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          Bratislava, 30. 10. 2020 

 

Zápisnica  

zo 7. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 14. októbra 2020 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online MS-Teams 

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 14. októbra 2020. 

ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS 

UK 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 6. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

I. Študijný poriadok Právnickej fakulty UK. 

ústne informuje: predseda Právnej komisie AS UK a predseda 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

II. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 

19.5.2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy – iné a mimo obdobia 

sťaženého užívania nehnuteľnosti 

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

ústne informujú: predseda Finančnej komisie a predseda Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

III. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019. 

ústne informujú: predseda Finančnej komisie AS UK a predseda Komisie 

pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

4. Návrh vyhlásenia k dokumentu „Národný integrovaný reformný plán“ smerujúcemu 

k okliešťovaniu akademickej samosprávy a prihlásenie sa k uzneseniu SRK 

(7. 10. 2020) a RVŠ (8. 10. 2020). 

5. Návrh programu 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 21. októbra 

2020. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 
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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. Uviedla, že vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu (COVID-

19) sa bude online formou (MS TEAMS) konať aj najbližšie, t. j. 6. riadne zasadnutie AS UK 

21. októbra 2020. Aktuálne zasadnutie preto považuje za prípravu na uvedené plenárne 

zasadnutie AS UK. 

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia 

Predsedníctva AS UK, ktoré bolo prijaté bez zmien. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 7. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 14. 10. 2020 takto: 

1. Otvorenie. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 14. októbra 2020. 

ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 6. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

I. Študijný poriadok Právnickej fakulty UK. 

     ústne informuje: predseda Právnej komisie AS UK a predseda 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

II. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 

19.5.2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy – iné a mimo obdobia 

sťaženého užívania nehnuteľnosti 

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

ústne informujú: predseda Finančnej komisie a predseda Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

III. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019. 

ústne informujú: predseda Finančnej komisie AS UK a predseda Komisie 

pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

4. Návrh vyhlásenia k dokumentu „Národný integrovaný reformný plán“ 

smerujúcemu k okliešťovaniu akademickej samosprávy a prihlásenie sa 

k uzneseniu SRK (7. 10. 2020) a RVŠ (8. 10. 2020). 

5. Návrh programu 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 21. 

októbra 2020. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 
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Bod č. 2:  Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK  o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 14. októbra 2020 

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

že všetky mandáty AS UK sú platné, nakoľko boli po posledných doplňujúcich voľbách 

zvolení za študentskú časť AS UK vo volebnom obvode PriF UK Mgr. Lucia Procházková a za 

zamestnaneckú časť AS UK vo volebnom obvode FM UK prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. 

Overenie mandátov novozvolených senátorov je plánované na zasadnutie komisie 15. októbra, 

pričom následne prebehne odovzdanie mandátov novozvoleným senátorom.  

Predseda komisie zároveň konštatoval opätovné pokračovanie mandátov členov 

študentskej časti AS UK – Bc. Andrej Feješ (PriF UK), Bc. Matej Gajdoš (PdF UK), Bc. Boris 

Bobáľ (FMFI UK) a Mgr. Monika Kučeríková (JLF UK), ktoré bolo prerušené z dôvodu 

vykonania štátnej skúšky na UK. Po skončení mandátu RNDr. Márie Kondekovej, PhD. (PriF 

UK) sa otvorila otázka voľby podpredsedu za študentskú časť AS UK.  

 Ako posledné Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že po obdržaní podkladov o účasti členov na 

jednotlivých zasadnutiach komisií AS UK, bude možné aktualizovať zloženie týchto komisií 

vyradením tých členov, ktorých absencie presiahli stanovenú mieru.  

Doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. vystúpil s otázkou o aktuálnych možnostiach 

spôsobu organizácie zasadnutí a hlasovaní fakultných senátov UK, a to predovšetkým v rámci 

organizácie senátnych volieb cez systém AIS2.  

