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           Bratislava, 20. 6. 2020 

 

Zápisnica  

zo 6.  zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 17. júna 2020 
 

Začiatok zasadnutia: 14:03 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. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 17. júna 2020. 

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

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 5. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

4. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK (Návrh na zmenu názvu Finančnej 

komisie AS UK, pôsobnosti komisií a rozdelenie Pedagogickej a vedeckej komisie 

AS UK). 

predkladá:   prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK 

5. Návrh programu 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 24. júna 2020. 

6. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 

akademického roka 2020 /2021      

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
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Bod č. 1: Otvorenie 

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. Informovala, že zo zasadnutia sa ospravedlnil predseda Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc. 

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia 

Predsedníctva AS UK. Keďže k návrhu programu zasadnutia nebol podaný návrh na zmenu 

alebo doplnenie, v súlade s čl. 39 ods. 7 Predsedníctvo AS UK rokovalo podľa programu 

zasadnutia uvedenom v pozvánke na zasadnutie. 

 

 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 17. júna 2020 

Nakoľko sa predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc zo 

zasadnutia Predsedníctva AS UK ospravedlnil, informáciu o aktuálnych uprázdnených 

mandátoch a funkciách v AS UK prezentovala predsedníčka AS UK.  

Ku dňu 17. júna 2020 bol v študentskej časti AS UK uprázdnený jeden mandát z dôvodu 

skončenia štúdia (Monika Kučeríková, JLF UK). Štyria členovia študentskej časti AS UK 

požiadali o pozastavenie členstva v AS UK z dôvodu prechodu na vyšší stupeň štúdia: Andrej 

Feješ (PriF UK), Matej Gajdoš (PdF UK), Christopher Steineman (PdF UK, štátne skúšky 

v augustovom termíne), Boris Bobáľ (FMFI UK). 

 

 

Bod č. 3: Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 5. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

Predsedníčka AS UK postupne informovala o materiáloch, ktorými sa komisie AS UK na 

svojich posledných zasadnutiach zaoberali. Ako prvý uviedla Dodatok č. 2 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.  

Materiálom sa ako jediná zaoberala Právna komisiaAS UK, ktorej predseda doc. JUDr. Peter 

Lukáčka, PhD. sa vyjadril, že komisia k nemu nemala žiadne pripomienky a odporúča ho 

schváliť v pléne AS UK. 

Ako ďalšie materiály na vyjadrenie predsedov komisií AS UK prezentovala predsedníčka 

AS UK predložené študijné poriadky Fakulty telesnej výchovy a športu UK, Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK.  

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

k predmetným študijným poriadkom vyjadril, že ich komisia prerokovala a odporúča ich 

plénu AS UK schváliť.  

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

týmto materiálmi zaoberala, pričom k jednotlivým študijným poriadkom vzniesla 

pripomienky. V konečnom rezultáte uviedol, že po zapracovaní týchto pripomienok odporúča 

predmetné študijné poriadky schváliť v pléne AS UK. 
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Ďalším materiálom ku ktorému boli predsedovia komisií vyzvaní vyjadriť sa, bol Dodatok 

č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 

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

k predmetnému dodatku vyjadril, že komisia ho neodporúča schváliť z dôvodu zrušenia 

finančnej odmeny v podobe štipendia udeľovanej súčasne s udelením ceny rektora UK za 

vynikajúcu diplomovú prácu a akademickej pochvaly rektora UK. Pri aktuálnom nedostatku 

financií prezentoval návrh, aby sa na tento účel vyčlenila časť prostriedkov určených na 

motivačné štipendiá. 

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

k tomuto dodatku nemala žiadne pripomienky a odporučila ho schváliť. 

Následne predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala rektora UK 

o vyjadrenie sa k tomuto materiálu. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. potvrdil kolektívne rozhodnutie Vedenia UK, že 

v rámci šetrenia s prostriedkami UK trvá na zrušení finančného odmeňovania študentov 

v rámci ceny rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu a akademickej pochvaly rektora UK. 

Vyzdvihol samotnú morálnu hodnotu ocenenia rektora aj bez pridelenia finančnej odmeny. 

Zároveň vyjadril presvedčenie, že študentská obec UK v rámci šetrenia prostriedkov UK bude 

mať k tomuto opatreniu pochopenie. 

Vyjadrenie rektora UK doplnila prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. 

Zuzana Kovačičová, PhD., podľa ktorej bolo toto opatrenie už komunikované so študentmi, 

pričom z ich strany neboli žiadne námietky. 

