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Bratislava 30. 03. 2019 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 22. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 27. 03. 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 21. riadnom zasadnutí AS UK.  

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

funkciách ku dňu 27. 03. 2019.      

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK.     

5. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 22. riadne zasadnutie AS UK dňa 

03. 04. 2019.     

6. Návrh programu 22. riadneho zasadnutia AS UK dňa 03. 04. 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 je uznášaniaschopné (na začiatku 

zasadnutia bolo z celkového počtu 14 členov prítomných 14 členov, z toho podpredsedníčka 

AS UK prof. MUDr. Kartarína Adamicová, PhD. prostredníctvom telekomunikačného 

zariadenia). 

 

Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia a navrhol doplniť bod programu 

s názvom „Návrh rektora na schválenie členov Vedeckej rady UK“ ako bod č. 5. Mgr. Viktor 

Svetský navrhol zaradiť bod programu s názvom „Schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS 

UK“. 

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 13 0 1 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 22. zasadnutia 

Predsedníctva AS UK dňa 27. 03. 2019 takto: 

1. Otvorenie.  

2. Informácia o plnení uznesení schválených na 21. riadnom zasadnutí AS UK.  

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

mandátoch a funkciách ku dňu 27. 03. 2019. 

4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK. 

5. Návrh rektora na schválenie členov Vedeckej rady UK. 

6. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 22. riadne zasadnutie AS UK 

dňa 03. 04. 2019. 

7. Schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS UK. 

8. Návrh programu 22. riadneho zasadnutia AS UK dňa 03. 04. 2019.  

9. Rôzne.  

10. Záver. 

 

Bod č. 2: Informácia o plnení uznesení schválených na 21. riadnom zasadnutí AS 

UK.  

 

Predseda AS UK informoval, že všetky uznesenia prijaté na 21. 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 27. 03. 2019. 

 

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

o uprázdnenom mandáte AS UK za volebný obvod Prírodovedecká fakulta UK a konštatoval, 

že voľby boli vyhlásené na základe uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam. 

Ďalej informoval, že boli zvolení noví členovia, a to RNDr. Róbert Kysel, PhD. do 

zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

UK a Matej Gejdoš do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode Pedagogická fakulta 

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

uprázdnených mandátoch a na uprázdnený mandát Volebná a mandátová komisia AS UK 

pripraví voľby. 

 

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

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK uviedol, že Prírodovedecká fakulta UK 

nemá v Predsedníctve AS UK člena. Na uprázdnený mandát boli vyhlásené voľby uznesením 

č. 22/2019 na základe hlasovania spôsobom per-rollam. 

Predseda AS UK informoval, že uznesenie prijaté per-rollam musí byť dodatočne 

prerokované a schválené na najbližšom riadnom zasadnutí AS UK. 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie uznesenie č. 22/2019 prijaté 

spôsobom per-rollam. 

 

Bod č. 5: Návrh rektora na schválenie členov Vedeckej rady UK. 

 

Predseda AS UK prečítal návrh rektora UK na členov Vedeckej rady UK.  

 

Rektor UK uviedol, že návrh predkladá až na zasadnutí Predsedníctva AS UK z dôvodu, že sa 

čakalo na vyjadrenia súhlasu od jednotlivých navrhnutých členov. Konštatoval, že pri výbere 

navrhnutých členov sa spolu s prorektorom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. snažili 

vybrať významných vedeckých odborníkov z oblastí, v ktorých UK uskutočňuje svoju 

činnosť a zvýšiť tak prestíž a dobré meno Vedeckej rady UK. 

 

Predseda AS UK odporučil návrh na schválenie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK berie na vedomie návrh rektora UK na 

vymenovanie členov Vedeckej rady UK a odporúča zaradiť návrh na najbližšie 

zasadnutie Akademického senátu UK. 

 

Bod č. 6: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 22. riadne 

zasadnutie AS UK dňa 03. 04. 2019. 

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala o návrhu Metodiky rozpisu 

dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2019. Uviedla výšku 

jednotlivých píspevkov a rozdiely vo výške príspevkov v porovnaní s minulým rokom. 

