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           Bratislava, 21. 06. 2021 

 

Zápisnica  

z 13. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 16. júna 2021 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 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 16. júna 2021. 

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

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

 Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne 

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

informujú: predsedovia komisií AS UK 

 Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6                                

k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút UK.   
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  

informujú: predsedovia komisií AS UK  

 Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5                              

k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK. 
predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK  

 Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala 

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

 Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020. 
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  

informujú: predsedovia komisií AS UK  

 Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021. 

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

 Návrh rektora UK na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, 

medzi UK a Ing. Annou Veisovou. 

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 
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 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR  
b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo 

vládnej schémy MH SR  

c) žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku  
písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK 

 Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020. 
písomne predkladá: doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. konateľka UK VEDA, s.r.o. 

informuje: predseda Finančnej komisie AS UK 

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

Akademického roka 2021 /2022. 
     predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK 

5. Návrh programu 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. júna 2021. 

6. Rôzne. 

7. 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 zasadnutia 

predsedníctva AS UK a vyzvala účastníkov zasadnutia na jeho doplnenie alebo úpravu. 

Keďže neboli podané žiadne návrhy na doplnenie ani pripomienky k programu zasadnutia, 

predsedníčka AS UK vyzvala na hlasovanie o jeho schválení.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 11 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 13. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 16. 06. 2021 takto:  

1. Otvorenie. 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 16. júna 2021. 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

 Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne 

financovaných v  súčastí UK. 

 Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6                      

k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút UK.   

 Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5                              

k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK. 
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 Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala 

Greguša, PhD. 

 Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020.  

 Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021. 

   Návrh rektora UK na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, 

medzi UK a Ing. Annou Veisovou. 

 Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

a)   žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR,  
b)   žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo vládnej 

schémy MH SR,  

c)   žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

 Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020. 

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

semestri Akademického roka 2021 /2022. 

5. Návrh programu 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. júna 

2021. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

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

mandátoch a funkciách ku dňu 16. júna 2021 

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

overil platnosť mandátov k aktuálnemu dátumu. V nadväznosti na prebiehajúce štátne skúšky 

dodal, že dochádza k ukončeniu štúdia, a teda aj ukončeniu mandátu viacerých členov z radov 

študentskej časti AS UK (FiF UK, FaF UK a FTVŠ UK). V prípade ďalších študentov z radov 

študentskej časti AS UK bolo požiadané o pozastavenie členstva v AS UK, ktorí svoje 

štúdium na prvom, resp. druhom stupni ukončujú štátnou skúškou. Vystúpenie ukončil 

konštatovaním, že k upresneniu aktuálneho stavu mandátov dôjde pred zasadnutím AS UK, 

23. júna 2021.  

 

Bod č. 3:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 12. riadne zasadnutie   

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. z praktických dôvodov uprednostnila 

v rámci tohto bodu predstavenie dvoch materiálov z gescie kvestorky UK. Všetci prítomní 

s daným postupom vyjadrili svoj súhlas. Ako prvý uviedla materiál Výročnú správu 

o hospodárení UK za rok 2020 a vyzvala kvestorku UK na jeho prezentovanie.  

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v krátkosti prezentovala najdôležitejšie 

ukazovatele hospodárenia UK za predchádzajúci kalendárny rok. Konštatovala istý pokles 

v podnikateľskej činnosti UK, ktoré bolo spôsobené pandémiou Covid-19. Celkovo však 

hospodárenie UK v danej situácii hodnotila ako vyrovnané aj vzhľadom na šetriace nastavenie 

UK a jej jednotlivých súčastí. Určitý pokles nákladov UK zaznamenala v službách, 

cestovnom a nákupe materiálu, naopak nárast vo výdavkoch na IT a spotrebe energií. 

Rovnako sa vyjadrila ku kapitálovým výdavkom UK, ako aj stavu jednotlivých fondov UK 

(rezervný, f. reprodukcie, štipendijný a pod.). 
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Predsedníčka AS UK poďakovala kvestorke UK za prezentáciu a vyzvala predsedov 

komisií AS UK na uvedenie stanovísk komisií k tomuto materiálu. 

