
 

 
 

                   Bratislava, 7. 1. 2020 
 

Zápisnica  

z 1. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 11. decembra 2019  
 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, 
Bratislava). 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie, privítanie členov Predsedníctva AS UK a členov Vedenia UK. 
2. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline 
            ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave 
3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 2. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
  ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 
4. Návrh programu 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. decembra 2019. 
5. Informácia o návrhu zmien v štruktúre a náplni činnosti komisií Akademického senátu UK 

a doručovania materiálov. 
 ústne informujú: predsedníčka AS UK a predsedovia komisií AS UK 
6. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 

2019/2020. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 
 

 Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 
 
Bod č. 1:   Otvorenie, privítanie členov Predsedníctva AS UK a členov Vedenia UK. 
 
Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., 
ktorá privítala prítomných členov predsedníctva AS UK, predsedov komisií AS UK ako aj členov Vedenia 
UK na čele s rektorom UK - prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD.  
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Ako prvý výstúpil s príhovorom rektor UK - prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý vyslovil prianie, 
aby spolupráca členov Vedenia UK s členmi Predsedníctva AS UK a predsedami komisií AS UK bola 
konštruktívna. 

Predsedníčka AS UK následne predstavila Mgr. Dominika Blanára, PhD. ako kandidáta na nového 
tajomníka AS UK a navrhla hlasovať o jeho schválení do tejto funkcie. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 14 8 14 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje návrh na vymenovanie Mgr. Dominika 
Blanára, PhD. do funkcie tajomníka Akademického senátu UK s účinnosťou od 1. januára 2020. 

 

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia Predsedníctva AS UK, 
ktoré bolo následne schválené bez zmien. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 14 8 14 0 0 schválené 
 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 1. zasadnutia Predsedníctva 
AS UK dňa 11. 12. 2019 takto: 
 

1. Otvorenie, privítanie členov Predsedníctva AS UK a členov Vedenia UK. 
2. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline 
          ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave 
3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 2. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
  ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 
4. Návrh programu 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. decembra 

2019. 
5. Informácia o návrhu zmien v štruktúre a náplni činnosti komisií Akademického senátu 

UK a doručovania materiálov. 
  ústne informujú: predsedníčka AS UK a predsedovia komisií AS UK 
6. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 

2019/2020. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 

 
Bod č. 2:  Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline 

Predsedajúca prof. Z. Plašienková odovzdala slovo rektorovi UK - prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, 
PhD., ktorý informoval o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline a neštandardnej situácii, ktorá 



vznikla v dôsledku nedostatočnej informovanosti a komunikácie so študentami, ako aj nájomcami 
majetku UK v Mlynskej doline. 

Následne sa k téme vyjadril aj predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK – 
Matej Gajdoš, ktorý informoval o poslednom zasadnutí komisie AS UK dňa 11. 12. 2019. 

Na jeho pripomienky, ktoré sa týkali predovšetkým vypovedaných nájmov v rámci Vysokoškolského 
mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK,  vecne reagoval rektor UK.  

Na tomto základe Matej Gajdoš predniesol odporúčanie komisie, aby Vedenie UK lepšie informovalo 
študentov a všetky dotknuté stránky o situácii a priebehu procesov na internátoch v Mlynskej doline. 

Po ďalšej diskusii vyjadrili prítomní členovia Predsedníctva AS UK podporu uzneseniu komisie, ktorým 
sa ukladá riaditeľom internátov predkladať komisii rekonštrukčné a rozvojové plány. 

 

Bod č. 3: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 2. riadne zasadnutie    
Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala jednotlivých predsedov komisií AS 
UK o stanovisko komisií k materiálom predloženým na 2. riadne zasadnutie AS UK. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr.  Sebastián Ševčík, CSc. informoval o zasadnutí komisie 
dňa 9.12.2019. Vzľadom na nedostatočnú účasť členov (13 členov z 20), komisia nezvolila svojho 
podpredsedu a nebolo hlasované ani o otázkach aktuálnych prenájmov majetku UK.  