Diskusiu o tomto probléme uzavrela prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá tlmočila 

stanovisko doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., že Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

poskytla len odporúčacie stanovisko, pričom rozhodnutie je pléne na AS UK. 

Následne predsedníčka AS UK vyzvala predsedov komisií AS UK o vyjadrenie sa k materiálu 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020. 

Ako prvý tlmočil postoj Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

Priblížil zasadnutie komisie zo dňa 16. júna 2020, na ktorej sa zúčastnili aj členovia AS UK - 

nečlenovia komisie, predstavitelia fakúlt UK, ako aj viacerí prorektori UK a kvestorka UK. 

Na tomto zasadnutí prezentovala materiál kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., 

po čom nasledovala široká diskusia. Týkalo sa to predovšetkým otázky navýšenia rozpočtu na 

Rektorát UK. Komisia nakoniec prijala uznesenie, že odporúča AS UK schváliť predloženú 

metodiku rozpisu dotácie po zapracovaní pripomienok, konkrétne navýšenie finančných 

prostriedkov v prospech Centra informačných technológií UK (CIT UK). V uznesení prijala 

komisia odporúčanie vedeniu UK hľadať spôsoby na riešenie podfinancovania CIT UK. 

V ďalšom uznesení komisia odporučila schváliť Rozpis dotácie fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2020 po zapracovaní pripomienok v zmysle metodiky. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. sa za Komisiu pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

vyjadril, že komisia sa na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2020 venovala predovšetkým 

problematike správy informačných technológií na UK, v rámci čoho vystúpili aj prorektor UK 

pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a riaditeľ Centra 

informačných technológií UK Mgr. Peter Kopáč. Zaoberala sa tiež prevádzkou a zvýšenou 
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činnosťou CIT UK počas koronakrízy, k čomu prijala aj samostatné uznesenie, ktorým 

ocenila prácu CIT UK. V rámci rozpravy o metodike sa komisia zaoberala predovšetkým 

možným navýšením prostriedkov pre centrálne spravované IT, ktoré vo výške 100 tis. eur 

navrhla presunúť z rezervy na nový akademický informačný systém (Študent III).  

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

metodiku prerokovala a zobrala ju na vedomie. 

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

informoval, že komisia odporučila zvážiť mieru navýšenia prostriedkov pre Rektorát UK 

a centrálne financované súčasti UK (navrhovanú mieru navýšenia členovia komisie 

nepovažujú za opodstatnenú). Taktiež komisia odporučila vyčleniť prostriedky z motivačných 

štipendií na vyplácanie štipendií spojených s akademickými pochvalami rektora UK a cenami 

rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu. 

Podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK JUDr. Filip Vincent 

informoval, že komisia odporučila metodiku schváliť. Súčasne odporučila, aby bol ubytovací 

proces na UK dostatočným spôsobom financovaný, čo súvisí s dofinancovaním CIT UK. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala, že na základe rokovaní 

vo Vedení UK a s riaditeľom Centra informačných technológií UK Mgr. Petrom Kopáčom 

došlo k dofinancovaniu CIT UK z prostriedkov určených na rezervu na nový akademický 

informačný systém (Študent III, ktorého obstarávanie rektor UK zrušil - 100 tis. eur), 

prostriedkov určených na tovary a služby pôvodne určených na prerozdelenie fakultám 

a ďalším súčastiam UK (75 tis. eur) a vlastných zdrojov Rektorátu UK (75 tis. eur). Ďalej 

informovala, že v roku 2020 sa nenavrhuje ani prideľovanie odmien vedúcim záverečných 

prác študentov ocenených cenou rektora UK. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. doplnil kvestorku UK o konštatovanie, že 

vyrokované navýšenie finančných prostriedkov pre CIT UK predstavuje sumu 250 tis. eur. 

K prerokovaniu metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu v komisiách AS UK sa 

vyjadril, že nie je štandardné, aby sa k metodike vyjadrovali všetky komisie AS UK. Návrh 

metodiky bol prerokovaný v Kolégiu rektora UK na júnovom zasadnutí bez pripomienok. 

V reakcii na pripomienku Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK o navyšovaní dotácie pre 

Rektorát UK a centrálne financované súčasti UK uviedol, že tieto prostriedky sa sedem rokov 

nenavyšovali, Rektorát UK oproti minulosti zabezpečuje fakultám väčšie množstvo služieb 

a v lepšej kvalite. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

informovala, že po navýšení finančných prostriedkov CIT UK vie garantovať informačnú 

podporu pre ubytovací proces na rok 2020 v zmysle harmonogramu ubytovacieho procesu. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. doplnil, že 

informačné služby poskytované CIT UK prinášajú fakultám finančné úspory (ako príklad 

uviedol významný pokles nákladov po zavedení VOIP telefónie). 