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa k fungovaniu fakultných senátov UK vyjadril na 

príklade AS Praf UK, ktorému zároveň predsedá, že tento orgán realizoval voľby na začiatku 

leta korešpondenčným spôsobom (poštou). V prípade takýchto spôsobov prezentácií 

a hlasovania je však potrebná úprava vnútorných predpisov fakultných AS. Spôsob hlasovania 

prostredníctvom AIS2 neodporúča z dôvodu, že nie je možné vylúčiť externý zásah do takéhoto 

online hlasovania. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala Mg. Gašparovi Froncovi za 

prezentované informácie a zároveň problematiku fungovania fakultných akademických senátov 

uzatvorila návrhom na spoločné prekonzultovanie všetkých možností medzi Mgr. Gašparom 

Froncom a doc. JUDr. Petrom Lukáčkom, PhD. so zapojením OLP RUK. Výsledné stanovisko 

odporučila doručiť predsedom fakultných senátov. 

 

Bod č. 3:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 6. riadne zasadnutie     

                   Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na úvod informovala o online účasti dekana PraF 

UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a zároveň ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí predsedu 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. Následne vyzvala 

predsedov komisií AS UK na vyjadrenie stanoviska k Študijnému poriadku PraF UK, ktorý bol 

predložený na schválenie v AS UK. 

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

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

zapracovaní pripomienok ho odporúča schváliť v pléne AS UK. 
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Za Pedagogickú a vedeckú komisiu AS UK informovala prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD., ktorá uviedla, že komisia uznesením odporučila predkladateľovi zapracovať všetky 

pripomienky, ktoré sú uvedené aj v publikovanej zápisnici komisie. Veľké množstvo 

pripomienok, ktoré boli zo strany predkladateľa zapracované, dávajú šancu na schválenie ŠP 

PraF UK na najbližšom zasadnutí AS UK (21. 10. 2020). Uviedla tiež, že predpokladá ešte  

spoločné prerokovanie a odobrenie výsledného variantu materiálu vyššie uvedenými komisiami 

AS UK.  

Následne vyzvala prorektorov UK, aby sa vyjadrili k predloženému materiálu. 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. sa vyjadrila za čím rýchlejšie finalizovanie 

a schválenie ŠP PraF UK aj s ohľadom na študentov prvého roka štúdia. 

Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. uviedol, že vzhľadom na svoju pracovnú 

vyťaženosť sa materiálom doteraz nezaoberal, preto sa k nemu nemôže vyjadriť. 

Následne dostal slovo predkladateľ materiálu – dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, 

PhD. Poďakoval prorektorom, ako aj členom komisií AS UK za pripomienky, menovite 

predovšetkým RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. a doc. RNDr. Dane Pardubskej, CSc. Uviedol, 

že došlo k zapracovaniu 90 % všetkých pripomienok a dodatočným konzultáciám, na základe 

ktorých boli upravené a zapracované ďalšie detaily. Nakoniec vyslovil nádej na akceptáciu 

upraveného ŠP zo strany zmienených komisií AS UK, ako aj samotného pléna AS UK. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa ako predseda Právnej komisie AS UK vyjadril, že je za 

čím skoršie opätovné prerokovanie ŠP PraF UK a jeho schválenie v AS UK. Zároveň ako 

predseda Akademického senátu PraF UK poznamenal, že 15. októbra bude tento fakultný senát 

schvaľovať definitívne znenie materiálu, ktorý môže byť následne predložený na rokovanie 

komisií AS UK. 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. ako zástupkyňa Pedagogickej a vedeckej komisie 

AS UK navrhla spoločné zasadnutie oboch komisií k materiálu. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. s týmto variantom súhlasil a prisľúbil svoju súčinnosť pri 

koordinácii spoločného zasadnutia s predsedom Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala predsedov komisií AS UK, aby  informovali 

o prerokovanej ekonomickej agende.   