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

o prerokovaní tohto materiálu a jeho odporúčaní na schválenie v AS UK s menšími 

pripomienkami. Nakoľko predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK, ako 

aj predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK konštatovali, že ich 

komisie neboli uznášaniaschopné, konštatovali len prerokovanie tohto materiálu.  

K danému materiálu neboli ďalšie pripomienky a vzhľadom na to, že komisie AS UK 

nevydali k materiálu uznesenia, predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

konštatovala nutnosť prezentácie materiálu aj v pléne AS UK. Kvestorka UK s tým vyjadrila 

súhlas. 

Následne kvestorka UK prezentovala Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 

2021, ktorý bol bez výraznejšieho rozdielu oproti predchádzajúcemu roku. 

K materiálu sa po výzve predsedníčky AS UK vyjadrili predsedovia komisií AS UK. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (s menšími 

formálnymi výhradami) vo forme uznesenia, ako aj predseda Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK Bc. Matej Gajdoš vo forme prijatého stanoviska komisie 

odporučili plénu AS UK materiál schváliť.   

Následne  prebehla  krátka diskusia. 

Ďalší materiál – Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí            

a centrálne financovaných v  súčastí UK, vrátane nadväzujúcich právnych úprav (Návrh 

rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 10/2008 

Štatút UK a Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK) predstavil ich predkladateľ rektor UK                  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Zvlášť zdôraznil, že návrh predstavuje snahu Vedenia UK 

o zefektívnenie fungovania dotknutých SHS UK – VMĽŠ - Mlyny UK a VI Družba UK                

za účelom zaručenia transparentnosti ich činnosti a zvlášť podpory procesu ich rekonštrukcie 

a ďalšieho rozvoja. Podporné stanovisko k prednesenému návrhu vyjadrili aj kvestorka UK 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., ako aj prorektorka UK doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

a riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. 

  K materiálu sa vyjadrili predsedovia komisií AS UK. Predseda Finančnej komisie AS 

UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. konštatoval, že komisia sa návrhom zaoberala 

podrobne a venovala mu dlhý čas, pričom postoj viacerých členov komisie bol značne 

kritický. Z toho dôvodu komisia neprijala k tomuto  návrhu na zrušenie SHS uznesenie, 

kladné odporúčacie uznesenie prijala komisia len v prípade CFS UK. Osobne však v rámci 

tejto rozsiahlej organizačnej zmeny navrhol aj úpravu týkajúcu sa prerokovávania budúcich 

rozpočtov predmetných zrušených SHS v pléne AS UK.  

 Odporúčacie stanovisko Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

pre plénum AS UK prezentoval Bc. Matej Gajdoš.  

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

iba stanovisko komisie o prerokovaní tohto bodu, nakoľko komisia nebola uznášaniaschopná.  
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Za Právnu komisiu AS UK tlmočil odporúčacie stanovisko na chválenie v pléne AS UK 

jej člen a podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc.  

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

a zástupcom komisií za ich stanoviská a uviedla, že nakoľko značná časť komisií nebola pri 

prerokovávaní materiálu uznášaniaschopná, vyvstáva potreba ďalšej diskusie na pôde ŠČAS 

UK, ako aj samotného pléna UK. Následne otvorila diskusiu.  

V rámci diskusie členovia Vedenia UK (rektor UK, kvestorka UK) obhajovali zrušenie 

vybraných SHS podľa predloženého návrhu, nakoľko niektorí členovia Predsedníctva AS UK 

vystúpili s otázkami a návrhmi. Predovšetkým doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

prezentoval viacero podnetov zvýšenia budúcej kontrolnej činnosti AS UK vo veci rozpočtu 

a  hospodárenia Rektorátu UK posilneného o zrušené (včlenené) SHS. Rektor UK spolu 

s kvestorkou UK tieto návrhy odmietli, pričom zdôraznili aktuálnu dostačujúcu kontrolnú 

funkciu AS UK voči RUK, ako aj vo veci všetkých rozpočtových záležitostí, ktoré sa týkajú 

jednotlivých súčastí UK. 