Predseda komisie predložil požiadavku, aby bola komisia informovaná o rozpočtoch výnosov a 
nákladov nefakultných súčastí UK a Rektorátu UK, ako aj povinnosť predkladať výročné správy 
o hospodárení týchto súčastí. 

Ďalej informoval, že komisia odporúča schváliť Akademickému senátu UK 18 prenájmov 
univerzitnéhom majetku. Formálne pochybenia, ktoré sa vyskytli v prípade štyroch žiadostí boli 
odstránené.  

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval o zasadnutí komisie dňa 
9. 12. 2019, zvolení podpredsedu (Mgr. Filip Vincent) a prerokovaní návrhu Dodatku č. 1 
k Štatútu FMFI UK; komisia návrh dodatku osporučila AS UK schváliť. 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc informoval o skutočnosti, že 
komisia ešte nezasadala. 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
informoval o skutočnosti, že komisia ešte nezasadala.  

V zastúpení predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. 
informovala prof. Zlatica Plašienková o zložitosti činnosti tejto komisie, ktorá pozostáva z 26 členov. 
Navrhla preto rozdelenie komisie na dve samostatné komisie (Pedagogickú komisiu AS UK a Vedeckú 
komisiu AS UK), rozdelenie komisie by prispelo k efektívnejšiemu prerokúvaniu agendy.  

Prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová predstavila aktualizáciu Dlhodobého zámeru 
Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2020 – 2012, predovšetkým v oblasti vzdelávania 
a vedeckého výskumu. Prorektorka odporučila po schválení nových akreditačných štandardov 
prepracovanie a konkretizovanie Dlhodobého zámeru UK. 



Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. tlmočila uznesenie komisie, ktorým komisia odporučila 
Akademickému senátu UK materiál schváliť. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa vyjadril k prenájmom 
nehnuteľného majetku UK univerzitným pastoračným centrám, ktorý navrhol v budúcnosti zmeniť na 
formu výpožičky. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. k návrhu neprezentovala žiadne pripomienky.  

Doc. Sebastián Ševčík informoval tiež o probléme prenájmu priestorov pre zdravotnícke zariadenie 
Esmedika, s.r.o., ktorej prenájom bol Akademickým senátom UK schválený na 5 rokov, zmluva však bola 
vypracovaná na 2 roky. 

V rámci následnej diskusie k tomuto problému vystúpil prorektor UK pre knižničné a informačné služby 
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., ktorý upriamil pozornosť na potrebu fungovania zdravotníckeho 
zariadenia v priestoroch vestibulu UK. Finančná komisia AS UK v uplynulom funkčnom období 
odporučila dobu nájmu na 2 roky s tým, že prišlo k výmene poskytovateľov zdravotníckych služieb. Ďalej 
poukázal na skutočnosť, že klientami sú v prevažnej miere bývalí zamestnanci UK. Ambulancia jednej 
z lekárok bola zrušená, priestory sú využívané len ako sklad. 

V diskusii bola diskutovaná možnosť využívania týchto priestorov pre Erasmus študentov (návrh rektora 
prof. Mareka Števčeka) a spôsob riešenia rozporu medzi schváleným uznesením AS UK s dobou nájmu 
päť rokov a uzatvorenou zmluvou o nájme nebytových priestorov na dobu dvoch rokov.  

Predsedníčka AS UK prof. Zlatica Plašienková na záver diskusie odporučila ponechať platnú nájomnú 
zmluvu bez zmeny doby nájmu a túto otázku opätovne otvoriť po skončení platnosti zmluvy. 

 

Bod č. 4: Návrh programu 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. decembra 
2019 

Bod č. 5: Informácia o návrhu zmien v štruktúre a náplni činnosti komisií Akademického 
senátu UK a doručovania materiálov 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na základe informácie predsedov 
komisií AS UK o prerokovaných materiáloch predniesla návrh pozvánky na 2. riadne zasadnutie 
Akademického senátu UK dňa 18. decembra 2019, ktoré sa uskutoční v Auditorium maximum 
Právnickej fakulty UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) so začiatkom o 13.00 hod.  
 