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

komisia, ktorá nebola v druhej časti rokovania uznášaniaschopná, prerokovala Výročnú správu 

o hospodárení UK za rok 2019, ako aj 30 z celkovo 56 podaných žiadostí o udelenie súhlasu 

AS UK s prenájmom nehnuteľného majetku UK, ktoré rozdelila do troch skupín. Zvyšných 26 

žiadostí (s termínom platnosti od 01. 01. 2021) bolo presunuté na decembrové zasadnutie AS 

UK.  

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období sťaženého 

užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR 16.3.2020 – 19.5.2020 v počte 10 

zahŕňali 8 žiadostí stravovacích zariadení, ako aj ich súčastí a dve kníhkupectvá. Uviedol 

spoločné prvky a špecifiká jednotlivých žiadostí, vrátane úprav chybných a nesprávne 

uvedených údajov. Komisia odporučila všetky žiadosti schváliť, pričom predseda komisie 

navrhol „en bloc“spôsob schválenia v AS UK. 
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b)  skupina zahŕňala šesť žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy – iné a mimo 

obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktoré predseda komisie predstavil a špecifikoval. 

Okrem prevádzkovateľov z radov stravovacích zariadení a kníhkupectiev bola špecifická 

žiadosť z PraF UK pre reštauráciu BEABOUT, ktorá žiadala o zľavu od 20. mája do 30. 

augusta 2020, teda zníženie nájmu do minulosti, čo komisia nepodporila. Predkladateľ preto 

podal nový návrh vo veci odpustenia dlhu prevádzkovateľovi zariadenia v uvedenom termíne, 

ktorý predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. označil za schodné riešenie.  

K návrhu sa následne na podnet predsedníčky AS UK prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, 

PhD. vyjadrili predstavitelia vedenia UK. 

Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. vyjadrila návrhu svoju podporu s tým, že 

ide o mimoriadny nástroj v čase CORONA krízy. Tento postoj podoprela aj tým, že aj keď z 

hľadiska vnútorných predpisov UK, ako aj legislatívy SR (schvaľovanie rektorom UK do sumy 

10 tisíc €) ide o sumu pod požadovanou hranicou, schválenie v AS UK by bolo zdôraznením 

mimoriadnosti tohto prostriedku. AS UK uznesením rektorovi UK odporučí odpustenie 

predmetného dlhu. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vyjadril s návrhom súhlas. 

Dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. následne obhajoval spôsob finančnej 

kompenzácie nájomcovi, pričom podal bližšie informácie o prevádzkovateľovi reštaurácie 

BeAbout a výhodnosti tohto vzťahu pre fakultu, ako aj UK. Vyjadril záujem PraF UK 

o udržanie lukratívneho nájomcu, pričom zároveň doplnil, že v tomto prípade ide o osud 

reštaurácie, ktorá sa v čase pandémie môže dostať do existenčných problémov a ukončiť 

prenájom.  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala dekanovi PraF UK za stanovisko 

a ponúkla mu možnosť vystúpiť aj na plenárnom zasadnutí AS UK. Zároveň sa obrátila na 

predsedu Finančnej komisie s otázkou o možnosti riešenia tejto záležitosti. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyjadril pochybnosť o tom, či možno znížiť nájom 

spätne. Nakoľko komisia odporučila prvú žiadosť PraF UK schváliť, možnosť odpustenia dlhu 

označil za možný precedens v prípade žiadostí ostatných prenajímateľov.  

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. v odpovedi uviedol, že rektroaktivita v tomto prípade je 

z právneho hľadiska možná, no navrhnuté riešenie bolo zvolené len z dôvodu CORONY 

a nechce v žiadnom prípade dávať nevhodný príklad na riešenie problémov iným nájomcom. 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. pri porovnaní možnosti spätného zníženia nájomného a 

odpustenia dlhu považoval druhú možnosť za lepšiu, a to aj s ohľadom na spomenutý dôvod. 

Vyjadril súhlas s riešením vo forme odpustenia pohľadávky. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. pokračoval vo svojom vystúpení a predstavil poslednú 

skupinu žiadostí: 

c) žiadostí o predĺženie nájmov (14), a to s jednoznačným odporučením schváliť ich v AS 

UK. 

