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                Bratislava, 23. 5. 2020 

 

Zápisnica  

z 5. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 20. mája 2020  
 

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. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 20. mája 2020. 

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

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 4. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

 ústne informujú: predsedovia komisií AS UK 

4. Návrh programu 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. mája 2020. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

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

 

 

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.  

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia Predsedníctva 

AS UK, ktoré bolo následne schválené bez zmien. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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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 5. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 20. 05. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 20. mája 2020. 
ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 4. riadne zasadnutie 

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

4. Návrh programu 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. mája 

2020. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 20. mája 2020. 

Predsedajúca prof. Z. Plašienková odovzdala slovo predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

Mgr. Gašparovi Froncovi, ktorý stručne informoval, že všetky mandáty členov Akademického senátu 

UK sú aktuálne a platné. 

 

 

Bod č. 3:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 4. riadne zasadnutie   

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v rámci otvorenia tohto bodu zasadnutia vyzvala 

predsedov komisií AS UK, aby sa vyjadrili k prerokovaným materiálom. Nakoľko predmetných skupín 

prerokovaných materiálov bolo niekoľko, ako k prvému sa mali vyjadriť k posúdeným študijným 

poriadkom fakúlt UK (FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK), ako aj k dodatku č. 5 

k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia). 

Ako prvý predstavil výsledky rokovania Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK (19. 5. 2020) jej 

predseda doc. RNDr. Martin Putala, PhD., ktorý informoval, že všetkých päť predložených študijných 

poriadkov fakúlt UK, ako aj predmetný dodatok č. 5 k ŠP UK komisia odporúča na schválenie AS UK. 

Odporúčanie k schváleniu vyššie spomenutých dokumentov vyjadril aj predseda Právnej komisie AS 

UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorého komisia tieto materiály prerokovala na svojom zasadnutí  

20. 5. 2020. 

V rámci problematiky predloženého Dodatku č. 5 k ŠP UK informovala prorektorka pre vzdelávanie 

a sociálne veci UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. o aktuálnosti a nevyhnutnosti schválenia tohto 

opatrenia z dôvodu obmedzenia prezenčnej výučby a predovšetkým jej praktickej časti na UK v čase 

pandémie Koronavírusu. 
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Nakoľko už žiadne ďalšie komisie AS UK k záležitosti študijných poriadkov nerokovali, predsedníčka 

AS UK otvorila možnosť pre predsedov komisií informovať o posúdení žiadosti o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku UK.  

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

komisie zo dňa 19. 05. 2020. Uviedol, že komisia znova odobrila 15 žiadostí o predĺženie prenájmov 

univerzitného majetku, ktoré prerokovala na svojom predchádzajúcom zasadnutí (26. 2. 2020) a ktoré 

z dôvodu zrušenia 3. riadneho zasadanutia AS UK (11. 03. 2020) ešte neboli schválené. Isté rozpory 

našla komisia pri žiadostiach o prenájmy predložených Fakultou telesnej výchovy a športu UK, ale aj pri 

žiadosti o nájme prevádzkovateľa Gastro LS, ktorej trvanie sa po dohode s prorektorkou pre majetok 

a investície UK JUDr. Janou Duračinskou, PhD. rozhodla pani prorektorka prehodnotiť. Komisia 

prerokovala a schválila ďalších 13 žiadostí o predĺženie zmluvy o prenájme. Okrem toho komisia 

rokovala o udelení súhlasu so znížením nájmu viacerým subjektom. Z menších subjektov (predajné 

automaty, práčovne) navrhla povoliť takéto zníženie po dobu trvania mimoriadnej situácie. V prípade 

zníženia nájmov štyrom veľkým nájomcom (stravovacie zariadenia) odporučila komisia schváliť tieto 

žiadosti plénom AS UK s podmienkou uchádzania sa o štátnu pomoc týchto subjektov. 

Na základe ďalšej diskusie (JUDr. J. Duračinska, PhD.; doc. P. Neogrády, DrSc.; doc. RNDr. S. Ševčík, 

PhD.; prof. JUDr. M. Števček, PhD.) o problematike budúcej podoby zmlúv s prenajímateľmi majetku 

UK vo veci zníženia nájmov došlo k návrhu počkať na zosúladenie právnych predpisov UK, ako aj 

budúcej podoby a podmienok štátnej pomoci týmto subjektom.     

Predsedníčka AS UK ako ďalší bod z rokovaní komisií avizovala návrh na zrušenie Centra ďalšieho 

vzdelávnia (CĎV) ako samostatne hospodáriacej súčasti (SHS) UK. Ako prvému dala slovo 

predkladateľovi návrhu - rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. 

Rektor UK objasnil všetky dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu podať tento návrh. Pretovšetkým to bol 

dlh, ktorý v dôsledku koronakrízy mesačne narastá, a preto túto situáciu bolo potrebné akútne riešiť. 