 

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

komisia AS UK prerokovala na svojom zasadnutí Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho 

rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2019 a odporúča ju na schválenie AS UK. Dodala, 

že morálny dlh Vedeckého parku UK sa zvyšuje a na základe toho členovia komisie navrhujú, 

aby Vedecký park vracal pridelené prostriedky v primeranej výške UK. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. konštatoval, že Metodika je iná ako minulý rok a navrhuje 

namietať ju. Rektor UK uviedol, že prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a dekan 

Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. vyjadrili k Metodike námietky 

adresované Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, no o výsledku nemá 

informácie. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. dodal, že neexistuje efektívna kontrola 

publikačnej činnosti vysokých škôl a CVTI v tejto oblasti dlhodobo zlyháva. 



 

Z prebehnutej diskusie vyplynula otázka potreby naformulovania textu uznesenia. Prof. PhDr. 

František Gahér, CSc. navrhol, aby sa predseda AS UK obrátil na prorektora prof. RNDr. 

Jozefa Masarika, DrSc. a na dekana PriF UK prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. a v spolupráci 

pripravili text uznesenia. 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK poveruje predsedu AS UK prípravou návrhu 

textu uznesenia v spolupráci s prorektorom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. a s 

dekanom PriF UK prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD. 

 

Následne pokračovala diskusia. Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. konštatovala, 

že by sa mala zvyšovať kvalita magisterského a doktorandského štúdia a nie zvyšovať počet 

študentov. Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že práve pracovný trh by mal dávať požiadavky na 

bakalárov. Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský konštatoval, že dňa 22. 03. 2019 sa 

uskutočnil Konvent akademických senátov, témou ktorého bola predmetná otázka. Uviedol, 

že prax je taká, že sa vyžaduje aj magisterské štúdium a absolventi bakalárskeho štúdia 

nemajú uplatnenie. Školstvo teda ide iným smerom ako prax, otázkou je, či by 

zamestnávatelia nemali byť nútení prijímať aj absolventov bakalárskeho štúdia. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. dodala, že ak sa zvýši počet absolventov 

bakalárskeho štúdia na úkor magisterského štúdia, môže dôjsť k poklesu UK v ratingoch 

vysokých škôl a univerzít. 

 

Predseda AS UK adresoval otázku ohľadom prípravy podnetu na zasadnutie senátu. Prof. 

PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že podnet by mal pripraviť rektor UK v spolupráci 

s dekanmi UK. Rektor UK uviedol, že zatiaľ sa neuskutočnilo zasadnutie Slovenskej 

rektorskej konferencie. Dodal, že Metodika sa každý rok mení a nie je dobrá. K veci by mala 

zaujať stanovisko aj Slovenská rektorská konferencia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

 

I. 

sa oboznámilo s návrhom Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2019 a odporúča zaradiť Metodiku rozpisu dotácie zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019 do návrhu programu 

22. zasadnutia Akademického senátu UK, 

 

II. 

sa oboznámilo s návrhom Rozpisu dotácie prostriedkov zo štátneho rozpočtu fakultám 

a súčastiam UK na rok 2019 a odporúča zaradiť Rozpis dotácie prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2019 do návrhu programu 22. 

zasadnutia Akademického senátu UK, 

 



III. 

predpokladá, že finančné prostriedky pridelené pre Vedecký park doposiaľ neurčené na 

základe výkonov Vedeckého parku, budú v budúcnosti vhodným spôsobom 

a v primeranej výške vrátené UK. 

 

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

zasadnutí prerokovala päť žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

a odporúča ich AS UK schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu AS UK prijalo informáciu týkajúcu sa žiadostí 

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

AS UK. 

 

K návrhu na predaj pozemkov JLF UK v k. ú. Martin predsedníčka Finančnej komisie AS UK 

uviedla, že komisia žiada ozrejmenie podrobností týkajúcich sa spôsobu prevodu majetku 

a zváženie, komu pozemky predať. Dodala, že pri verejnej obchodnej súťaži môžu byť riziká. 

 

Rektor UK sa stotožnil s výhradami Finančnej komisie AS UK. Dodal, že UK trvá na 

nepotrebnosti týchto pozemkov a rozhodnutie o ich nepotrebnosti bolo prvým krokom 

k ďalším postupom. Rektor UK ďalej uviedol, že UK nemôže pozemky predať inak ako vo 

verejnej obchodnej súťaži. Žiada, aby podrobnosti a riziká boli vysvetlené kompetentnými 

z Martina. 