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

rektorovi UK poďakoval za odpoveď na podnet komisie. 
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Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. odporučil, aby sa do 

budúcnosti financovanie Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK štruktúrovalo,  

a tým sprehľadnilo. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. reagovala, že od roku 2021 sa pripravuje 

štruktúrovanie rozpočtu Rektorátu UK a úseky prorektorov budú mať pridelené finančné 

prostriedky, s ktorými budú môcť disponovať. 

Diskusiu k metodike ukončila predsedníčka AS UK konštatovaním, že metodiku prerokovali 

s výnimkou Volebnej a mandátovej komisie AS UK preto, lebo každá komisia sa na materiál 

pozerá z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti a špecifík (napr. Pedagogická a vedecká komisia 

AS UK z hľadiska financovania štipendií, odmeňovania školiteľov a oceňovania študentov). 

Predsedníctvo AS UK slúži ako miesto na súčinnosť medzi komisiami AS UK a vedením UK, 

na zasadnutí predsedníctva sú prezentované stanoviská komisií.  

Nasledovala informácia predsedu Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, 

CSc. o prerokovaní žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Komisia 

prerokovala 11 žiadostí, z ktorých 9 odporučila plénu AS UK schváliť (sedem žiadostí 

o predĺženie nájmu, dva nové nájmy), 1 žiadosť z FTVŠ UK bola stiahnutá z rokovania. 

Komisia počas prerokovania žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nebytového priestoru 

Unique nebola uznášaniaschopná. Prítomní členovia komisie odporučili návrh na vyhlásenie 

súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov schváliť a na základe výsledkov 

súťaže predložiť žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku s víťazom 

súťaže na nasledujúce zasadnutie AS UK. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že ide o plnenie jeho prísľubu 

(nájomcu priestorov Unique vybrať v súťaži). 

Následne predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. otvoril 

otázku žiadostí o zníženie nájomného za obdobie koronakrízy. Keďže návrh príslušného 

zákona ešte nebol schválený, nemožno žiadosti posudzovať. Pôjde tiež o problém, ako 

žiadosti z rôznych súčastí zozbierať a zosumarizovať.  

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. informovala o texte 

návrhu zákona a príprave metodického usmernenia k podávaniu žiadostí. Bude potrebná 

súčinnosť medzi správcami majetku UK (dekanmi fakúlt, riaditeľmi samostatne 

hospodáriacich súčastí UK) a prenajímateľmi.  

Podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK JUDr. Filip Vincent 

informoval, že komisia odporučila žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku predložené riaditeľmi vysokoškolských internátov UK, ako aj žiadosť o vyhlásenie 

súťaže na nájom nebytového priestoru Unique, schváliť. Komisia taktiež odporučila schváliť 

cenníky za ubytovacie služby vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 

1. septembra 2020. 

 

 

Bod č. 4: Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK (Návrh na zmenu názvu 

Finančnej komisie AS UK, pôsobnosti komisií a rozdelenie Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK) 
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Predsedníčka AS UK požiadala jednotlivých predsedov komisií AS UK, aby informovali 

o prerokovaní návrhu dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK na zasadnutiach komisií. 

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

prerokovala materiál bez pripomienok. 

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

komisia súhlasila so zmenou svojho názvu na Finančnú a majetkovú komisiu AS UK, ako aj 

na úpravu svojej pôsobnosti. 

Podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK JUDr. Filip Vincent 

informoval, že komisia materiál prerokovala a v oblasti úpravy svojej pôsobnosti s ním 

vyslovila súhlas. 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, 

PhD. informoval, že komisia odporučila materiál schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu 

(spresnenie pôsobnosti komisie na úseku knižničných a informačných služieb). 

