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           Bratislava, 12. 12. 2020 

 

Zápisnica  

z 8. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 9. decembra 2020 

Začiatok zasadnutia: 14:10 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 9. decembra 2020. 
ústne informuje:   Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 7. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
ústne informujú:  predsedovia komisií AS UK 

4. Návrh programu 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 

2020. 

5. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom 

semestri akademického roka 2020 /2021. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. privítala členov 

Predsedníctva AS UK a Vedenia UK na čele s rektorom UK, prof. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD., čím otvorila zasadnutie.  

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia 

predsedníctva AS UK, a vyzvala účastníkov zasadnutia na jeho doplnenie alebo úpravu. 

Zároveň informovala, že vzhľadom na meškanie podpredsedu AS UK a predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpara Fronca, bude druhý bod programu presunutý.  

Keďže neboli podané žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky k programu zasadnutia, 

predsedníčka AS UK vyzvala na hlasovanie o jeho schválení.  
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 8 5 8 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 8. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 09. 12. 2020 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 7. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 
ústne informujú:  predsedovia komisií AS UK 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 9. decembra 2020. 
ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

4. Návrh programu 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 

decembra 2020. 

5. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom 

semestri akademického roka 2020 /2021. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Bod č. 2:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 7. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na úvod informovala o požiadavke účasti 

zástupcov Farmaceutickej fakulty UK na zasadnutí, a to prodekanky pre výchovno-

vzdelávaciu činnosťdoc. PharmDr. Jindry Valentovej, PhD. a prodekana pre rozvoj fakulty, 

spoluprácu s praxou a informačné technológie Jaroslava Tótha, PhD., ktorí chceli ešte 

dodatočne informovať o zapracovaní pripomienok v predloženom návrhu študijného poriadku 

fakulty, ktorý bol prerokovaný v komisiách a bude predložený na schválenie v pléne AS UK. 

Členovia predsedníctva AS UK s ich vystúpením vyjadrili súhlas.  

Následne predsedníčka AS UK vyzvala predsedov komisií a vedenia UK, aby 

k predloženému Študijnému poriadku UK, Farmaceutickej fakulty zaujali stanovisko. 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. konštatoval, že 

komisia sa materiálom pomerne obšírne zaoberala, vrátane vypracovania návrhov na úpravy. 

Zároveň uviedol, že keďže všetky pripomienky komisie boli do návrhu zapracované, 

odporúča schváliť predložený materiál v pléne AS UK. 

 Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

uviedol, že komisia návrh študijného poriadku prerokovala s odporúčaním zapracovania 

viacerých pripomienok. Zvlášť vyzdvihol problematiku vyváženia právomocí odborovej 

komisie doktorandského štúdia a jeho predsedu, čo nebolo z jeho pohľadu adekvátne 

upravené. Materiál však po zapracovaní vznesených pripomienok komisia odporúča na 

schválenie v AS UK. 
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Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. prejavil svoj súhlas s výhradami predsedu 

Pedagogickej a vedeckej komisie, pričom rovnako uviedol, že po zapracovaní predmetných 

pripomienok odporúča materiál na schválenie v pléne AS UK. 

Následne dostali slovo prítomní zástupcovia FaF UK. Prodekanka doc. PharmDr. Jindra 

Valentová, PhD. poďakovala prorektorom, ako aj členom komisií AS UK za pripomienky. 

Uviedla, že vo finálnom návrhu predkladaného do AS UK došlo k zapracovaniu všetkých 

pripomienok a dodatočným konzultáciám, na základe ktorých boli upravené a zapracované 

ďalšie detaily. Zvlášť sa vyjadrila k problematike úpravy právomocí odborovej komisie 

doktorandského štúdia. Prodekan FaF UK Jaroslav Tóth, PhD., rovnako potvrdil korekciu 

materiálu podľa návrhov komisií AS UK.  

Nakoľko neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky a otázky na zástupcov FaF UK, 

predsedníčka AS UK im poďakovala za účasť na tomto zasadnutí a vyslovila presvedčenie, že 

návrh študijného poriadku bude na nastávajúcom zasadnutí pléna AS UK schválený. 