Následne vyzvala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predsedov 

komisií AS UK k vyjadreniu sa k ďalším dvom nadväzujúcim návrhom rektora UK (Návrh 

rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 10/2008 

Štatút UK a Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK).  

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

prezentoval kladné stanovisko komisie k obom predloženým návrhom. Rovnako sa k týmto 

návrhom vyjadril aj predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. tlmočil odporúčanie 

komisie tieto materiály schváliť, avšak s uvedením uznesenia komisie: Finančná komisia AS 

UK k Dodatku č. 5 Organizačného poriadku UK navrhuje, aby rozpočet RUK a CFS UK 

a výročnú správu o hospodárení RUK a CFS UK na návrh rektora schvaľoval AS UK. 

Rektor UK sa s návrhom Finančnej komisie nestotožnil, pričom deklaroval predloženie 

oboch návrhov vnútorných predpisov UK plénu AS UK v pôvodnom znení. 

 Následne vyzvala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

prorektorku UK doc. JUDr. Janu Duračinskú, PhD. na predstavenie Návrhu rektora UK                

na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, medzi UK a Ing. Annou Veisovou, ktorý 

prorektorka v krátkosti uviedla.  

Predsedovia oboch komisií, ktoré materiál prerokovávali (Právna komisia AS UK 

a Finančná komisia AS UK), vyjadrili odporúčacie stanovisko k jeho schváleniu v pléne AS 

UK.  

Po krátkej diskusii k technickým detailom predmetného vecného bremena predsedajúca 

rozpravu o tomto materiáli uzavrela.  

V rámci uvedenia nasledujúceho materiálu – Návrh rektora UK na vymenovanie 

prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. v krátkosti prezentoval odôvodnenie tohto kroku, a to predovšetkým akcentovaním 

agendy CIT, ako aj prehĺbením spolupráce Vedenia UK s AS UK, ktorého je navrhovaný 
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prorektor členom. Zároveň vyzdvihol odbornú pripravenosť kandidáta na prorektora, ako aj 

jeho budúcu náplň práce, ktorá má spočívať v metodickom riadení a usmerňované CIT-u UK. 

Následne sa k svojej nominácii na tento post vyjadril doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  

Členovia Predsedníctva AS UK na čele s predsedníčkou UK prof. PhDr. Zlaticou 

Plašienkovou, PhD. vyjadrili doc. M. Gregušovi svoju podporu, ako aj poďakovanie za jeho 

činnosť v pléne AS UK, Predsedníctve AS UK, ako aj na čele Komisie pre rozvoj 

a informačné technológie AS UK.  

V rámci súboru materiálov žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

prezentoval predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. tri 

skupiny (podľa programu), v rámci ktorých sa vyjadril ku všetkým prerokovaným žiadostiam. 

Všetky žiadostí v prvých dvoch skupinách Finančná komisia AS UK vo forme uznesení 

odporučila schváliť, k posledným šiestim žiadostiam v rámci tretej skupiny, vzhľadom na to, 

že v čase ich prerokovávaniu už nebola uznášaniaschopná, vydala komisia odporúčacie 

stanovisko na ich schválenie v pléne AS UK. 

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

rovnako prezentoval odporúčacie stanovisko komisie schváliť v pléne AS UK všetky žiadostí 

týkajúce sa internátov UK. 

Širšia diskusia prebehla predovšetkým v rámci žiadosti o predĺženie aktuálnej zmluvy 

dodávateľa stravovacích služieb na Filozofickej fakulte UK, ako aj prebiehajúceho 

obstarávania dodávateľa týchto služieb pre FiF UK v ďalšom období.   

Ako posledný materiál, ktorý bol prerokovávaný v komisiách AS UK, uviedla 

predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. Výročnú správu o činnosti             

a účtovnú závierku UK VEDA, s.r.o. za rok 2020 a zároveň požiadala prorektorku doc. JUDr. 

Janu Duračinskú, PhD. o jej prezentovanie.  