Okrem toho nadhodil otázku o pridelení zodpovednosti za komunikáciu s navrhovateľmi 

v prípade nezrovnalostí v podaných žiadostiach. 
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V rámci diskusie sa vytvoril konsenzus, že za túto agendu je primárne zodpovedný 

tajomník AS UK. Podľa doc. JUDr. Petra Lukáčku, PhD. v ideálnom prípade takýto problém  

odpadáva účasťou kompetentného predkladateľa alebo jeho zástupcu na rokovaní komisie. 

Predseda komisie pre ubytovanie a internáty AS UK Bc. Matej Gajdoš sa za svoju komisiu 

vyjadril, že všetky predmetné žiadosti o nájmy týkajúce sa internátov UK komisia prerokovala 

a odporúča ich schváliť.  

Následne prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala predsedov komisií, aby sa 

vyjadrili k prerokovaniu Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2019. 

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

komisia za účasti kvestorky, ako aj kontrolórky UK správu prerokovala a odporučila ju 

schváliť. Zároveň uviedol, že prerokované boli aj všetky predložené čiastkové správy o 

hospodárení súčastí UK (okrem CĎV a Univerzitného parku), ktoré komisia vzala na vedomie. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. ako predseda Komisie pre rozvoj a informačné 

technológie AS UK konštatoval, že komisia návrh za účasti prorektora doc. RNDr. Daniela 

Olejára, PhD. a prorektorky RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD. prerokovala a k správe nemá 

zásadné pripomienky, čím ju komisia odporučila na schválenie v AS UK.  

Predseda komisie pre ubytovanie a internáty AS UK Bc. Matej Gajdoš uviedol, že komisia 

prerokovala Výročné správy o hospodárení internátov VMĽŠ-Mlyny UK a VI Družba s tým, že 

ich zobrala na vedomie. Zároveň informoval o aktuálnej situácii s ubytovaním na internátoch a 

poďakoval vedeniu Internátov a vedeniu UK za spôsob riešenia ubytovania študentov v čase 

aktuálnej pandémie COVID-19. Súčasne  informoval o konci funkčného obdobia riaditeľa 

VMĽŠ-Mlyny Ing. P. Petra, ktorému končí zmluvu v októbri a tiež o tom, že podpredseda 

Ubytkom AS UK JUDr. Filip Vincent sa vzdal funkcie, čím sa otvára potreba voľby jeho 

nástupcu. Zároveň vyjadril poďakovanie za ich činnosť. 

 

Bod č. 4:  Návrh vyhlásenia k dokumentu „Národný integrovaný reformný plán“                

                smerujúcemu k okliešťovaniu akademickej samosprávy a prihlásenie sa      

                 k uzneseniu SRK (7. 10. 2020) a RVŠ (8. 10. 2020) 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila bod programu zasadnutia a vyzvala pána 

rektora UK o vyjadrenie k predmetnej veci. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že UK sa ako prvá inštitúcia 

z akademického prostredia verejne vyjadrila k problematike okliešťovania akademických práv 

a slobôd, a to formou spoločného vyhlásenia predsedníčky AS UK, rektora UK a predsedu 

Správnej rady UK (3.9.2020). Rektor UK ďalej informoval o ďalších krokoch a postupe 

v rokovaní s predstaviteľmi ministerstva (štátnym tajomníkom Ľ. Pavlisom), ako aj o 

koordinácii v rámci rektorskej konferencie. Zdôraznil, že takéto útoky na akademickú slobodu 

sa periodicky opakujú. Hlas UK je veľmi silný, a teda aj prihlásenie sa k uzneseniam, ktoré 

prijali reprezentácie vysokých škôl (SRK a RVŠ), ale aj ďalšie vyhlásenie AS UK a Vedenia 

UK je vítané.  
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Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila diskusiu s návrhom na vyjadrenie sa 

všetkých členov Predsedníctva AS UK k možnosti zverejnenia takéhoto vyhlásenia buď len za 

Predsedníctvo AS UK alebo celého AS UK. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa vyjadril, aby stanovisko vzišlo tak zo strany 

Predsedníctva AS UK, ako aj pléna AS UK. Súhlas s týmto návrhom vyjadrili všetci členovia 

PAS UK. 