Následne prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala na informovanie o prerokovaní 

predloženého Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020 vo Finančnej komisii AS UK. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval, že 

komisia sa okrem celkového Rozpočtu výnosov a nákladov UK zaoberala aj parciálnymi 

rozpočtami súčastí UK, ktoré však nebudú predmetom schvaľovania v AS UK. Vyjadril tiež 

kritickú pripomienku k  pomerne neskorému predloženiu materiálu Akademickému senátu 

UK. Komisia v konečnom stanovisku odporučila Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 

2020 schváliť. 

Následne prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala na informovanie o prerokovaní 

žiadostí o nájmoch, prípadne inej ekonomickej agende ohľadom nakladania s majetkom alebo 

zmlúv.    

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval, že 

komisia na svojich troch zasadnutiach prerokovala všetkých 48 podaných žiadostí (vrátane 26 

žiadostí presunutých z októbrového zasadnutia AS UK) o udelenie súhlasu AS UK 

s prenájmom nehnuteľného majetku UK. Tieto podania boli rozdelené do štyroch skupín 

podľa ich špecifikácie: 

1. Žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom v počte 26, ktoré boli podané na októbrové 

zasadnutie AS UK, pričom z organizačných dôvodov museli byť presunuté na atuálne 

zasadnutie AS UK. Jedna z nich bola stiahnutá predkladateľom, pričom všetky ostatné 

komisia prerokovala s ojedinelým odporúčaním menších úprav (predovšetkým termínov 

uzatvorenia a platnosti) a odporučila schváliť v pléne AS UK.   

2. Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného (o 50%, resp. o 80%) 

v období sťaženého užívania nehnuteľnosti pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení 

v súčastiach UK (Družba, FTVŠ UK a JLF UK). V prípade prenajímateľa GastTom na FTVŠ 

UK komisia odporučila využiť možnosť požiadať o štátnu dotáciu vypísanú na druhé obdobie 

pandémie COVID-19. Komisia odporučila všetky žiadosti v pléne AS UK schváliť. 

So schválením predmetných žiadostí o zníženie v prípade internátu Družba svoj súhlas 

vyjadril za Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK aj jej predseda Bc. 

Matej Gajdoš.  
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Predmetné žiadosti, ako aj výšku zníženia podporila aj prorektorka UK pre majetok doc. 

JUDr. Jana Duračinská, PhD. aj s ohľadom na aktuálne spúšťanú schému štátnej pomoci. 

3.  Dve žiadosti o uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi FMFI UK a  ITC, s.r.o. 

(komunitné centrum Unispace), resp. Vacuumlabs Technologies, s.r.o. (coworkingLounge). 

Predseda Finančnej komisie AS UK priblížil obidve zmluvy, ako aj ich opodstatnenie, ktoré 

sa týka spolupráce na organizácii workshopov, seminárov, ako aj voľnočasových aktivít 

v priestoroch FMFI UK, zrekonštruovaných vyššie uvedenými firmami. Komisia odporučila 

obidve žiadosti schváliť v pléne AS UK osobitným hlasovaním. 

4. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc uviedol, že ďalších 18 žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom podaných na aktuálne zasadnutie AS UK, ktoré Finančná komisia AS 

UK prerokovala, odporučila po zapracovaní menších úprav v niektorých z nich  tiež schváliť.  

So schválením predmetných žiadostí týkajúcich sa ubytovacích zariadení UK svoj súhlas 

za Komisiu pre internáty a ubytovanie vyjadril aj jej predseda Bc. Matej Gajdoš. 

V následnej diskusii k predstavenej agende nájmov sa rozvinula diskusia predovšetkým 

k udeleniu súhlasu so znížením nájomného v prípade GASTTOM (FTVŠ UK), podanej na 

formulári štátnej pomoci prvej vlny pandémie (doc. Mgr. Pavel Neogrády, CSc., doc, JUDr. 

Jana Duračinská, PhD., doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a Mgr. Ľubor Tománek, PhD.), 

Výsledkom diskusie bola zhoda na odporúčaní jeho schválenia v pléne AS UK.  

Ako poslednú záležitosť z problematiky majetkov a nájmov predstavil doc. RNDr. 

