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           Bratislava, 09. 03. 2021 

 

Zápisnica  

z 10. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 4. marca 2021 

Začiatok zasadnutia: 13:05 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 4. marec 2021. 

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

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 9. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:  

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, 

b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

c) žiadosti FMFI UK o prenájom priestorov spojený so zmluvou o spolupráci. 
písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity 

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

informujú: predsedovia komisií AS UK 

Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského 

v Bratislave na obdobie 2021 – 2030.   
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  

informujú: predsedovia komisií AS UK  

Informácia o vizuálnej identite UK. 
predkladá: prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  

informujú: predsedovia komisií AS UK  
4. Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách. 

5. Návrh programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 10. marca 2021. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  
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Bod č. 1: Otvorenie 

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

Predsedníctva AS UK a Vedenia UK. Zároveň ospravedlnila neúčasť rektora UK prof. JUDr. 

Mareka Števčeka, PhD. z dôvodu pracovnej cesty a prezentovala účasť dekanky PdF UK doc. 

RNDr. Edity Partovej, CSc., 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 vzhľadom na účasť dekanky PdF UK navrhla presunúť informáciu o materiáli - 

Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty na úvod 

tretieho bodu.   

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

predsedníčka AS UK vyzvala na hlasovanie o jeho schválení.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 12 7 12 0 0 Schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 10. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 09. 12. 2020 takto: 

1. Otvorenie. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 4. marec 2021. 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 9. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

 Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 

fakulty. 

 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:  

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, 

b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

c) žiadosti FMFI UK o prenájom priestorov spojený so zmluvou spolupráci. 

 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského 

v Bratislave na obdobie 2021 – 2030.   

 Informácia o vizuálnej identite UK. 

4. Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách. 

5. Návrh programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 10. 

marca 2021. 

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 4. marec 2021 

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

všetky mandáty AS UK v počte 66 sú platné.  

 

Bod č. 3:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 9. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

 Na úvod predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sumárne 

informovala o  materiáloch podaných do AS UK a v rámci prvého prezentovaného materiálu  

Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty prenechala 

slovo dekanke predmetnej fakulty.  

 Dekanka PdF UK, doc. RNDr. Edita Partova, CSc., v krátkosti predstavila materiál 

a odôvodnila jeho dodatočné predloženie do AS UK.    

  Za Právnu komisiu informoval o prerokovaní tohto materiálu jej predseda doc. JUDr. 

Peter Lukáčka, PhD. Uviedol, že komisia materiál prerokovala a po zapracovaní vznesených 

pripomienok ho odporúča plénu AS UK schváliť. Zároveň požiadal aj o dodanie dôvodovej 

správy k materiálu.  

 Dekanka PdF UK tieto podnety plne akceptovala.  

 Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v rámci tejto problematiky dodala, že 

problém zosúlaďovania svojich štatútov a vnútorných predpisov v rámci kreovania nových 

študijných programov, ako aj nastavenia systému kvality (zákon o zabezpečení kvality) má aj 

zvyšok fakúlt UK, čo bude predmetom postupných úprav koordinovaných Rektorátom UK. 

Dodala, že UK má zo zákona povinnosť do 30. 08. 2022 zosúladiť svoj vnútorný systém 

kvality s aktuálnymi zákonnými štandardami. 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala dekanke                  

PdF UK doc. RNDr. Edite Partovej, CSc. za jej účasť a prezentáciu materiálu a pokračovala 

výzvou doc. JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD., ktorý požiadal o skorší odchod zo zasadnutia, 

aby informoval o všetkých materiáloch prerokovaných Právnou komisiou AS UK. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že všetky materiály (Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave                

a Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského v Bratislave                   

na obdobie 2021 – 2030) boli komisiou prerokované s odporúčacím stanoviskom schváliť ich 

v pléne AS UK. Rovnako uviedol, že komisia formulovala odpoveď aj na podnet FTVŠ UK 

ohľadom možností volieb do AS FTVŠ UK. Následne sa doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

ospravedlnil z ďalšieho priebehu zasadnutia.  

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala predsedovi 

Právnej komisie AS UK za jeho vyjadrenie k prerokovaným materiálom a pokračovala 

uvedením skupiny žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

 K predmetnej skupine žiadostí sa vyjadril predseda Finančnej komisie AS UK doc. 

RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. Celkovo 22 žiadostí rozdelil do troch skupín: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, 

b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

c) žiadosti FMFI UK o prenájom priestorov spojený so zmluvou spolupráci,  

v rámci ktorých sa venoval každej podanej žiadosti zvlášť. Uviedol, že komisia často 

konštatovala nesúlad cenových podmienok prenájmu s novou (aktuálne schvaľovanou) 

cenovou mapou UK. V dvoch prípadoch (nájomcu ORAVA STAV s.r.o.) síce komisia                   
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po dlhej diskusii väčšinou hlasov odporučila materiál s určitými úpravami ohľadom 

predĺženia nájmu na 5 rokov predložiť AS UK na schválenie, ale sám navrhol                               

na predsedníctve odročenie schvaľovania predmetných žiadostí plénom AS UK do dodania 

ďalších relevantných podkladových materiálov.  

 Posledná špecifická žiadosť (VMĽŠ Mlyny UK) sa týkala zmeny uznesenia  AS UK                

(č. 19/16_12_2020) z dôvodu zmeny v čísle parcely a rozlohy prenajímanej plochy, čo 

Finančná komisia odporučila taktiež schváliť.       

 Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Matej Gajdoš 

konštatoval, že všetky žiadosti o prenájmy a žiadostí o zníženie nájmov týkajúce sa 

ubytovacích zariadení UK komisia prerokovala a odporučila plénu AS UK schváliť.  

  V následnej rozsiahlej diskusii vo veci nesúladu viacerých žiadostí o nájom s cenovou 

mapou UK došlo ku konsenzu v podobe predĺženia týchto zmlúv o jeden rok a v prípade  

nedostatočného podkladového materiálu k žiadostiam ORAVA STAV, s.r.o. došlo 

k následnému hlasovaniu o odročení schvaľovania tohto materiálu na najbližšom pléne AS 

UK a jeho zaradeniu na májové zasadnutie po doplnení ďalších materiálov.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 12 7 10 0 2 schválené 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že 

predsedníctvo síce navrhuje  odročenie  týchto žiadostí na májové zasadnutie pléna AS UK, 

čo však nevylučuje, že by materiál nemohol byť predkladateľom na najbližšie plénum AS UK 

predložený.  

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo AS UK schválilo návrh doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc.                         

na odročenie oboch žiadostí ORAVA STAV, s.r.o. na májové zasadnutie pléna AS UK    

za účelom doplnenia podkladov.  

 

 Prorektorka UK doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. sa vyjadrila, že rešpektuje toto 

uznesenie Predsedníctva AS UK a predmetné materiály budú k žiadostiam doplnené 

a opätovne predložené na rokovanie Finančnej komisie AS UK. 

 K ďalšiemu prerokovanému materiálu - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave sa vyjadril predseda Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. s tým že komisia materiál 

prerokovala a odporučila ho plénu AS UK schváliť. 

 Do diskusie k tomuto predkladanému materiálu sa nikto neprihlásil, preto predsedníčka 

AS UK prezentovala ďalší predložený materiál - Koncepcia nakladania s nehnuteľným 

majetkom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2021 – 2030.  

 Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. ocenil tento 

vypracovaný materiál. pričom konštatoval, že komisia po zapracovaní menších pripomienok 

odporúča plénu AS UK tento materiál schváliť. Rovnaký rezultát prezentoval z Komisiu pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie aj jej predseda Bc. Matej Gajdoš. 

 V následnej rozprave k materiálu prebiehala diskusia prevažne vo veci precizovania 

cenovej mapy, ako aj jej vzťahu k aktuálne schvaľovaným žiadostiam o prenájom 

nehnuteľného majetku UK. Doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. prisľúbila zapracovať 
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vznesené pripomienky Finančnej komisie AS UK do materiálu a v tejto podobe ho predložiť 

na rokovanie pléna AS UK. 

Posledným materiálom prerokovaným v komisiách AS UK bola Informácia o vizuálnej 

identite UK, ktorú predstavil podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. Uviedol, 

že Komisia pre rozvoj a IT AS UK sa týmto materiálom obšírne zaoberala, zobrala ho na 

vedomie a odporučila predložiť ho aj na plenárne zasadnutie AS UK.  

Prorektor UK doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. v krátkosti prezentoval stav finalizácie 

vizuálnej identity UK (VI UK), pričom reagoval na otázky a pripomienky Komisie pre rozvoj 

a IT AS UK. Zvlášť vyzdvihol prípravu druhej fázy práce na VI UK, ktorá sa má realizovať 

vo vlastnej réžii oddelenia prorektora UK a tak ušetriť aj finančné prostriedky na tento 

projekt.  