 

Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. odporučila, aby ďalšie 

kroky a podrobnosti vysvetlila dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

a primátor Martina. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. dodal, že je potrebné opraviť aj 

formulácie v návrhu z dôvodu, že fakulty nemajú právnu subjektivitu, a teda nejde o majetok 

fakulty ale UK. 

 

Následne prebehla krátka diskusia k možnostiam predaja a nakladania s predmetnými 

pozemkami, z ktorej vyplynulo, že jedinou vhodnou možnosťou je predaj prostredníctvom 

verejnej obchodnej súťaže. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. navrhol, aby bolo do dňa zasadnutia AS UK doručené 

písomné stanovisko podpísané dekankou JLF UK. 

 

K problematike sa vyjadril predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD., 

ktorý prečítal uznesenie zo zasadnutia Právnej komisie AS UK. Právna komisia AS UK návrh 

výstavby podporila, no odporúča zvážiť spôsob nakladania s pozemkami, na ktorých má 

nemocnica stáť tak, aby boli chránené záujmy UK a taktiež žiada bližšie informácie. 

Predsedníctvo AS UK sa stotožnilo s uznesením Právnej komisie AS UK. 

 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 7: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

 

I. 

žiada dekanku JLF UK prof. MUDr. Andreu Čalkovskú, DrSc. o písomné stanovisko 

a opravené formulácie v žiadosti, ktoré má byť zaslané najneskôr do utorka 2. apríla 

2019 do 12.00 hod. 

 

II. 

žiada účasť dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. na 22. zasadnutí 

AS UK da 3. apríla 2019 za účelom informovania o podrobnostiach týkajúcich sa 

predaja pozemkov. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský k žiadostiam o udelenie súhlasu s nájom 

nehnuteľného majetku uviedol, či nie je možné zaradiť na zasadnutie aj schválenie predĺženia 

nájmu nebytových priestorov s účelom nájmu – prevádzka predajných automatov na kávu 

v budovách UK. Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedol, že na predĺženie nájmu do 

jedého roka nie je potrebný súhlas AS UK. Predsedníčka Finančnej komisie AS UK dodala, 

že je potrebné dodržiavať termíny na predkladanie žiadostí, aby členovia komisií mali 

dostatok času sa s nimi oboznámiť. 

 

Predseda AS UK informoval o žiadosti nájomcu R – KAISER, s. r. o. o schválenie nájmu 

nehnuteľného a hnuteľného majetku Učebno-výcvikového zariadenia UK Modra-Piesok, 

ktorá nebola prerokovaná v komisiách, no je potreba a záujem na schválení tejto žiadosti. O 

podrobnostiach informovala prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. Uviedla, že žiadosť 

bola doručená v auguste 2018, no nebola riešená. Hneď ako bola prorektorka o žiadosti 

informovaná, začala sa ňou zaoberať a vykonala aj obhliadku predmetného majetku. 

Informovala, že nájomníčke končí doba nájmu a žiada predĺženie o jeden rok s rovnakou 

výškou nájomného, navýšeného o mieru inflácie. Počas tohto roka bude čas nájsť nového 

nájomcu. Prorektorka konštatovala, že ak nájomníčke skončí nájom, musí predmet nájmu 

vypratať a nie je vhodné, aby nehnuteľnosť zostala prázdna. S uvedeným konštatovaním 

vyjadril súhlas predseda AS UK. Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa spýtal, či nájomca 

nemá dlhy, k čomu prorektorka uviedla, že nájomníčka dlhy nemá a o nehnuteľnosť sa stará, 

preto odporúča nájom predĺžiť. Rektor UK dodal, že je vhodné nájom predĺžiť, nakoľko 

žiadosť nebola od augusta riešená. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 8: 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK prerokovalo žiadosť nájomcu R – KAISER, s. 

r. o. o predĺženie nájmu a odporúča žiadosť na prerokovanie a schválenie AS UK. 

 



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

uviedla, že k návrhu nového Študijného poriadku je veľa pripomienok, z tohto dôvodu sa 

predlžuje pripomienkový proces, a to do 18. apríla, kedy prorektorka RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. zašle zhrnutie pripomienok. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK dodal, že Právna komisia AS UK sa bude snažiť pomôcť a 

pripomienkovať návrh Študijného poriadku. 