Podpredseda AS UK Mgr. Filip Vincent požiadal o zaradenie nového bodu programu s názvom 
„Doplnenie členov komisií AS UK z nečlenov AS UK“. 
 
Predsedníčka AS UK prof. Zlatica Plašienková navrhla zaradiť do programu zasadnutia nový bod 
programu s názvom „Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie 
kompetencií komisií.“ Súčasne navrhla vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh 
príslušného dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK a posúdenie možnosti vzniku novej stálej 
komisie AS UK, ktorej náplňou činnosti by bola oblasť zahraničných vzťahov a styku 
s verejnosťou. 
 
V diskusii zazneli otázky ohľadom opodstatnenosti návrhu a agendy komisií AS UK, ktoré vzniknú 
rozdelením, prípadne vznikom novej komisie (doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.), návrh na 
prerokovanie zmeny v štruktúre komisií AS UK na zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS 



UK (prorektor UK doc. Daniel Olejár), okolnosti zániku členstva v komisiách AS UK a funkčnosť 
komisií (podpredseda AS UK doc. Michal Greguš, prorektor UK doc. Daniel Olejár). 
 
Podpredseda AS UK doc. Michal Greguš navrhol predmetný bod zaradiť ako bod č. 10 návrh 
programu zasadnutia. 
 
Rektor UK prof. Marek Števček vzhľadom na pracovnú vyťaženosť požiadal o časovo 
konštruktívne rokovanie pléna AS UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedníčke Akademického senátu UK 
zvolať 2. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 18. decembra 2019 o 13.00 hod. 
v Auditorium maximum Právnickej fakulty UK, (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 
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. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline.  

6. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

7. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 - 2021. 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 

2019/2020.  

10. Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie kompetencií 

komisií. Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh Dodatku k rokovaciemu 

poriadku AS UK. 

11. Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK. 

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. 6: Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 
2019/2020 

Predsedníčka AS UK prof. Zlatica Plašienková predložila návrh rámcového harmonogramu zasadnutí 
pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2019/2020. 3. riadne 
zasadnutie AS UK predsedníčka AS UK navrhuje zvolať na stredu 11. marca 2020 (zasadnutie 
Predsedníctva AS UK je plánované na stredu 4. marca 2020, zasadnutie komisií je plánované v týždni od 
24.2.2020 do 28.2.2020). Prítomní členovia predsedníctvas predloženým návrhom termínu 3. riadneho 
zasadnutia AS UK vyslovili súhlas. 

Rektor UK prof. Marek Števček vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť uviedol, že nevie vopred uviesť 
harmonogram zasadnutí Vedenia UK, avšak vyjadril ústretovosť pri zosúladení termínov zasadnutí AS 
UK s pracovným programom rektora UK. 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš odporučil zosúladiť 
časy začiatkov zasadnutí jednotlivých komisií AS UK. 

Predsedníčka AS UK prof. Zlatica Plašienková uviedla, že zvolávanie zasadnutí komisií AS UK je 
v kompetencii jednotlivých predsedov komisií AS UK. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. Sebastián Ševčík požiadal, aby materiály na zasadnutia komisií 
AS UK boli doručované o deň skôr voči zaužívanej praxi (päť dní pred dňom zasadnutia komisie AS UK). 

Predsedníčka komisie prof. Zlatica Plašienková podporila návrh, aby boli materiály na zasadnutia komisií 
AS UK doručované vo štvrtky pred týždnom, v ktorom sa uskutočnia zasadnutia komisií. Prítomní 
členovia predsedníctva vyjadrili s predloženým návrhom súhlas. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

Bod č. 8: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala 
členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  15.30 hod. 

 

Zapísal:  Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu UK 