Prorektorka UK uviedla relevantné ekonomické ukazovatele činnosti a náplň práce  UK 

Veda, s.r.o. za minulý rok, pričom zdôraznila sťažené podmienky spôsobené pandemickou 

situáciou, ako aj čiastočnej nefunkčnosti e-shopu, ktorý bol spôsobený hackerským útokom. 

Zároveň prezentovala víziu rozvoja tejto s.r.o. spoločnosti.  

Za Finančnú komisiu AS UK sa k tomuto materiálu vyjadril jej predseda doc. RNDr. 

Sebastián Ševčík, PhD. s tým, že nakoľko bol tento materiál doručený do AS UK oneskorene, 

komisia o ňom hlasovala spôsobom per rollam. Zároveň však dodal, že aj keď sa v hlasovaní 

vyjadrila väčšina hlasujúcich (7) za schválenie materiálu v pléne AS UK, hlasovanie nebolo 

úspešné, nakoľko nedosiahlo potrebné kvórum (účasť bola len 9 hlasujúcich).  

V následnej diskusii o materiáli sa znova otvorila otázka zrušenia tejto s.r.o. spoločnosti, 

nakoľko jej doterajšia činnosť bola problémová a nevykazovala zisk. Opodstatnenosť jej 

činnosti na druhej strane obhajovala jej konateľka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

s prezentovaním širokého spektra využiteľnosti do budúcnosti.    

Nakoľko sa do diskusie k tomuto materiálu nikto neprihlásil, predsedníčka AS UK tento 

bod programu uzavrela. 
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Bod č.  4:   Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom   

semestri Akademického roka 2021 /2022. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala podpredsedu 

AS UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. o prezentovanie tohto materiálu. 

 Keďže sa k prezentovaným termínom nikto nevyjadril, boli v následnom hlasovaní 

schválené bez pripomienok. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 9 5 9 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 2021 /2022. 

 

Bod č. 5:  Návrh programu 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa                 

23. júna 2021 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode prezentovala návrh 

programu 12. riadneho zasadnutia AS UK dňa 23. júna 2021 tak, ako bol zaslaný účastníkom 

tohto zasadnutia Predsedníctva AS UK. V rámci podnetov, ktoré v úvode zasadnutia zazneli 

od predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpara Fronca, navrhla doplnenie 

dvoch bodov: Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK                        

vo volebnom obvode FiF UK, FaF UK a do zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode 

FM UK (ako bod č. 15) a Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK (ako bod       

č. 16). 

Keďže ďalšie návrhy na úpravu programu zasadnutia AS UK už neboli vznesené, 

predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predniesla jeho výslednú podobu 

programu 12. riadneho zasadnutia AS UK a vyhlásila hlasovanie o jeho schválení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 9 5 9 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3:  

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 12. 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. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020. 

6. Návrh rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2021. 

7. Návrh rektora UK na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a 

centrálne financovaných  súčastí UK. 
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8. Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 6 k vnútornému 

predpisu č. 10/2008 Štatút UK. 

9. Návrh rektora UK na vydanie vnútorného predpisu Dodatok č. 5 k vnútornému 

predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK. 

10. Návrh rektora UK na schválenie vecného bremena a súvisiacich úkonov, medzi 

UK a Ing. Annou Veisovou. 

11.  Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. Michala Greguša,    

PhD. 

tajné voľby 

12. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR,  

b) žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy na nájomnom mimo 

vládnej schémy MH SR,  

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK VEDA, s.r.o. za rok 2020. 

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

semestri  Akademického roka 2021 / 2022. 

15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK                           

vo volebnom obvode FiF UK, FaF UK a do zamestnaneckej časti AS UK                      

vo volebnom obvode FM UK. 

16. Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS 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. 6: Rôzne 

 V rámci bodu Rôzne sa prihlásila prorektorka UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

s informáciou o publikovaní Výročnej správy o činnosti UK za rok 2020 a jej vizuálnych 

a obsahových inováciách a špecifikách.   

 

Bod č. 7: Záver 

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

PhD. poďakovala členom Predsedníctva AS UK a hosťom z Vedenia UK za ich účasť             

a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  16.07 hod. 

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

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 