Sebastián Ševčík, CSc. žiadosť rektora UK na udelenie vecného bremena (k.ú. Karlova Ves) 

v prospech firmy OTYK, invests.r.o. Z dôvodu neskorého dodania podkladových materiálov, 

navrhli dvaja členovia Finančnej komisie UK tento materiál vyradiť z rokovania pléna AS 

UK. Z pohľadu vedúceho komisie však išlo o výhodné vecné bremeno pre UK, pričom jeho 

skoré schválenie považoval za potrebné. V prípade rozhodnutia Predsedníctva AS UK 

ponúkol možnosť zvolania osobitného zasadnutia komisie k tomuto bodu, a to ešte pred 

konaním pléna AS UK. 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že ešte 

pred rokovaním komisie viacerí jej členovia vyjadrili názor, že je potrebné mať viac 

relevantných informácií, a preto komisiou nebol tento návrh v konečnom dôsledku 

odporúčaný  zaradiť na rokovanie komisie.  

Doc. Pavel Neogrády, CSc. potvrdil, že v záležitosti vecného bremena prebehlo 

rokovanie predmetnej firmy so zástupcami RUK, PriF UK a FMFI UK (7.12.2020), aj 

s uvedením konkrétnych podrobností vo vzťahu k jednotlivým bodom dohody (kanalizácia, 

elektrická sieť, vodovod). Z dôvodu rozsiahlosti projektu, ako aj samotnej dokumentácie 

podporil opätovné zasadnutie Finančnej komisie a Právnej komisie k tejto veci.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. potvrdil vyjednanie výhodných podmienok 

vecného bremena pre UK, ako to uviedol jeho predrečník. Zvlášť zdôraznil delenie odplaty za 

zriadenie vecného bremena na inžinierske siete medzi RUK, FMFI UK a PriF UK. Na záver 

dodal, že čo najskoršie schválenie tohto návrhu je podmienkou na začatie ďalších prác na 

projektoch verejného obstarávania. Aj z tohto dôvodu podporil opätovné prerokovanie 

záležitosti v komisiách AS UK a jej predloženie na schválenie v najbližšom pléne AS UK.  

Predsedníčka AS UK túto záležitosť uzavrela s tým, že navrhla presedom komisií ( 

Finančnej komisie AS UK a Právnej komisie AS UK), aby pred zasadnutím pléna AS UK (16. 
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12. 2020) zvolali ešte  spoločné (online) zasadnutie týchto komisií, na ktorých sa prerokuje 

návrh a vydá spoločné stanovisko pre AS UK.   

Následne prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD, vyzvala predsedov komisií AS UK  

aby informovali o prerokovaní materiálov predložených vedením UK: Návrh vnútorného 

predpisu UK – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave a 

Návrh na zriadenie a zloženie dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) v súvislosti so 

zabezpečovaním systému kvality.  

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

uviedol, že komisia návrh Pravidiel prijímacieho konania aj s vecnými pripomienkami RNDr. 

Róberta Kysela, PhD. prerokovala a odporúča ho schváliť. Vo veci prerokovaného Návrhu na 

zriadenie a zloženie dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) nemala komisia žiadne výhrady 

a rovnako ho odporúča schváliť.  

Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  potvrdil zapracovanie pripomienok do 

konečného návrhu predkladaného na plénum AS UK. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., na výzvu predsedníčky AS UK, 

v krátkosti predstavila návrh na zriadenie a zloženie dočasnej akreditačnej rady UK 

a predovšetkým dôvody, ktoré k vypracovaniu tohto návrhu viedli. Išlo predovšetkým 

o aktuálne akreditačné konanie (do 31. 03. 2021), v rámci ktorého prebieha schvaľovanie 

nových, resp. spájaných študijných programov. Rovnako sa vyjadrila k zloženiu tejto 

sedemčlennej rady.  

V následnej diskusii informoval doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., že Akademický 

senát FMFI UK na svojom poslednom zasadnutí (07.12.2020) vydal uznesenie (č. 6), ktorým 

I. berie na vedomie návrh dekana na zloženie dočasnej Akreditačnej rady FMFI UK s 

funkčným obdobím do 31. 3. 2021 a II. žiada prorektorku UK pre kvalitu, aby bol vnútorný 

predpis UK o zriadení Dočasnej akreditačnej rady UK, ktorý bol predložený na decembrové 

riadne zasadnutie Akademického senátu UK, doplnený o články upravujúce spôsob vytvárania 

a pôsobnosť dočasných akreditačných rád fakúlt UK. 

Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. odporučil doplniť formuláciu o možnosti 

zriadenia dočasných akreditačných rád fakúlt UK do predloženého návrhu na zriadenie DAR-

u UK, s čím následne vyjadrila svoj súhlas aj prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uzavrela rozpravu o tomto predkladanom materiáli 

s tým, že Akademický senát UK ho v tejto podobe bude brať na vedomie, pričom 

schvaľovaný bude Vedeckou radou UK. 

Ďalším predloženým materiálom na rokovanie komisií AS UK bola Koncepcia rozvoja 

informatiky na UK pre roky 2020 – 2030, o ktorejinformoval predseda Komisie pre rozvoj 

a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

Predseda komisie zdôraznil aktuálne vysokú závislosť akademického prostredia (výučba, 

skúšanie, komunikácia, veda, výskum a pod.) od IT sektora, a teda aj jeho podstatný význam 

zvlášť v rámci konkurencieschopnosti UK voči ostatným univerzitám. Citoval závery 

komisie, keď uviedol, že komisia prerokovala predložený materiál a považuje IT ako 

významnú súčasť kritickej infraštruktúry, pričom vníma súčasný kritický stav tejto 

infraštruktúry. Komisia pre rozvoj a IT podporuje víziu rozvoja na Univerzite Komenského 
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v Bratislave v zmysle predloženého materiálu a odporúča Akademickému senátu prerokovať 

predmetný materiál. Z technického hľadiska zvlášť zdôraznil potrebu, aby predkladané 

materiály do AS UK obsahovali návrh uznesenia, teda, aby bola v návrhu materiálu 

jednoznačne zadefinovaná úloha AS UK (schválenie, prerokovanie, resp. vzatie na vedomie 

a pod.) voči predloženého materiálu a jeho predkladateľovi. Svoj súhlas s tým vyjadrila aj 

predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., čím apelovala aj na vedenie UK, 

aby všetky predkladané materiály do AS UK obsahovali aj návrh uznesenia. 

Rektor UK v reakcii uviedol, že predložený materiál Koncepcia rozvoja informatiky na 

UK pre roky 2020 – 2030 musí byť na pôde AS UK schválený z dôvodu aktualizácie a 

určenia smerovania UK v tejto oblasti, nakoľko posledná koncepcia IT pre UK bola 

realizovaná v roku 1997. Aktuálna koncepcia má byť podkladom pre realizáciu konkrétnych 

metodík, ako aj ich (finančného, personálneho, technického a ďalšieho) zabezpečenia. Ako 

príklad uviedol prípad Masarykovej univerzity v Brne, ktorá zamestnáva štvornásobne viac 

informatikov ako UK. Ako cieľ zadefinoval centralizáciu IT služieb v rámci UK  ako jedinú 

možnú cestu rozvoja UK v tejto oblasti. 

Slová rektora UK potvrdil aj prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., ktorý dodal, že 

existuje presná predstava na zabezpečenie a skvalitnenie prevádzky a IT rozvoja UK v podobe 

zadefinovanie presných úloh a budúcich projektov, ktoré sú však predovšetkým závislé od 

nastavenia financovania zo strany UK a jej súčastí.  

V následnej diskusii  (prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, 

PhD., doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a Mgr. Ľubor Tománek, PhD.) sa preberali otázky 

vyváženia potrieb IT oblastí (repozitár, výpočtová technika, personálne obsadenie a ďalších) 

v rámci UK, ako aj spôsob ich financovania (rozpočet UK, mimodotačné príjmy a pod.). 

Ďalším z predložených materiálov bola predstavená Informácia o vizuálnej identite UK, 

ktorá bola prerokovaná v rámci Komisie pre rozvoj a IT AS UK.  

