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           Bratislava, 30. 03. 2021 

 

Zápisnica  

z 11. (mimoriadneho) zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 24. marca 2021 

Začiatok zasadnutia: 14:30 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online – MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021. 

predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rektor UK; Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

kvestorka UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK 

3. Návrh programu 10. mimoriadneho zasadnutia AS UK na základe žiadosti pána 

rektora UK z 18. 3. 2021. 

4. Záver. 

 

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.  

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho mimoriadneho 

zasadnutia Predsedníctva AS UK a konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.  

 

Bod č. 2:  Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021 

 Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala predkladateľa materiálu rektora UK prof. 

JUDr. Mareka Števčeka, PhD. o úvodné slovo. 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v stručnosti predstavil predloženú Metodiku 

rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2021 a podrobnejšie informovanie delegoval na kvestorku UK. 
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 Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v krátkosti informovala o hlavných 

bodoch metodiky. Uviedla, že dokument kopíruje štátnu metodiku rozpisu dotácie, pričom 

zvlášť upozornila na zmeny v niektorých koeficientoch prerozdeľovania zdrojov štátneho 

rozpočtu. Vo všeobecnosti v rámci tohto upraveného prerozdeľovania lepšie dopadli 

prírodovedné fakulty UK na úkor fakúlt humanitného zamerania. V rámci týchto zmien, ako 

aj obmedzeného fungovania UK v režime núdzového stavu bol prezentovaný princíp a 

výpočet štátnej solidarity, ako aj solidarity v rámci UK. Kvestorka UK priblížila, že v rámci 

poslednej úpravy materiálu metodiky bol prijatý návrh dekana PriF UK, že PriF UK zo svojho 

zvýšeného rozpočtu zafinancuje polovicu príspevku solidarity tých fakúlt, ktoré sa dostali do 

záporných čísel. Dofinancovanie sa týkalo predovšetkým RKCMBF UK a to z 97 % na 100 

%. Zvlášť priblížila navrhované prostriedky na financovanie grantov mladých (250 tis. €), 

študentských mobilít (100 tis. €), prevádzku IT systémov (650 tis. €), navýšenie v rámci 

položky tovary a služby (na sumu 1 650 tis. € vrátane dofinancovanie prevádzky Študijného 

a kongresového strediska Modra) a prevádzku Vedeckého parku UK (270 tis. €). V rámci 

zvyšných zdrojov (290 tis. €) určených na rozvoj IT, ktoré sa majú vyčerpať do konca októbra 

2021 došlo na návrh Finančnej komisie AS UK k úprave metodiky a  možnému alokovaniu 

nevyčerpaných prostriedkov na ďalší rok do kapitoly rozvoja IT.  

 Predsedajúca AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala kvestorke UK za 

prezentáciu materiálu a konštatovala, že Metodika prešla Kolégiom rektora UK, ako aj 

komisiami AS UK. Následne vyzvala predsedov komisií AS UK k vyjadreniam 

k predmetnému materiálu. 

 Predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že 

na zasadnutí komisie boli prerokované časti Metodiky týkajúce sa IT a rozvoja UK. Komisia 

sa uzniesla, že materiál prerokovala a odporúča ho v pléna AS UK schváliť. 

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

komisia materiál podrobne prerokovala a odporučila ho plénu AS UK schváliť spoločne 

s Rozpisom dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 

s jedinou pripomienkou, ktorú už vyššie uviedla kvestorka UK. 

Za neprítomného predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK informovala prof. 

PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá uviedla, že komisia materiál prerokovala a odporučila 

ho v pléne AS UK schváliť.  

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

vyjadril k časti materiálu týkajúceho sa internátov a ubytovacích zariadení UK s tým, že 

komisia bez konkrétnych pripomienok odporučila metodiku plénu AS UK schváliť. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala predsedom komisií AS 

UK za informovanie a otvorila rozpravu. Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil, 

predsedníčka AS UK tento bod uzavrela konštatovaním predloženia materiálu metodiky do 

AS UK v pripomienkovanom znení.  

 

Bod č. 2:  Návrh programu 10. mimoriadneho zasadnutia AS UK na základe žiadosti 

pána rektora UK z 18. 3. 2021 

K bodu programu AS UK č. 3 – Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady 

UK sa vyjadril rektor UK so stručným predstavením kandidáta prof. PharmDr. Jána Klimasa, 

PhD., MPH, ako novozvoleného dekana Farmaceutickej fakulty UK. 

V rámci diskusie k bodu a otázky doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. ohľadom 

ďalšieho pôsobenia predchádzajúceho dekana FaF UK (prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, 

PhD.) vo Vedeckej rade UK potvrdil prorektor UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. jeho 

ďalšie pôsobenie vo tejto inštitúcii UK. 
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K bodu programu AS UK č. 4 – Návrh rektora UK na odvolanie prorektora UK rektor 

UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že podrobne sa k tomuto návrhu vyjadrí až na 

pléne AS UK. 

Prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. apeloval na zdôvodnenia svojho odvolania 

z pozície prorektora, keďže mu doteraz nebolo takéto zdôvodnenie oficiálne tlmočené.  

