
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Bratislava 10. 05. 2019 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 23. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 07. 05. 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 22. riadnom zasadnutí AS UK. 

písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK 

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

a funkciách ku dňu 07. 05. 2019. 

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK. 

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

5. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 23. riadne zasadnutie AS UK dňa 

15. 05. 2019. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

6. Návrh programu 23. riadneho zasadnutia AS UK dňa 15. 05. 2019. 

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 14 členov prítomných 9 členov). 

 

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 

 



Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 23. zasadnutia 

Predsedníctva AS UK dňa 07. 05. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 22. riadnom zasadnutí AS UK. 

písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 07. 05. 2019. 

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK. 

písomne predkladá: Mgr. Martin Daňko, PhD., predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

5. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 23. riadne zasadnutie AS UK 

dňa 15. 05. 2019. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

6. Návrh programu 23. riadneho zasadnutia AS UK dňa 15. 05. 2019. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 22. riadnom zasadnutí AS 

UK.  

 

Predseda AS UK informoval, že všetky uznesenia prijaté na 22. 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 uprázdnenom mandáte AS UK za volebný obvod Fakulta managementu UK. Nakoľko 

podľa predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do AS UK, čl. 13 ods. 1 sa “doplňovacie voľby 

spravidla nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia akademického 

senátu”, zástupca z Fakulty managementu UK a aj členovia Predsedníctva AS UK súhlasili s 

nevyhlásením doplňovacích volieb. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK ďalej informoval, že Evanjelická 

bohoslovecká fakulta UK a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK si 

stanovili termín volieb do Študentskej rady vysokých škôl rôzne; na jednej fakulte už prebehli 

voľby a na druhej sa ešte mohli prihlasovať kandidáti. Členovia komisie danú vec prerokovali 

a na základe toho navrhujú vyhlásiť voľby za neplatné. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

uviedol, že fakulty boli dohodnuté na jednom mandáte. Doc. Mgr. Pavel Nogrády, DrSc. sa 



spýtal, či bolo niekomu odňaté volebné právo, resp. či bola napadnutá platnosť volieb. 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský uviedol, že študenti sa obrátili so žiadosťou o 

riešenie daného problému. Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

navrhol, aby predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK zvolal zasadnutie komisie s 

cieľom zaujať stanovisko komisie, ktoré bude záväzné a Predsedníctvo AS UK ho bude 

rešpektovať.  

 

Predseda AS UK dal hlasovať o danom návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Volebnej a mandátovej komisii AS 

UK zvolanie zasadnutia s cieľom prijatia záväzného stanoviska. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK dodal, že nemá informácie o ďalších 

uprázdnených mandátoch. 

 

Bod č. 4: Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK. 

 

Nakoľko sa Predsedníctvo AS UK zhodlo na nevyhlásení doplňovacích volieb podľa 

predchádzajúceho bodu, doplňovacie voľby neboli vyhlásené. 

  

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK ospravedlil svoju následnú neprítomnosť na 

zasadnutí Predsdníctva AS UK. 

 

Bod č. 5: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 23. riadne 

zasadnutie AS UK dňa 15. 05. 2019. 

 

Rektor UK informoval, že v zmysle uznesenia z 22. riadneho zasadnutia AS UK zriadil 

pracovnú komisiu, ktorá sa na svojich zasadnutiach zaoberala možnými riešeniami predaja 

pozemkov v k. ú. Martin. Členovia pracovnej komisie vyriešili možné problémy a dohodli 

ďalšie postupy predaja. Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, 

PhD. uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča návrh na predaj pozemkov schváliť. 

Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že Právna komisia AS UK síce uznášaniaschopná 

nebola, no taktiež odporúča návrh schváliť. 

 

K predloženému Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK rektor UK uviedol, že pôvodne 

plánoval predložiť úplne nový Študijný poriadok, no ešte je potrebné prerokovať otázky 

týkajúce sa najmä doktorandského štúdia či systému vnútorného hodnotenia kvality, preto sa 

rozhodol nepredkladať nový Študijný poriadok UK a predloží ho na júnovom, prípadne 

októbrovom zasadnutí AS UK. Predložený dodatok k súčasnému Študijnému poriadku UK sa 

týka problematiky zrušenia indexov. Rektor UK informoval, že existujú dve koncepcie 

docielenia zrušenia indexov. Prvou je predložený návrh dodatku, a to zrušenie indexov v 

Študijnom poriadku UK s tým, že pokiaľ si fakulty indexy chcú ponechať, upravia si túto 

možnosť vo svojich fakultných Študijných poriadkoch. Druhou koncepciou je, že v Študijnom 

poriadku UK sa ustanoví, že túto otázku si upravia fakulty vo svojich Študijných poriadkoch. 



V takom prípade aj fakulty, ktoré si indexy ponechať nechcú, by museli prijať predpis. 

Cieľom zrušenia indexov má byť prechod na elektornický systém hodnotenia. Otázna je však 

miera kontroly, problematika zneužiteľnosti systému AIS či archivovania známok. Rektor UK 

predkladá prvú koncepciu, ktorá prešla aj komisiami, no je ochotný pristúpiť aj na druhú 

koncepciu, ktorá ale v komisiách nebola. 

