
 

 

                Bratislava, 30. 4. 2020 

 

Zápisnica  

zo 4.  zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 29. apríla 2020  
 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: MS Teams – Akademický senát UK 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Odsúhlasenie termínu najbližšieho zasadnutia pléna AS UK. 

2. Rôzne. 

 

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

ktorá na úvod privítala členov predsedníctva a poďakovala im za ich účasť na videokonferenčnom 

stretnutí Predsedníctva Akademického Senátu UK.  

 

Bod č. 1:   Odsúhlasenie termínu najbližšieho zasadnutia pléna AS UK 

 

Predsedníčka AS UK na úvod uviedla, že vzhľadom na prijatie zákona č. 93/2020, z 22. 

apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony, došlo k sfunkčneniu samosprávnych orgánov Univerzity 

Komenského v Bratislave a bolo možné navrhnúť termín online zasadnutia pléna 

Akademického senátu UK. 

Členovia predsedníctva AS UK mali v predchádzajúcom týždni prostredníctvom formulára 

MS-Forms možnosť hlasovať o jednom z dvoch navrhnutých termínov na konanie zasadnutia 

AS UK (27. 5. 2020 a 3. 6. 2020). Výsledkom tohto hlasovania bola prevažná podpora skoršieho 

termínu zasadnutia (27. 5. 2020). 

Z tohto dôvodu dala predsedníčka AS UK znova možnosť vyjadriť sa jednotlivým členom 

Predsedníctva AS UK, ako zástupcom fakúlt UK k relevantnosti tohto plánovaného termínu 

zasadnutia AS UK. Odôvodnila to časovými možnosťami na zvolanie fakultných 

akademických senátov, ktorých materiály by boli predmetom aj rokovania predmetného AS 
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UK. S tým súvisel návrh lehoty na dodanie materiálov na rokovanie AS UK do 15. 5. 2020, na 

ktoré by bolo viazané urýchlené zasadnutie jednotlivých komisií AS UK (18. – 20. 5. 2020), 

ako aj zasadnutie Predsedníctva AS UK (20. 5. 2020 o 14:00), s odsúhlasením celého programu 

zasadnutia AS UK (27. 5. 2020). 

Vyzvala teda členov Predsedníctva AS UK na vyjadrenie sa k vyššie uvedeným termínom, 

informovaniu o materiáloch, ktoré by zo strany ich fakúlt mohli byť predložené na AS UK, ako 

aj prípadné vlastné návrhy na zefektívnenie uvedeného procesu. 

K návrhu sa vyjadrili všetci členovia predsedníctva, pričom všetci podporili termín zasadnutia 

AS UK v termíne 27. 5. 2020. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (LF UK) uviedol, že zasadnutie Akademického senátu 

Lekárskej fakulty UK v termíne 12. 5. 2020 poskytne dostatok času na zaradenie príslušných 

materiálov na rokovanie AS UK. 

Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF UK) uviedol, že predmetom rokovania Akademického senátu 

Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulty UK naplánovaného na pondelok, 4. 

5. 2020 bude aj schválenie študijného poriadku (ŠP) fakulty, ktorý by bol následne predložený 

na schválenie plénom AS UK. 

RNDr. Mária Kondeková za PriF UK priblížila termín zasadnutia Akademického senátu PriF 

UK na 30. 4. 2020. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. za problematické označil krátky čas na prerokovanie 

materiálov Právnou komisiou AS UK, ktorá očakáva najväčší nápor v súvislosti 

s posudzovaním študijných poriadkov jednotlivých fakúlt UK. Na druhej strane apeloval na 

prednostné riešenie majetkových záležitostí, ktorých schválenie Akademickým senátom UK 

už neznesie ďalší odklad. 

Predsedníčka AS UK na to reagovala, že schválenie študijných poriadkov fakúlt, ktoré nebude 

možné posúdiť v komisiách do stanoveného termínu, sa presunie na júnové riadne zasadnutie 

AS UK. Rovnako zdôraznila skutočnosť, že ŠP fakúlt UK si vyžadujú odbornú kontrolu zo 

strany Oddelenia legislatívy a právnych služieb UK (OLP) aj v súvislosti s ich harmonizáciou 

s koncepciou Študijného poriadku UK. Predsedníčka AS UK prisľúbila, po rokovaní Vedenia 

UK (30. 4. 2020), o tejto veci dodatočne informovať aj prostredníctvom opatrenia na kontrolu 

stavu schválených ŠP fakúlt. 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. v tejto súvislosti uviedol, že Študijný poriadok 

Prírodovedeckej fakulty bol harmonizovaný s pripomienkami OLP UK a jeho schválenie sa 

predpokladá na najbližšom zasadnutí fakultného Akademického senátu, dňa 30. 4. 2020. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (FMFI UK) tiež avizoval mimoriadne zasadnutie 

Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v termíne 11. 5. 2020, na 

ktorom je plánované schválenie ŠP fakulty aj s pripomienkami OLP UK. Zároveň navrhol 

zmenu termínu zasadania komisií AS UK od 15. 5. do 22. 5. 2020 a zasadnutia Predsedníctva 

AS UK na pondelok 25. 5. 2020. Po tom, ako tento jeho návrh po krátkej diskusii nenašiel 

odozvu, avizoval ako predseda Finančnej komisie AS UK zvolať zasadnutie tejto komisie na 

19. 5. 2020.  



Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent v súvislosti s procesom posudzovania ŠP fakúlt UK 

uviedol, že podľa jeho informácií doteraz len päť fakúlt konzultovalo svoje ŠP s OLP UK. 

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

avizoval zasadnutie komisie a prerokovanie predložených študijných poriadkov na 19. 5. 

