zasadnutia 

AS UK. Keďže žiadne pripomienky ani doplnenia nezazneli, podpredseda AS UK dal 

hlasovať o návrhu programu. 



 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 6:  

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi AS UK zvolať 24. riadne 

zasadnutie Akademického senátu UK na utorok 25. júna 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. Návrh rektora UK na nadobudnutie nehnuteľností (k. ú. Staré Mesto). 

6. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

7. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019. 

8. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK. 

9. Štatút Správnej rady UK. 

10. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. 

11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 

2019/2020. 

13. Rôzne. 

14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

16. Záver. 

 

Bod č. 6: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS 

akad. roka 2019/2020. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský prečítal návrh harmonogramu zasadnutí pléna AS 

UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri akad. roka 2019/2020. Keďže žiadne 

pripomienky ani doplnenia nezazneli, podpredseda AS UK dal hlasovať o návrhu 

harmonogramu.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

návrh harmonogramu zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom 

semestri akademického roka 2019/2020. 

 

Bod č. 7: Rôzne. 

 

Prebehla diskusia k týkajúca sa úložiska a prístupu k materiálom. Predsedníctvo AS UK sa 

zhodlo na tom, že do úložiska má byť povolený prístup všetkým členom akademickej obce. 



 

Bod č. 8: Záver. 

 

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

a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 15.20 hod. 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