Rektor UK potvrdil svoje predchádzajúce stanovisko, t. j. podrobne sa touto vecou 

zaoberať až na mimoriadnom zasadnutí pléna AS UK. 

V rámci diskusie prezentoval doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. svoj zásadný postoj 

k realizácii tajného hlasovania v rámci online zasadnutí AS UK. Za aktuálnej pandemickej 

situácie a núdzového stavu pripustil možnosť online tajného hlasovania v určitých veciach, 

avšak dôrazne odmietol elektronické tajné hlasovanie v prípade napr. voľby a odvolania 

rektora UK, ako aj voľby a odvolania predsedu AS UK.  

 K tomuto názoru sa priklonil aj doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., ktorý navrhol 

vytvoriť a prijať k tomu predmetné uznesenie. 

Podpredseda AS UK Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval o príprave 

elektronického tajného hlasovania v predmetných bodoch na najbližšom mimoriadnom 

zasadnutí AS UK prostredníctvom nástroja ADoodle. Zároveň pripravil v rámci zasadnutia 

Predsedníctva AS UK skúšobné tajné hlasovanie a o technických podrobnostiach informoval 

zúčastnených.  

Podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc privítal takúto formu hlasovania s tým, že ako 

predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK doformuluje predmetné formulácie 

jednotlivých hlasovaní a ponúkol spoluprácu členov komisie pri potvrdení priebehu 

a výsledkov tajných volieb pomocou tohto nástroja. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v tejto súvislosti 

pripomenula aj záležitosť opakovane odloženej tajnej voľby podpredsedu AS UK za 

Študentskú časť AS UK, kým situácia neumožní prezenčnú formu zasadania a hlasovania 

pléna AS UK. Jej slová a zhodu na tomto riešení potvrdil aj podpredseda AS UK za ŠČAS 

UK JUDr. Filip Vincent. 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., na žiadosť 

predsedníčky AS UK, precizoval základné rámce možného uznesenia o navrhovaných 

limitoch tajného hlasovania v rámci AS UK prezentovaných doc. Mgr. Pavlom Neográdym, 

DrSc. a doc. MUDr. Danielom Böhmerom, PhD. 

V rámci ďalšej diskusie o funkčnosti a rizikách elektronického tajného hlasovania (doc. 

RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., doc. Mgr. Pavel Neogárdy, DrSc., Mgr. Gašpar Fronc) 

prorektor UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. ubezpečil o technickej vyspelosti, 

spoľahlivosti a anonymite hlasovania prostredníctvom nástroja ADoodle, ktorý bol úspešne 

použitý aj na poslednom zasadnutí Vedeckej rady UK. Prorektor zároveň vyjadril súhlas 

s názorom doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc. o limitovaní tajného elektronického hlasovania 

len na určité situácie. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sformuloval znenie uznesenia Predsedníctva AS UK k online 

spôsobu tajného hlasovanie na pôde AS UK. 

Menšia diskusia odznela k možnému právnemu ukotveniu navrhnutej zásady tajného 

hlasovania na pôde AS UK v rámci Rokovacieho poriadku AS UK, prípadne iných interných 

predpisov UK (doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Gašpar Fronc, doc. Mgr. Pavel 

Neogrády, DrSc., doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.).   

Po skončení tejto diskusie dala predsedníčka AS UK o navrhnutom uznesení hlasovať. 
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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 rozhodlo, že hlasovanie o Návrhu rektora UK 

o vymenovaní člena Vedeckej rady UK a Návrhu rektora UK o odvolaní prorektora UK na 

10. mimoriadnom zasadnutí AS UK sa vykoná tajným hlasovaním pomocou aplikácie 

ADoodle. Predsedníctvo AS UK zároveň vyjadruje presvedčenie, že o najzásadnejších 

otázkach spadajúcich do kompetencie AS UK (voľba a odvolanie rektora UK, voľba 

a odvolanie predsedu AS UK) by sa v žiadnom prípade nemalo hlasovať prostredníctvom 

online aplikácií. 

 

K bodu programu AS UK č. 5 – Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2021 už diskusia neprebehla, 

nakoľko sa o tomto bode podrobnejšie hovorilo v predchádzajúcom bode tohto zasadnutia.  

 

Bod č. 3:  Záver 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. prítomným prezentoval skúšobné hlasovanie 

ADoodle.org, ktorého sa následne zúčastnili všetci prítomní členovia Predsedníctva AS UK. 

Zároveň avizoval takéto skúšobné hlasovanie aj pre všetkých členov AS UK, a to ešte pred 

plánovaným mimoriadnym zasadnutím AS UK 31. 03. 2021.  

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala o podnete 

zástupcov FMFI UK v AS UK na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Študentskej časti AS 

UK vo veci Návrhu rektora UK na odvolanie prorektora UK.  

Podpredseda AS UK za ŠČAS UK JUDr. Filip Vincent potvrdil svoje rozhodnutie o 

zvolaní mimoriadneho zasadnutia ŠČAS UK na stredu 31. marca 2021 pred zasadnutím AS 

UK. 

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

PhD. poďakovala členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  15.55 hod. 

 

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

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 