 

Predseda AS UK otvoril diskusiu. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský informoval, že na zasadnutí Konventu študentov 

UK zaznela aj od študentov požiadavka zrušenia indexov. Rektor UK uviedol, že akceptuje 

výsledky z Konventu, no daná problematika sa týka aj zamestnancov, trvá však na tom, že aj 

keď je to neštandardné riešenie, je právne obhájiteľné; prešlo aj Právnou komisiou AS UK. 

 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že rešpektuje hlas študentov. Navrhol vyriešiť 

danú otázku samostatným predpisom.  

 

Rektor UK dodal, že ide o dočasné riešenie a keď sa v októbri príjme nový Študijný poriadok 

UK, bude v ňom ustanovenie, podľa ktorého si fakulty budú môcť isté otázky upraviť odlišne. 

Fakulty budú mať na prijatie vlastných Študijných poriadkov takmer celý akademický rok. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK. 

 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. informovala, že Výročná správa o činnosti 

UK za rok 2018 bola odprezentovaná a prerokovaná v komisiách a na zasadnutí AS UK bude 

odprezentovaná rovnako ako v komisiách. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK a predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS 

UK ocenili prezentáciu Výročnej správy zo zasadnutí komisií. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Výročnú správu o činnosti UK za rok 2018. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že Právna komisia AS UK odporúča schváliť 

Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty managementu UK. 

 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty managementu UK. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK informoval, že na zasadnutí komisie pri prerokovaní 

materiálu vyhádzali z toho, aby zvolávanie zasadnutí bolo flexibilnejšie. Výsledkom je 

predložený dodatok, na základe ktorého bude harmonogram zasadnutí AS UK schvaľovaný, 

ale predseda AS UK ho môže za uvedených podmienok zmeniť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

 

Rektor UK uviedol, že navrhol dvoch prorektorov na funkciu konateľa spoločnosti UK Veda, 

s. r. o., ktorí losovali a vyhral prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Rektor UK 

informoval o plánovanom budovaní nového infocentra a zmene názvu UK Veda, s. r. o. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

návrh rektora na vymenovanie doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. do funkcie 

konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 

Rektor UK informoval o predložení Výročnej správy a účtovnej závierky spoločnosti UK 

Veda, s. r. o. za rok 2018. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 8: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s. r. o. za rok 2018. 

 



Predsedníčka Finančnej komisie AS UK informovala, že na zasadnutie Finančnej komisie AS 

UK bolo predložených 28 žiadostí o nájom, z čoho 14 bolo prerokovaných a Finančná 

komisia AS UK a ich odporúča AS UK schváliť. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Filip Vincent 

infomoroval, že komisia prerokovala dve zo žiadostí a odporúča ich schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 9: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu AS UK prijalo informáciu týkajúcu sa žiadostí 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a odporúča žiadosti na schválenie 

AS UK. 

 

Bod č. 6: Návrh programu 23. riadneho zasadnutia AS UK dňa 15. 05. 2019.  

 

Do návrhu programu 23. riadneho zasadnutia AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

navrhol zaradiť bod programu – vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na obdobie od 01. 

11. 2019 do 31. 10. 2023. Navrhol termín pre zorganizovanie volieb tak aby sa na fakultách 

UK konali od 23. 09. 2019 do 23. 10. 2019 a na nefakultných súčastiach UK 16. 10. 2019. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 10: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje zaradenie bodu „Vyhlásenie 

všeobecných volieb do Akademického senátu UK“ do programu zasadnutia 

Akademického senátu UK. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK uviedol, že dočasne 

poverený riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Mgr. Róbert Zsembera požiadal o zaradenie návrhu 

cenníka študentského ubytovania do programu na 23. zasadnutie AS UK. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa spýtal na potrebu voľby podpredsedu AS UK, nakoľko 

z dôvodu blížiaceho sa konca funkčného obdobia AS UK už bude len pár zasadnutí AS UK. 

Predseda Právnej komisie AS UK informoval, že voľba by sa mala uskutočniť, keďže 

z dôvodu neúspešnej voľby na predchádzajúcom zasadnutí AS UK predseda AS UK uviedol, 

že na ďalšom zasadnutí AS UK sa vykoná nová voľba. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 8 5 8 0 0 

 

 

 



Uznesenie č. 11:  

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi AS UK zvolať 23. riadne 

zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 15. mája 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 predaj pozemkov (k. ú. Martin).   

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.  

7. Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK za FM UK).  

8. Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl.  

9. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK.  

10. Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu.  

11. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.  

12. Návrh rektora na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s. r. o. za rok 2018. 

14. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

15. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023. 

16. Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ – Mlyny UK. 

17. Rôzne.  

18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.  

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

20. Záver. 

Bod č. 7: Rôzne. 

 

V tomto bode nezazneli žiadne návrhy. 

 

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: 15.05 hod. 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