V následnej diskusii boli vznesené otázky a pripomienky ohľadom konečných úprav 

vizuálov niektorých fakúlt UK , ako aj o stave prebiehajúcej komunikácie tejto zmeny 

s jednotlivými zložkami UK a predovšetkým s Centrom informačných technológií UK (doc. 

RNDr. Michal Greguš, PhD.). 

Prorektor UK doc. RNDr. Radomír Masaryk na tieto otázky adekvátne odpovedal s tým, 

že k VI je ešte stále možné vznášať pripomienky. 

Predsedníčka AS UK diskusiu o tomto materiáli následne uzavrela. 

  

 

Bod č. 4:    Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode informovala 

o prihlásení sa jednotlivých AS fakúlt UK, ako aj AS niektorých vysokých škôl v SR                      

k Stanovisku AS UK a vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách, ktoré bolo prijaté 

na včerajšom 8. mimoriadnom zasadnutí AS UK.    

Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent informoval o kreovaní expertných pracovných 

skupín, ktoré majú jednotlivé reprezentácie VŠ vyslať na rokovanie s MŠVVaŠ SR vo veci 

novely zákona o VŠ. Zároveň informoval o výsledkoch posledného zasadnutia ŠČAS UK, 

ktorého jedným z uznesení bolo odmietnutie novely VŠ zákona ako celku, pričom ďalšie sa týkali 

zaviazania ŠRVŠ k aktívnejšieho prístupu v oblasti ochrany akademickej samosprávy 

a apolitickosti, ako aj v rámci výzvy na personálne zmeny vo vedení ŠRVŠ.    

 Vyššie uvedené informácie následne doplnil predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, 

PhD., pričom sa vyjadril predovšetkým k problematickej nominácii analytičky Renáty Hall do 

expertnej skupiny za ŠRVŠ.  

 Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. sa kriticky vyjadril k niektorým 

aspektom (najmä nejednotnému prístupu všetkých fakúlt) v rámci  včerajšieho mimoriadneho 

zasadnutia Predsedníctva AS UK (pred  8. (mimoriadnym)zasadnutím AS UK), na čo 

reagovali viacerí členovia PAS UK, ako aj Vedenia UK.  

 Mgr. Andrea Figulová, PhD. v tejto súvislosti informovala o prebiehajúcej diskusii 

v rámci FSEV UK o predmetnom Stanovisku, ako aj novele VŠ zákona, nakoľko na 

predchádzajúcom zasadnutí PAS UK jednotné stanovisko fakulty nemohla prezentovať.  

 Diskusiu k tomuto bodu uzavrela predsedníčka AS UK s tým, že o ďalšom postupe 

a forme protestu UK proti novele VŠ zákona sa rozhodne v najbližšom čase.  
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Bod č. 5:  Návrh programu 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 10. 

marca 2021. 

 Predsedníčka AS UK prezentovala návrh programu 9. riadneho zasadnutia AS UK 

s doplnením bodu (č. 7) - Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Pedagogickej fakulty, ako aj uvedením dvoch žiadostí o nájom, ktoré boli uznesením 

Predsedníctva AS UK odporúčené odročiť na ďalšie zasadnutie AS UK. Keďže žiadne ďalšie 

návrhy na úpravu predmetného programu neboli prezentované, predsedníčka AS UK 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 11 6 11 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3:  

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 9. riadneho zasadnutia AS 

UK v tejto podobe: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

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

5. Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách. 

6. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 20/2019 Študijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 

fakulty. 

8. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského 

v Bratislave na obdobie 2021 – 2030. 

  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:  

d) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, 

e) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

f) oprava uznesenia AS UK č. 19/16.12.2020.   

9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2020. 

10. Informácia o vizuálnej identite UK. 

11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.  

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

škôl. 

13. Rôzne.  

14. Záver. 

 

 

Bod č. 6: Rôzne 

  Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval o prerokovaní 

problematiky obstarávania hlasovacích zariadení pre UK, ktorou sa zaoberala Komisia pre 

rozvoj a IT AS UK. Dodal, že po diskusii s predsedom Volebnej a mandátovej komisie AS 

UK Mgr. Gašparom Froncom, čaká AS UK v tomto smere ešte ďalšia diskusia, na čo 

nakoniec apeloval aj doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.  
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 Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyzval kvestorku UK na potvrdenie dátumu 

predloženia aktuálneho rozpočtu UK, ako aj Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na 

plánované najbližšie mimoriadne zasadnutie AS UK, čo kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna 

Želonková vzápätí potvrdila. 

 

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:  15.12 hod. 

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

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 

 

 

 

 