Predseda komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že boli kladené  otázky 

o účele predloženia tohto materiálu do AS UK. Po vysvetlení prorektora doc. PhDr. Radomíra 

Masaryka, PhD., v rámci ktorého obhajoval postup zabezpečenia reprezentácie značky UK 

a jej prezentácie pred celou akademickou obcou UK, sa komisia uzniesla na odporúčaní 

zaradiť tento materiál na rokovanie pléna AS UK.   

Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. poďakoval za prerokovanie materiálu 

v komisii a prisľúbil stručne informovať plénum AS UK o postupe v tejto problematike. 

Ako posledná bola zo strany kvestorky UK Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, PhD. 

predstavená Informácia o stave transformácie Centra ďalšieho vzdelávania UK. Kvestorka 

uviedla, že v prvej fáze prebehla realizácia prechodu Centra ďalšieho vzdelávania UK 

z pozície samostatne financovaného súčasti UK pod Rektorát UK, vrátane personálnych 

zmien. V druhej fáze je realizácia vízie UK budúcej podoby a fungovania  CĎV (od . 01.09. 

2021).  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala za predložené informácie a uzavrela 

tento bod. 

 



7 
 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 9. decembra 2020. 

 Predseda volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc konštatoval, že 

všetky mandáty AS UK v počte 66 sú platné. Zároveň pripomenul otázku voľby podpredsedu 

za študentskú časť AS UK na najbližšom prezenčnom zasadnutí AS UK.  

 Ako posledné Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že rovnako bol informovaný o zrieknutí sa 

členstva, resp. vyradení istých členov z niektorých komisií AS UK. Možnosť doplniť členskú 

základňu komisií AS UK je otvorená nomináciami na plenárnych zasadnutiach AS UK. 

 Doc. RNDr. Martin Putala, PhD., ako predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, 

potvrdil viacnásobnú neúčasť viacerých členov svojej 28 člennej komisie, ktorí budú na 

základe toho pozbavení členstva v komisii. 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. doplnila, že na základe  

dohody s podpredsedom AS UK za študentskú časť JUDr. Filipom Vincentom bude v prípade 

prezenčného zasadania AS UK voľba ďalšieho podpredsedu AS UK za študentskú časť 

zaradená do programu pléna AS UK. Túto informáciu potvrdil aj Bc. Matej Gajdoš, ktorý 

doplnil, že podľa realizovanej ankety je väčšina zástupcov Študentskej časti AS UK (17) 

ochotná zúčastniť sa prezenčného zasadnutia pléna AS UK.  

  
Bod č. 4:  Návrh programu 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa                 

16. decembra 2020. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode vyzvala prítomných, aby sa 

vyjadrili k forme (prezenčná / online) 7. riadneho zasadnutia AS UK. Sama uviedla, že 

vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie je za online formu zasadnutia, hoci z 

výsledku ankety realizovanej doc. RNDr. Michalom Gregušom, PhD. vyplynulo, že až 35 

senátorov je ochotných sa pred prípadným prezenčným zasadnutím AS UK nechať otestovať 

na COVID-19 (zabezpečenie Lekárskou fakultou UK) a aj podľa ďalších informácií by 

prezenčné zasadnutie AS UK bolo uznášaniaschopné. Predsedníčka AS UK zároveň 

poďakovala rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. za ochotu prefinancovať 

prípadné testovanie účastníkov prezenčného zasadnutia AS UK.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že je jednoznačne za online formu 

zasadnutia AS UK.  

Následne sa vyslovila väčšina členov Predsedníctva AS UK za online formu zasadnutia 

AS UK s tým, aby bol program zasadnutia zredukovaný vzhľadom na časovú a technickú 

náročnosť takejto formy rokovania. Bc. Matej Gajdoš k tomu ešte  uviedol, že aj pozitívne 

výsledky ankety ohľadom prezenčnej účasti členov študentskej časti AS UK môžu byť 

vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie neaktuálne.  

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyhlásila hlasovanie o online forme 

7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 9 5 8 0 1 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schválilo, že 7. riadne zasadnutie AS UK dňa 

16. 12. 2020 sa uskutoční online formou (MS Teams). 

 

Predsednička prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne v rámci prezentácie bodov 

programu 7. riadneho zasadnutia AS UK vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k podobe 

a prípadnej úprave vzhľadom na časovú náročnosť plánovaného online zasadnutia AS UK.  