 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa spýtala, či FMFI UK bude trvať na svojich 

pripomienkach k procesu tvorby Študijného poriadku. Uviedla, že v prechodných 

ustanoveniach je možné vyriešiť problematiku Študijných poriadkov jednotlivých fakúlt. 

 

Rektor UK informoval, že nový Študijný poriadok by mal platiť od nového akademického 

roka. V prechodných ustanoveniach je možné uviesť, že fakultné Študijné poriadky sa v 

priebehu ďalšieho kalendárneho roka zoslúladia so Študijným poriadkom UK. 

 

Bod č. 7: Schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS UK. 

  

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský konštatoval, že čl. 15a Rokovacieho poriadku AS 

UK predpokladá schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS UK a vyjadril potrebu jeho 

schvaľovania. 

 

Rektor UK uviedol, že AS UK potrebuje zasadať operatívne a navrhol vypustiť toto 

ustanovenie z Rokovacieho poriadku AS UK, ktoré považuje za príliš formalistické. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Daniel Zigo konštatoval, že aj pre Vedenie UK je určite potrebné 

vedieť termíny zasadnutí v časovom predstihu, aby si vedeli vyhradiť čas na zasadnutie. 

Navrhol vytvorenie aspoň rámcového harmonogramu. PhDr. Kataína Cabanová, PhD. 

uviedla, že v prípade rámcového harmonogramu pri jeho prípadných zmenách môže dôjsť k 

zmätkom. Preto navrhla zmenu daného ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK. 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský konštatoval, že považuje za vhodnejšie vedieť 

termíny zasadnutí vopred, ale rešpektuje prednesené názory. Podpredseda AS UK Mgr. 

Daniel Zigo dodal, že ak sa predmetný bod z Rokovacieho poriadku AS UK vypustí, je 

potrebné vedieť termíny zasadnutí minimálne tri týždne vopred. Predsedníčka Finančnej 

komisie AS UK vyjadrila podporu predsedovi AS UK a konštatovala, že podobný systém 

kedysi fungoval. Mgr. Fipil Vincent navrhol, že pripraví Dodatok č. 3 k Rokovaciemu 

poriadku AS UK. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. ospravedlnil svoju následnú neprítomnosť na zasadnutí 

Predsedníctva AS UK. 

 

Bod č. 8: Návrh programu 22. riadneho zasadnutia AS UK dňa 03. 04. 2019.  

 

Do návrhu programu 22. riadneho zasadnutia AS UK sa navrhlo zaradiť bod programu 

s názvom „Návrh rektora na schválenie členov Vedeckej rady UK“, a to ako bod č. 4. Rektor 

UK požiadal o zaradenie bodu s názvom „Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov 

Vedenia UK“ na úvod zasadnutia, a to ako bod č. 4. Bod týkajúci sa zmeny Rokovacieho 

poriadku AS UK bol navrhnutý na zaradenie pred bod s názvom „Metodika rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK“. 

 



č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 13 7 13 0 0 

 

Uznesenie č. 9:  

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedovi AS UK zvolať 22. riadne 

zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 3. apríla 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 vymenovanie členov Vedeckej rady UK.  

6. Voľba podpredsedu AS UK.  

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

8. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na 

rok 2019.  

9. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin).  

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

11. Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam.  

12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.  

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

15. Záver. 

Bod č. 9: Rôzne. 

 

Rektor UK uviedol, že sa dohodol na ukončení spolupráce s riaditeľom Vedeckého parku UK 

prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. najneskôr k 01. 06. 2019 a bude hľadať nového riaditeľa. 

Dôvodom je protokol z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom bolo konštatovaný 

potencionálny konflikt záujmov riaditeľa Vedeckého parku UK. UK z tohto dôvodu hrozia 

finančné korekcie, ktoré sa UK bude snažiť minimalizovať dostupnými právnymi 

prostriedkami. Rektor UK dodal, že pokiaľ nenájde nového riaditeľa, dočasne poverí vedením 

prorektora prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. 

 

Bod č. 10: Záver. 

 

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

a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15.50 hod. 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 



 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