Z dlhodobého hľadiska je pre CĎV naväčšou záťažou Študijné a kongresové stredisko Modra – 

Harmónia, ktoré dlhodobo vytvára stratu. Z tohto dôvodu nie je CĎV schopné pokryť svoje náklady 

a perspektíva príjmov je vzhľadom na aktuálnu situáciu neistá. Rektor UK tiež zdôraznil, že v tomto 

prípade ide o zrušenie súčasti UK bez likvidácie a s právnym nástupníctvom, ktoré preberie nad CĎV 

práve Rektorát UK. V tomto kontexte ďalej načrtol ďalšie strednodobé a dlhodobé vízie činnosti Centra 

ďalšieho vzdelávania aj v súvislosti s poskytovaním a koordinovaním celoživotného vzdelávania 

v rámci UK. 

Nasledovalo vyjadrenie predsedov komisií AS UK, ktorí danú problematiku na svojich zasadnutiach 

preberali. Za finančnú komisiu doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o tom, že komisia 

odporúča doplniť ďalšie podklady a tento návrh prerokovať na najbližšom pléne AS UK. Predseda 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o tom, že komisia 

konštatovala, že predložený návrh na zrušenie CĎV je nedostatočne zdôvodnený a s cieľom objasniť 

situáciu navrhla na Predsedníctvo AS UK prizvať aj riaditeľku CĎV. Predseda Komisie pre rozvoj a 

informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval o odporúčaní komisie 

doplniť ďalšie podklady a vysvetlenia k zrušeniu CĎV na plenárne zasadnutie AS UK. Napokon 

predseda Právnej komisie AS UK informoval, že komisia prerokovala tento návrh s konštatovaním, že 

z právneho hľadiska k nemu nemá pripomienky a odporúča ho na ďalšie rokovanie AS UK, ako 

aj schválenie s tým súvisiacich právnych a organizačných úprav, t. j.: Dodatku č. 5 k Štatútu UK 

a Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku UK. 

Predsedníčka AS UK následne umožnila riaditeľke CĎV UK – Mgr. Tatiane Ilavskej, PhD. vystúpiť na 

zasadnutí Predsedníctva AS UK a prezentovať doterajšiu činnosť CĎV, ako aj objasniť problémy 

a vízie. Riaditeľka priblížila organizačnú štruktúru inštitúcie, jej hlavné prínosy, ktoré spočívajú 

predovšetkým vo vzdelávaní zahraničných Slovákov a domácich seniorov v rámci Univerzity tretieho 
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veku, kde predstavuje lídra v tejto činnosti na Slovensku. Zdôraznila, že 70 % rozpočtu CĎV 

predstavuje vlastná komerčná činnosť inštitúcie, ktorá za predchádzajúci rok (2019) skončila svoju 

činnosť v zisku. Aktuálne ekonomické problémy spôsobili CĎV predovšetkým pandemická situácia, 

ktorá znemožnila prezenčnú výučbu, ako aj neobsadenie kapacít Študijného a kongresového strediska 

Modra - Harmónia, ktoré  vykazuje dlhodobú stratu. Tieto faktory spôsobili, že CĎV UK bolo nútené 

osloviť Rektorát UK vo veci sanovania týchto rozsiahlych finančných strát. Po vystúpení riaditeľky 

CĎV UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. priestor na diskusiu.  

Z Predsedníctva AS UK vyvstali otázky ohľadom perspektívy a očakávaní rozvoja činnosti CĎV 

v ďalšom období (Mgr. Ľubor Tománek, PhD., doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD. a ďalší), ako aj postoja k návrhu Rektorátu UK na zrušenie CĎV ako samostatne 

hospodáriacej súčasti UK. (doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.), na ktoré riaditeľka Mgr. Tatiana Ilavská, 

PhD. relevantne odpovedala. Následne sa otvorila širšia diskusia aj zo strany vedenia UK (doc. RNDr. 

Daniel Olejár, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.) ohľadom celoživotného vzdelávania na UK, ako 

aj koordinačnej úlohy CĎV v tomto procese.   

Predsedníčka AS UK k veci návrhu na zrušenie CĎV UK informovala, že predsedníctvo musí podľa 

čl. 9 odsek 5 písmeno h) Rokovacieho poriadku AS UK zaujať k návrhu stanovisko a požiadala 

o sformuvalovanie návrhu uznesenia, o ktorom následne dala hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK aj na základe dodatočne predložených podkladov a 

informácií prednesených na zasadnutí Predsedníctva AS UK odporúča Akademickému senátu UK 

prerokovať návrh rektora UK na zrušenie samostatne hospodáriacej súčasti UK – Centrum 

ďalšieho vzdelávania UK (bez likvidácie s právnym nástupníctvom) a schváliť príslušné dodatky. 

  

Predsedníčka AS UK následne pokračovala v prezentácii materiálu prerokovaného komisiami AS UK.  

V rámci prerokovania Dodatku č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu, predseda Právnej komisie AS UK konštatoval, že návrh dodatku je potrebné prepracovať 

a opätovne ho predložiť na ďalšie zasadnutie AS UK. 

Ďalším prerokovaným materiálom v rámci rokovania komisií AS UK bola Výročná správa o činnosti 

Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019. Jej predkladateľka prorektorka UK pre kvalitu prof. 

MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. dostala priestor na stručnú prezentáciu, po ktorej nasledovali vyjadrenia 

predsedov jednotlivých komisií AS UK. Materiál bol jednomyseľne odporučný na predloženie 

a schválenie na pléne AS UK. 

Následne predsedníčka AS UK otvorila otázku rozpočtu UK a schválenia metodiky rozpisu dotácií 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020. V tejto veci prebehla širšia diskusia medzi členmi 

Predsedníctva AS UK, ako aj Vedenia UK. Výsledkom bolo posunutie tejto záležitosti na nasledujúce 

zasadanie AS UK v júni. 

Ďalšie vyjadrenia zástupcov komisií AS UK zazneli vo veci Výročnej správy o činnosti a účtovnej 

závierky UK Veda, s. r. o. Za Komisiu pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal 
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Greguš, PhD. konštatoval, že v komisii zaznela kritika k dlhodobým nedostatkom tejto obchodnej 

spoločnosti UK, predovšetkým k jej hospodáreniu, ale aj k poslaniu. K tejto kritike sa pridal aj predseda 

Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., ktorý odporučil jej transformáciu, resp. 

zrušenie. K uvedenému sa vyjadrila prorektorka UK JUDr. Jana Duračinská, PhD. Predsedovia komisií 

konštatovali, že komisie odporúčajú plénu AS UK vziať na vedomie správu UK Veda, s. r. o. a schváliť 

účtovnú závierku.  

Z ďalšej agendy komisií AS UK informoval predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš, že komisia na svojom najbližšom zasadnutí (22. 5. 2020) prerokuje 

aj časť vyššie zmienenej agendy o nájmoch. Zároveň sa vyjadril o kontrole na vysokoškolských 

internátoch VMĽŠ-Mlyny a VI Družba, ktoré sa týkali procesu odubytovania študentov po ukončení 

prezenčnej výučby na UK v letnom semestri akademického roka 2019/2020.  

 

Bod č. 4:  Návrh programu 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. mája 

2020. 

Predsedníčka AS UK predstavila upravený návrh programu 4. riadneho zasadnutia AS UK. Diskusia 

nastala len v bode Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. Rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD., vzhľadom na rozsiahly a časovo náročný programu AS UK, navrhol tento 

bod vypustiť. Na druhej strane vyjadril aj ústretovosť pri prípadnom zaradení tohto bodu až na koniec 

programu.  

K zaradeniu tohto bodu do programu zasadnutia AS UK sa jednoznačne vyjadrila väčšina členov 

Predsedníctva AS UK.  

RNDr. Mária Kondeková informovala, že v rámci Študentskej časti Akademického senátu UK (ŠČAS 

UK) sa rozhodlo o presunutí dvoch bodov programu na 5. riadne zasadnutie AS UK. Malo ísť o voľbu 

člena Správnej rady UK zastupujúceho ŠČAS UK a návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta 

UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

O predstavenom návrhu programu 4. riadneho zasadnutia AS UK nechala predsedníčka AS UK 

následne hlasovať: 

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 4. riadne zasadnutie Akademického senátu UK na stredu 27. mája 2020 o 14.00 hod. 

do auly UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) s nasledovným návrhom programu 

zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Študijné poriadky fakúlt UK. 

 písomne predkladajú:  dekani FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK 
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5. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp 

štúdia).  

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

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

 písomne predkladá:  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK 

7. Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej 

súčasti UK. 

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

8. Dodatok č. 5 k Štatútu UK. 

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

9. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK.  

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

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom o predĺženie nájmu prerokované 19. 5. 

2020 

c) žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

 písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK 

11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019.  

 písomne predkladá:  Mgr. Agáta Jurášková, konateľka UK Veda, s.r.o. 

12. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

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

13. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

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

14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. 

 písomne predkladá:  doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., člen AS UK 

15. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. 

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

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

17. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

19. Rôzne.  

20. Záver. 

 

Bod č. 5:  Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa prihlásil predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 

AS UK Matej Gajdoš, ktorý navrhol v rámci internetovej stránky AS UK vytvorenie sekcie zástupcovia 

v reprezentáciách. Sekcia by sa týkala zástupcov UK v Študentskej rade vysokých škôl, ako aj v Rade 

vysokých škôl. Návrh podporil aj predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc. 
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Ďalší podnet do rozpravy od Mgr. Ľubora Tománka, PhD. sa týkal aktuálnej podoby ďalšieho 

vzdelávania na UK bez možnosti prezenčnej formy výučby a skúšania. Na podnet reagoval rektor UK 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. s metodologickým usmernením a zdôraznením právomoci dekanov 

UK vytvárať priestor a direktívy v tomto smere. 

Ako posledné zazneli podnety týkajúce sa zaradenia UK v jednotlivých rebríčkoch hodnotenia univerzít, 

na čo reagoval prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. a prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, 

PhD.  

Nakoniec doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. ocenil reakcie orgánov UK v čase pandémie Koronavírusu 

a vyjadril nádej na ďalšie zlepšovanie situácie. 

 

Bod č. 6:  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:  16.30 hod. 

 

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

 

 

 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 