V rámci bodu 4 (Prerokovanie a schválenie uznesenia AS UK prijatého spôsobom per 

rollam, ktorým AS UK schvaľuje Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských 

univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom Moderné 

a úspešné Slovensko) predsedníčka AS UK informovala o jednoznačnom výsledku per rollam 

hlasovania (za 48 /48 hlasujúcich senátorov AS UK), ako aj o stave postoja jednotlivých 

slovenských univerzít k tejto akademickej iniciatíve, čo potvrdil a doplnil doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD. 

V rámci bodu 5 (Informácia rektora UK k aktuálnym otázkam) sa otvorila otázka 

transformácie informačných bodov v rámci programu zasadnutia,  k čomu prebehla pomerne 

široká diskusia prítomných. Aj vzhľadom na interpelácie, ktoré boli zo strany senátorov 

doručené Vedeniu UK, sa dospelo ku konsenzu modifikácie tohto bodu na Informácie 

Vedenia UK k aktuálnym otázkam a jeho presunu do poslednej časti programu. V rámci tohto 

bodu prišlo aj k zaradeniu pôvodne  samostatnéhoinformačného bodu programu a to: 

Informácia o stave transformácie Centra ďalšieho vzdelávania UK k 1. 1. 2021 (kvestorka 

UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. a  prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.).   

Ohľadom bodu Informácia o vizuálnej identite UK predsedníčka AS UK apelovala na čo 

najstručnejšie informovanie senátorov vzhľadom na náročný program.  

Obsah tohto bodu ozrejmil jeho predkladateľ prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, 

PhD. s tým, že je naďalej otvorený aj novým podnetným návrhom.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa vyjadril, že na pôde AS UK má ísť 

o zhrnutie procesu tvorby novej vizuálnej identity UK a jeho formálne zavŕšenie najvyšším 

akademickým orgánom UK. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ako aj doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. apelovali na 

formu prerokovania, resp. schválenia tejto vizuálnej identity UK, keďže novým vizuálom sa 

čiastočne otvára aj Štatút UK. Rovnako sa predkladateľa pýtali na spôsoby využitia nového 

vizuálu (logo a znak UK, resp. súčastí UK), čo doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. náležite 

objasnil. 

Doc. Pavel Nogrády, CSc. ocenil informovanie a diskusiu o novom vizuáli v rámci 

fakultných AS UK, ako aj vedení jednotlivých fakúlt UK. 

Pomerne rozsiahla diskusia zaznela k bodu o tajnej voľbe podpredsedu AS UK za 

študentskú časť. Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. deklaroval pripravenosť technického 

zabezpečenia na vykonanie tejto voľby na online zasadnutí AS UK.  

Tomuto názoru oponovala časť zástupcov Predsedníctva AS UK (doc. Pavel Neogrády, 

CSc.) a študentskej časti AS UK (Bc. Matej Gajdoš zastupujúci podpredsedu AS UK JUDr. 

Filipa Vincenta). Vyjadrili obavu z možného napadnutia objektivity voľby, pričom za najlepší 

možný spôsob uskutočnenia tajnej voľby prezentovali fyzickú účasť voliteľov.  

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. teda túto otázku uzavrela 

presunutím tajnej voľby podpredsedu AS UK na najbližšie prezenčné zasadnutie AS UK, 

s čím vyjadrili svoj súhlas aj prítomní členovia Predsedníctva AS UK. 
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Po prezentovaní konečných úprav v návrhu programu 7. riadneho zasadnutia AS UK  

predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predniesla jeho výslednú podobu 

a vyhlásila hlasovanie o jeho schválení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 9 5 9 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3:  

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 7. riadneho zasadnutia AS 

UK v tejto podobe: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

4. Prerokovanie a schválenie uznesenia AS UK prijatého spôsobom per rollam, 

ktorým AS UK schvaľuje Spoločné stanovisko akademických senátov slovenských 

univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu s názvom 

Moderné a úspešné Slovensko. 