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

informoval, že na zasadnutí komisie sa viedla diskusia o rozdelení komisie na dve samostatné 

komisie (pedagogickú komisiu, vedeckú komisiu), po ktorej komisia odporučila materiál 

stiahnuť z rokovania a prípadne dopracovať, keďže medzi členmi komisie nebola zhoda na 

potrebe rozdelenia komisie. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. ako jeden z dôvodov pre 

rozdelenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK uviedla veľký počet jej členov (29), 

ktorý komplikuje uznášaniaschopnosť komisie. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že je potrebné podrobnejšie zdôvodnenie rozdelenia 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK na to, aby členovia AS UK mohli návrh na 

rozdelenie komisie komplexne posúdiť. Zároveň zopakoval argumenty o problematickom 

aspekte navrhovanej kontrolnej právomoci Finančnej a majetkovej komisie AS UK; nie je 

zrejmé, čo bude obsahom kontrolnej právomoci a ako sa bude kontrolná právomoc realizovať. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že Rektorátu UK nebol materiál 

doručený. AS UK si nemôže navyšovať svoje kompetencie prostredníctvom Rokovacieho 

poriadku AS UK, zákon o vysokých školách nepozná inštitút komisií AS UK. Zároveň 

upozornil na problém, že členovia Vedenia UK opakujú rovnaké informácie na zasadnutiach 

viacerých komisií AS UK (pôsobnosť komisií AS UK sa mnohokrát prekrýva). 

Následne sa k návrhu dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK vyjadrili jednotliví 

prorektori UK a kvestorka UK, pričom podporili vyjadrenia rektora UK. 

Doc. Mgr. Pavel Neogády, DrSc. sa v súvislosti s kompetenciami komisií AS UK vyjadril, že 

sú odvodené od kompetencií AS UK. Komisie AS UK slúžia ako miesto na neverejné 

pre(d)rokovanie materiálov predkladaných AS UK, čím sa časovo „odbremeňujú“ rokovania 

AS UK. Názov komisie a jej pôsobnosť reflektuje určitú oblasť kompetencií AS UK. Súhlasil 

s konštatovaním rektora UK, že pôsobnosť komisií AS UK sa prekrýva. Vhodné by bolo, aby 

sa pôsobnosť komisií AS UK upresnila a na prerokovanie prekrývajúcich sa záležitostí by 

mohli slúžiť spoločné zasadnutia komisií AS UK. 
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Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že Právna komisia AS UK nemá výhrady k úprave 

svojej pôsobnosti. K materiálu ako takému sa však vyjadrí až po predložení finálnej verzie. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. opätovne uviedol, že materiál nevidel a nevie sa 

k nemu vyjadriť. Vyjadril sa za zachovanie právneho rámca. UK riadi rektor, nie akademický 

senát, s tým súvisí aj otázka zodpovednosti. Apeloval na dôveru k vedeniu UK a jeho snahám 

o rozvoj UK. Návrh na rozšírenie pôsobností komisií AS UK o kontrolné právomoci môže 

vyvolávať pocit nedôvery k vedeniu UK. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že ide už o tretí pokus, ako urobiť z Rokovacieho 

poriadku AS UK „najvyšší“ vnútorný predpis na UK. Pripomenul, že akademické senáty 

vznikli pred 30 rokmi ako prostriedok na transformáciu vysokých škôl z komunizmu na 

modernú dobu. AS UK má predovšetkým kontrolnú funkciu, nemá byť využívaný ako 

mocenský nástroj bez zodpovednosti. AS UK nenesie zodpovednosť, tú nesie rektor UK.  

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyslovil s vyjadreniami doc. Böhmera absolútny 

nesúhlas. Rektor UK nesie zodpovednosť za UK po pracovnoprávnej stránke, to však 

neznamená, že členovia AS UK ako zástupcovia fakúlt nenesú za UK taktiež zodpovednosť. 

Finančná komisia AS UK prerokúva dôležité materiály pre činnosť UK v hospodárskej 

a majetkovej oblasti a dáva AS UK odporúčania na ich schválenie, resp. neschválenie. 

Pôsobnosť komisií AS UK tak, ako je predložená, sa navrhla upraviť na základe dlhodobej 

diskusie a dohôd. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef 

Masarik, DrSc. taktiež vyslovil nesúhlas s vyjadreniami doc. Böhmera. Zdôraznil dôležitosť 

efektívnej komunikácie medzi AS UK a vedením UK, ako aj vytváranie vzájomnej dôvery. 

V predloženom dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK nevidí žiadnu snahu o vytváranie 

ďalšieho centra riadenia UK.  

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc, sa taktiež nestotožnil s vyjadreniami doc. Böhmera. 