2020. 

Po vyjadrení sa všetkých členov predsedníctva k navrhnutým termínom zasadnutí orgánov AS 

UK vyzvala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na hlasovanie 

o usporiadaní zasadnutia AS UK v termíne 27. 5. 2020.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 15 8 15 0 0 schválené 

 

Bod č. 2:   Rôzne 
 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila tento bod prezentovaním 

požiadavky prorektora pre vonkajšie vzťahy UK doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. na 

prerokovanie projektu Konzistentnej vizuálnej identity UK na zasadnutí AS UK.  

Zo strany prorektora doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. išlo o zámer na rozoslanie 

prezentačného videa členom AS UK, ktorí by tak mali mať možnosť jeho pripomienkovania 

(per rollam) a následného vyjadrenia súhlasu s podobou prezentovaného vizuálu identity UK 

a odobrením jeho následného integrovania do štruktúr UK.   

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa však v tejto súvislosti vyjadrila, že nemá žiadne 

relevantné informácie predstaviteľov fakúlt UK o ich postoji k tejto novej navrhovanej 

vizuálnej identite UK, ktorá upravuje aj podobu symboliky jednotlivých fakúlt UK. Vyzvala 

teda prítomných predstaviteľov Predsedníctva AS UK, aby sa vyjadrili k informovanosti a 

podobe diskusie o tejto zmene na pôde ich fakúlt, prípadne navrhli riešenia na spôsob 

prezentácie tohto vizuálu v rámci akademických samosprávnych orgánov UK.  

Väčšina prítomných členov Predsedníctva AS UK skonštatovala, že na ich fakultách doteraz 

neprebehla buď žiadna, alebo len minimálna diskusia o tejto problematike (aj to iba v úzkom 

kruhu vedenia). 

Mgr. Gašpar Fronc sa vyjadril, že touto problematikou sa predstavitelia RKCMBF UK 

plánujú zaoberať na najbližšom zasadnutí senátu fakulty, z ktorého má vzísť aj vyjadrenie ich 

postoja.  

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. prezentoval, že na poslednom zasadnutí Akademického 

senátu Fakulty managementu UK bol návrh nového vizuálu UK diskutovaný s veľkými 

výhradami, predovšetkým v oblasti investície do tohto projektu, ako aj podoby samotného 

vizuálu fakulty a UK.  

Doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc. na jednej strane ocenil postoj Vedenia UK, že túto vec 

predkladá Akademickému senátu UK, avšak na strane druhej uviedol, že vedenie 

Prírodovedeckej fakulty UK po užšej diskusii vyjadrilo návrhu nového loga fakulty, ale aj 

univerzity značnú kritiku. Problematika zmeny vizuálu UK si podľa neho vyžaduje širšiu 



diskusiu medzi študentami a pracovníkmi UK, ako aj riešenie finančných dopadov takejto 

zmeny na jednotlivé fakulty, ktoré na svoju doterajšiu prezentáciu vynaložili značné finančné 

prostriedky. Odporučil počkať na vyjadrenie väčšej časti akademickej obce, s čím sa 

stotožnili aj ostatní členovia Predsedníctva AS UK.  

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (PraF UK) spochybnil tiež kompetenciu AS UK schvaľovať 

takéto zmeny bez jednoznačnej podpory plynúcej zo širšej a dlhodobejšej diskusie 

v akademickej obci. 

Vážne pripomienky k navrhnutému vizuálu vyjadrili podľa doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, 

CSc. aj na vedení FMFI UK. Stotožnil sa tiež s názorom doc. P. Lukáčku, PhD., že nie je 

v kompetencii akademických senátov schvaľovanie vizuálu UK, skôr by odporúčal senátu 

vziať na vedomie takúto zásadnú zmenu, samozrejme, po širšej celouniverzitnej diskusii.  

Za študentov a študentskú časť AS UK sa vyjadril RNDr. Filip Vincent, ktorý zdôraznil, že 

táto záležitosť nebola medzi študentami širšie prezentovaná a neodporúča sa ňou zaoberať na 

najbližšom zasadnutí pléna AS UK. 

Kritika sa vzniesla aj vo veci kontradikcie prezentovania materiálu (Mgr. Gašpar Fronc), tým, 

že prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. adresoval prezentáciu (video) o novom 

vizuály UK iba členom AS UK,  nie však členom fakultných akademických senátov a členom 

akademickej obce UK.  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uzatvorila tému tým, že bude osobne tlmočiť vedeniu 

UK postoj Predsedníctva AS UK, zdôrazňujúci nutnosť širokej celouniverzitnej diskusie 

o problematike a teda aj odložení hlasovania AS UK na neskorší termín.   

Diskusiu o problematike schvaľovania študijných poriadkov otvoril Doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc. zdôraznením kontrolných etáp, resp. termínu začiatku ich platnosti (od 1. 9. 

2020) a nutnosťou prijímať nevyhnutné dodatky aj k aktuálnym ŠP, s platnosťou do 30. 8. 

2020. Súhlas s ním vyjadril aj doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc. Predsedníčka AS UK 

uistila, že tieto záležitosti budú predmetom zasadnutia vedenia UK (30. 4. 2020) a bude o nich 

informovať.  

Doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc. následne vyslovil apel na čo najskoršie schválenie 

rozpočtu UK a novej metodiky.  

Nakoniec doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. podporil vedúcich komisií AS UK v organizovaní 

ich zasadnutí prostredníctvom aplikácie MS-TEAMS, kde na profile Akademického senátu 

UK vytvoril pre ne priestor.  

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

poďakovala členom predsedníctva za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  15:07 hod. 

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

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 

 