5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020. 
písomne predkladá:  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK 

6. Koncepcia rozvoja informatiky na UK pre roky 2020 – 2030. 
  písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

    doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor UK 

7. Návrh na zriadenie a zloženie Dočasnej akreditačnej rady UK (DAR) v súvislosti 

so zabezpečovaním systému kvality. 
písomne predkladá:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK 

8. Návrh vnútorného predpisu UK – Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prorektor UK 

9. Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK. 
písomne predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK 

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku podané 

v októbri 2020, 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku podané na 

aktuálne zasadnutie AS UK, 

c) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

d) zmluvy o spolupráci (FMFI UK). 
písomne predkladajú:  rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

11. Žiadosť rektora UK o zriadenie vecného bremena. 
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

12. Harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri AR 

2020/2021. 

13. Informácie vedenia UK k aktuálnym otázkam.    

14. Informácie ŠČAS UK. 

15. Informácie zástupcov UK v RVŠ a v ŠRVŠ. 

16. Rôzne.  
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17. Záver. 

 

Bod č. 5: Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií 

v letnom semestri akademického roka 2020 /2021. 

Predsedníčka AS UK predstavila návrh harmonogramu zasadnutí pléna, predsedníctva 

a komisií AS UK v letnom semestri akademického roka 2020/2021 a zároveň poďakovala 

podpredsedovi AS UK Mgr. Gašparovi Froncovi za jeho prípravu. Zároveň zdôraznila, že uzávierka 

doručovania materiálov pre AS UK bola z piatkového termínu presunutá na štvrtok, aby bol 

dostatok času materiál spracovať a v adekvátnej podobe ho poskytnúť jednotlivým komisiám AS 

UK, zasadajúcim spravidla najbližšiu stredu. 

V diskusii k harmonogramu predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. 

RNDr. Martin Putala, PhD. zdôraznil potrebu zabezpečenia termínov zasadnutí komisií, aby 

sa vzájomne neprekrývali. 

 Predsedníčka AS UK ako určité riešenie odporučila predsedom komisií AS UK, aby 

termíny zasadnutí svojich komisií spolu koordinovali, prípadne sa vytvoril orientačný rámec 

organizovania zasadnutí komisií AS UK v jednotlivých dňoch, resp. časoch.  

Doc. JUDr. Lukačka, PhD. podporil fixné termíny zasadnutí komisií AS UK, no aj 

kompetenciu predsedov komisií na úpravu termínu ich zvolania.  

Pretože ďalšia diskusia k navrhnutému harmonogramu nebola, predsedníčka AS UK dala 

o ňom hlasovať.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 9 5 9 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

predložený Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v letnom 

semestri akademického roka 2020 /2021. 

 

 

Bod č. 6: Rôzne 

Bc. Matej Gajdoš informoval o uznesení Komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK navrhnutom Mgr. Askarom Gafurovom. Išlo o problematiku zabezpečenia 

osobných údajov študentov, ktoré sú súčasťou zmlúv o ubytovaní zverejnených v Centrálnom 

registri zmlúv. Komisia preto uznesením vyzvala reprezentantov UK v reprezentácii vysokých 

škôl, aby podnikli kroky k riešeniu tejto situácie. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. potvrdil, že o tomto probléme vie a rieši ho 

konkrétne oddelenie RUK. Zároveň však zdôraznil, že na uskutočnenie požadovanej zmeny je 

potrebná úprava legislatívy na štátnej úrovni.  

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. prezentoval potrebu a technické 

možnosti zverejnenia online zasadnutia AS UK, čo inicioval Mgr. Askar Gafurov. Zároveň 

zdôraznil, že v prípade zverejnenia priebehu prezenčného zasadnutia AS UK by boli potrebné 

dodatočné technické prostriedky a technická pomoc CIT-u UK. 
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Podpredseda AS UK zároveň informoval o technickom zabezpečení hlasovania počas 

nastávajúceho online zasadnutia AS UK, ktoré má byť prioritne prostredníctvom MS Forms. 

Doc. Pavel Neogrády, CSc. vyzdvihol hlasovanie prostredníctvom online chatu MS 

Teams, ktoré je podľa jeho názoru skutočným verejným hlasovaním, ktoré majú možnosť 

vidieť a overiť všetci prítomní.   

 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD. poďakovala členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16.20 hod. 

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

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 