Návrh znenia stručného vyhlásenia za predsedníctvo následne prezentoval Mgr. Gašpar 

Fronc: „Predsedníctvo AS UK sa pripája k uzneseniu SRK zo dňa 6. októbra 2020 a vyjadruje 

zásadný nesúhlas s oklieštením akademických práv a slobôd.“ 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. zdôraznila aj potrebu následnej prípravy spoločného 

vyhlásenia AS UK a Vedenia UK, k čomu sa hneď priklonil aj rektor UK prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD. Zároveň teraz vyjadril svoj súhlas so znením stručného vyhlásenia, ktoré 

prezentoval Mgr. Gašpar Fronc. V novom znení tohto vyhlásenia tak popri Predsedníctve AS 

UK je aj Vedenie UK. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne o tomto návrhu dala  

hlasovať. Znenie odsúhlasili všetci členovia Predsedníctva AS UK a akceptovalo ho celé 

Vedenie UK (8 prítomných členov). 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo AS UK a Vedenie UK sa pripája k uzneseniu SRK zo dňa 6. októbra 2020 a 

vyjadruje zásadný nesúhlas s oklieštením akademických práv a slobôd. 

 

 

Bod č. 5:  Návrh programu 6. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 21.         

                 októbra 2020 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode prezentovala návrh programu 

6. riadneho zasadnutia AS UK online formou a vyzvala prítomných na vyjadrenie sa aj 

k organizačnej stránke zasadnutia. 

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

odovzdanie osvedčení o mandátoch novozvoleným senátorom bude vzhľadom na online formu 

zasadnutia AS UK možné len neoficiálnou formou (zaslaním poštou), prípadne až na ďalšom 

prezenčnom zasadnutí AS UK. Rovnako obaja novozvolení senátori budú mať možnosť 

v predstihu vybrať si svoje zaradenie do konkrétnej komisie AS UK, aby bolo možné o tomto 

na online zasadnutí hlasovať. 

Vzhľadom na online formu najbližšieho zasadnutia AS UK sa vypustil bod o voľbe 

podpredsedu AS UK, ktorá je zo svojej podstaty tajná a v online prostredí by bolo 

komplikované ju zrealizovať. 
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Vzhľadom na časovú náročnosť plánovaného online zasadnutia AS UK vyvstala 

tiež otázka o ponechaní, resp. vypustení niektorých bodov programu a tiež prípadnej potreby 

prijať dodatok k Rokovaciemu poriadku AS UK. V rámci diskusie rektor UK prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD. uviedol, že aj keď podľa aktuálneho Rokovacieho poriadku AS UK 

neexistuje možnosť online rokovania, aktuálne právne predpisy takúto možnosť poskytujú 

(nadradenosť zákona voči interným inštitucionálnym predpisom).  

V zhode s rektorom UK argumentovala aj prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vo veci  

online rokovania bez potreby schváliť dodatok k Rokovaciemu poriadku AS UK. Zvlášť ešte 

vyzdvihla potrebu zredukovať program online zasadnutia na optimálnu mieru.  

Na základe uvedeného podal doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. návrh na vypustenie 

niektorých pôvodných informačných bodov 9. – 12. z programu 6. riadneho zasadnutia AS UK. 

Následne došlo k zhode s návrhom aj od prezentujúcich uvedených bodov (rektor UK, JUDr. 