Akademická samospráva predstavuje najdôležitejší výdobytok Novembra ´89. Akademický 

senát za svoje rozhodnutia nesie zodpovednosť pred členmi akademickej obce. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. potvrdila, že jej cieľom je 

vytváranie dôvery medzi AS UK a vedením UK. Materiál bol verejne prístupný na webovom 

úložisku dokumentov AS UK, jeho zámerom nie je vyvolávanie konfliktnosti. 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že komisie AS UK sú 

poradným orgánom AS UK a napomáhajú pre(d)rokovať materiály predkladané AS UK 

(posudzujú ich kvalitu a pripomienkujú ich). Podporil návrh, aby sa oblasti vecnej pôsobnosti 

komisií AS UK posudzovali aj s ohľadom na oblasti pôsobnosti prorektorov UK. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. zdôraznil, že v aktuálnom nastavení 

akademickej samosprávy sa legitimita rektora UK odvíja od AS UK. Pri stretnutí s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zdôraznil potrebu pri príprave nového zákona 

o vysokých školách zachovať súčasne kompetencie akademických senátov. Za jeden 

z problémov aktuálneho nastavenia komisií AS UK považuje to, že členmi komisií AS UK 

môžu byť aj nečlenovia AS UK (títo nemajú legitimitu voľby tak, ako majú členovia AS UK, 

a tým nenesú za svoju činnosť v komisiách zodpovednosť). Verí, že po ďalšej diskusii 

o úlohách a postavení komisií AS UK sa dosiahne zdarný výsledok. 
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Keďže väčšina členov predsedníctva a hostí sa vyslovila za odsunutie prerokovania dodatku 

k Rokovaciemu poriadku AS UK na niektoré z jesenných zasadnutí AS UK, predsedníčka 

AS UK stiahla materiál z návrhu programu zasadnutia AS UK, pričom do materiálu sa ešte 

zakomponujú niektoré špecifiká, ktoré súvisia s obsahovou náplňou komisií AS UK. Taktiež 

sa prekonzultujú niektoré právne otázky aj s Oddelením legislatívy a právnych služieb RUK, 

a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa pripravuje nové znenie Štatútu UK.  

 

 

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

24. júna 2020 

Predsedníčka AS UK predstavila upravený návrh programu 5. riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UK (vypustenie niektorých bodov, zaradenie bodu Informácie členov 

Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK na koniec programu zasadnutia, doplnenie 

návrhu programu o vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl na 

FTVŠ UK a o vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK na JLF UK). 

 

O predstavenom návrhu programu 5. riadneho zasadnutia AS UK nechala predsedníčka 

AS UK následne hlasovať: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča predsedníčke Akademického senátu UK 

zvolať 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 24. júna 2020 o 14.00 hod. 

do Auditorium maximum UK Právnickej fakulty UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

s nasledovným návrhom programu zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

písomne predkladá: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK 

5.  Študijné poriadky fakúlt UK. 

písomne predkladajú: dekani FTVŠ UK, JLF UK, LF UK 

6.  Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 

písomne predkladá: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK 

7.  Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020. 

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

8.  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodár. súčastí UK 

9.  Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK. 

písomne predkladá: Ing. Peter Petro, riaditeľ VMĽŠ-Mlyny UK 

10. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK. 
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tajné hlasovanie členov študentskej časti Akademického senátu UK 

11. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ 

do Študentskej rady vysokých škôl. 

písomne predkladá: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

12. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode 

JLF UK. 

písomne predkladá: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

13. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 

Akademického roka 2020/2021. 

písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK 

14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

15. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

17. Rôzne. 

18. Záver. 

 

 

Bod č. 6: Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom 

semestri akademického roka 2020 /2021 

Predsedníčka AS UK predstavila návrh harmonogramu zasadnutí pléna, predsedníctva 

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

podpredsedovi AS UK doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD. za jeho prípravu. 

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

Martin Putala, PhD. zdôraznil potrebu fixných termínov zasadnutí komisií za účelom 

stanovenia lehôt na dodávanie materiálov na komisie. Predsedníčka AS UK potvrdila termín 

zasadnutí komisií na stredy, ale pripomenula, že predsedovia komisií môžu podľa potreby 

zvolať zasadnutia aj na iný deň v plánovanom týždni pred zasadnutím Predsedníctva AS UK.  

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 zasadnutí pléna, predsedníctva 

a komisií AS UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 nebola, predsedníčka 

AS UK dala o ňom hlasovať.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 

Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 

akademického roka 2020 /2021. 
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Bod č. 7: Rôzne 

V tomto bode doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že dňa 25. júna 2020 bude 

zasadať Správna rada UK. 

 

 

Bod č. 8: Záver 

Predsedníčka AS UK poďakovala členom predsedníctva AS UK a vedeniu UK za účasť 

a zasadnutie ukončila. 

 

 

Koniec zasadnutia: 16:30 hod. 

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

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 

 