Filip Vincent, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.), a teda s ich vypustením z programu. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne vyhlásila o tejto úprave 

hlasovanie. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 14 8 14 0 0 schválené 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. však apeloval, aby v rámci informácií za Vedenie UK 

informoval pán rektor vo veci interpretácie spoločnej dohody Vedenia UK s predstaviteľmi 

Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity k údajnému procesu ich 

zlučovania na pozadí podobnej iniciatívy košických univerzít. Žiadal o objasnenie vecného 

stavu v pléne AS UK, t. j., či ambíciou spolupráce je vytvorenie konzorcia alebo len tesnejšieho 

inštitucionálneho prepojenia. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v reakcii uviedol, že daný proces je len na 

svojom začiatku, a to v rámci národnej vízie vytvorenia dvoch špičkových výskumných centier 

v Bratislave a Košiciach. Ide teda o postupnú integráciu uvedených inštitúcií za účelom 

vytvorenia silného vedeckovýskumného centra v Bratislave, v rámci ktorého by si UK nielen 

dokázala udržať svoje postavenie, ale by sa dokázala aj rozvíjať a rásť, a to nielen na národnej, 

ale predovšetkým medzinárodnej a svetovej úrovni. Podľa jeho slov, ako aj vízie rektorov 

najsilnejších univerzít na Slovensku, pôjde o evolučný proces, ktorý je už súčasťou aj verejnej 

diskusie a postupných koordinačných krokov dotknutých inštitúcií (avšak plánované stretnutie 

UK, STU a SAV s predstaviteľmi ministerstva dňa 16. 10. 2020 bolo z dôvodu aktuálnej 

pandemickej situácie odročené). 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. sa vyjadril, že vzhľadom na povahu týchto informácií 

považuje za nutné informovať o tomto procese Akademický senát UK. 

Po širšej diskusii o zaradení informačného bodu Vedenia UK na program 6. riadneho 

zasadnutia AS UK došlo k zhode na návrhu doc. Mgr. Pavla Neográdyho, PhD. na znení bodu 

„Informácie rektora UK k aktuálnym otázkam.“ 
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Predsedajúca  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne vyhlásila o zaradení tohto 

bodu ako piateho v poradí. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 14 8 14 0 0 schválené 

 

Na záver došlo ešte k formálnej úprave v rámci postupnosti jednotlivých bodov. 

Následne predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prečítala výsledný program 

6. riadneho zasadnutia AS UK a vyhlásila hlasovanie o jeho schválení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3:  

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 6. riadneho zasadnutia AS 

UK v tejto podobe: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

4. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o novozvolených 

členoch AS UK, ich zaradenie a voľba do komisií AS UK. 
ústne informuje:  Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

verejné hlasovanie 

5. Informácie rektora UK k aktuálnym otázkam. 
ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

6. Vyhlásenie AS UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu 

akademickej samosprávy v Slovenskej republike v dokumente Moderné a úspešné 

Slovensko. Národný integrovaný reformný plán (zverejnenom 4. októbra 2020). 
7. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2019. 

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

8. Študijný poriadok Právnickej fakulty UK. 
písomne predkladá:  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan PraF UK 

9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytovaním zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR 16.3.2020 - 

19.5.2020, 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy - iné a mimo obdobia 

sťaženého užívania nehnuteľnosti, 

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
písomne predkladajú:  rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí 

UK 

10. Rôzne.  

11. Záver. 
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Bod č. 6:  Rôzne 

JUDr. Filip Vincent informoval o iniciatíve ŠČAS FiF UK, ktorá verejne kritizovala 

vyjadrenia prof. Jozefa Bátoru, MPhil., PhD. vo veci problematického fungovania zástupcov 

študentov v rámci Akademického senátu FiF UK. Požiadal prítomných o vecné stanovisko ako 

podklad k následnému vyjadreniu ŠČAS UK. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa v zhode s rektorom UK prof. 

Marekom Števčekom, PhD. vyjadrila, že uvedená kauza sa rieši v rámci orgánov FiF UK a ide 

teda skôr o internú záležitosť fakulty. 

Posledným bodom bola apelácia doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. na prípravu online 

hlasovania nastávajúceho zasadnutia AS UK prostredníctvom MS-Forms a príprava 

predbežných uznesení. 

 

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:  16.30 hod. 

 

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

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

  predsedníčka Akademického senátu 


