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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 09. 06. 2021 – online cez MS Teams 

 

Začiatok zasadnutia: 10:00 hod. 

Prítomní: (podľa zoznamu na prezenčnej listine) 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(upravený po schválení na zasadnutí) 

1. Otvorenie 

2. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020.  

3. Návrh rektora na zrušenie vybraných SHS a CFS UK v Bratislave. 

4. Návrh rektora na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. M. Greguša, PhD.  

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.  

Bod č. 1: Otvorenie a schválenie programu 

Predseda doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných členov 

komisie, prítomných členov vedenia a riaditeľa CIT UK. Konštatoval, že z deviatich členov je päť 

prítomných, a teda že komisia je uznášaniaschopná. Z neprítomných sa dvaja členovia komisie vopred 

ospravedlnili a dvaja členovia sa neospravedlnili.. 

V úvode prebehlo hlasovanie o programe tak, ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie komisie. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 5 3 5 0 0 schválené 

Hlasovanie č. 1 o programe: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa, kvórum 3. Program bol schválený. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 

814 99  Bratislava 1 
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Bod č. 2: Výročná správa o hospodárení UK za rok 2020 

Pani kvestorka Ing. Kútna Želonková prezentovala obsah Výročnej správy o hospodárení UK za rok 

2020. Po krátkej powerpointovej prezentácii (materiál bol k dispozícii členom komisie a  mohli sa 

s ním oboznámiť vopred) predseda komisie otvoril rozpravu. Otázky a odpovede nasledujú v poradí,             

v akom zazneli: 

Ako prvý sa doc. Greguš, PhD. opýtal na výnosy z podnikateľskej činnosti, a to vzhľadom                        

na prezentovanie nákladov z podnikateľskej činnosti, keďže si nevšimol, či sú v prezentácii uvedené. 

Pani kvestorka povedala, že tam sú a aj uviedla, kde v materiáli to je. 

Pán predseda doc. Greguš, PhD. sa ďalej pýtal  na aktuálnu finančnú stratu internátov. 

Pani kvestorka odpovedala, že je to v priloženej správe, ktorá je tiež k dispozícii, ale že nasledujúci bod 

zasadnutia nemá ekonomický dôvod. Predseda doplnil, že sa pýta vzhľadom na Výročnú správu 

o hospodárení UK za rok 2020. Ďalej do diskusie vstúpil pán riaditeľ Ing. Kopáč s otázkou finančnej 

straty, ktorá sa týkala internátu Družba... Pani kvestorka uviedla, ako sú na tom  internáty a že oba 

skončili v strate. 

Po doplňujúcich vysvetleniach a ďalšej diskusii týkajúcej sa tejto témy už ďalšie otázky neboli a tak 

predseda ukončil rozpravu a vyzval na sformulovanie uznesenia v tomto bode: 

 

Uznesenie č. 1.: 

Komisia pre rozvoj a IT AS UK prerokovala Výročnú správa o hospodárení UK za rok 2020  

a odporúča  AS UK ju schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 4 - 4 0 0 neuznášania

schopná 

 

Vzhľadom na to, že sa jeden člen komisie náhle odhlásil, komisia sa stala neuznášaniaschopnou. 

Prijatie uznesenia nebolo možné. Predseda však navrhol v rokovaní  pokračovať,   aj keď prítomní boli 

už len štyria z deviatich členov. 

 

Bod č. 3: Návrh rektora na zrušenie vybraných SHS a CFS UK v Bratislave 

Predseda komisie doc. Greguš, PhD vyzval pani kvestorku k predstaveniu ďalšieho materiálu. Pani 

kvestorka požiadala pána Mgr. R. Zsemberu, aby materiál predniesol, keďže bol vedúci pracovnej 

skupiny, ktorá materiál pripravovala. 
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Vedúci kancelárie rektora Mgr. R. Zsembera predstavil komisii predložený materiál. Išlo o  obsahový 

materiál, ktorý bol obsiahnutý v dôvodovej správe. Objasnil zámer a genézu tvorby materiálu. Materiál 

bol taktiež vopred k dispozícii, takže predseda komisie hneď otvoril rozpravu. Otázky a odpovede 

nasledujú v poradí, ako zazneli. 

Ako prvý sa do diskusie zapojil Mgr. Martin Daňko s otázkou, že akú reakciu očakáva vedenie od 

dotknutých SHS a CFS na túto zmenu? 

Pán Mgr. R. Zsembera odpovedal, že internáty, konkrétne Mlyny sa na túto zmenu pripravujú už dlhšie 

a z ich strany je táto zmena vítaná a očakávaná. Čo sa týka Družby, už to bolo tiež rokované,  a je tam 

súlad so zvoleným postupom. 

Predseda komisie sa opýtal, či vzhľadom na zlúčenie dvoch veľkých internátov, je nejaká predstava 

časového horizontu a tiež aký je  odhad finančných nákladov spojených so zlúčením správy internátov 

a rektorátu „pod jednu strechu“? 

Vedúci kancelárie rektora Mgr. R. Zsembera odpovedal, že pracovná skupina pracuje na tomto už od 

jesene minulého roka a že internáty sa od začiatku tohto roka viac a viac pripravujú na túto zmenu. 

Pracovná skupina má pripravený časový harmonogram týchto zmien: do kedy urobiť inventarizáciu 

účtovnú, majetkovú, a všetky ďalšie procesy tak, aby k 1.1.2022 účinnosťou týchto zmien mohlo dôjsťť 

k celkovej zmene. Plán je v septembri vydať organizačný poriadok rektorátu, kde by boli vytvorené 

pracovné oblasti, teda štruktúra, ktorá ma zabezpečovať činnosť internátov. 

K otázke finančných nákladov sa vyjadril, že zatiaľ ich vyčíslene nemajú, ale predpoklad je, že to bude  

v réžii nákladov bežných zmien v rámci reorganizácie univerzitných štruktúr. 

Doc. Greguš pokračoval v otázkach ohľadom  rizíik, ktoré môžu nastať so začiatkom semestra, teda 

odseptembrovej prezenčnej výučby a či táto zmena neohrozí fungovanie internátov.  

Pán Mgr. R. Zsembera uistil, že zmena sa nedotkne procesov ubytovania a bežného chodu internátov. 

Po tejto odpovedi už neboli žiadne ďalšie otázky od zúčastnených, preto predseda ukončil rozpravu 

a navrhol uznesenie, o ktorom komisia hlasovala. Uznesenie nebolo možné prijať, keďže komisia 

naďalej bola neuznášaniaschopná. 

 

Uznesenie č. 2.: 

Komisia pre rozvoj aj IT prerokovala Návrh rektora na zrušenie vybraných SHS a CFS UK v Bratislave 

a berie ho na vedomie. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 4 - 4 0 0 neuznášania

schopná 

 

Bod č. 4: Návrh rektora na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. M. Greguša, PhD. 

Slova sa ujala prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. a v krátkosti predstavila návrh rektora. 

Predseda doc. Greguš doplnil, že sa rozhodoval v krátkom čase a že ponuku pána rektora prijal. 

Následne predseda otvoril rozpravu, do ktorej sa prihlásili viacerí členovia komisie. Členovia sa 

postupne pozitívne vyjadrili k návrhu, ale otázky neboli žiadne. 

Na záver sa pán riaditeľ CIT-u opýtal,  ako bude procesne riešený mandát doc. Greguša v senáte. Doc. 

Greguš objasnil, že táto otázka už bola prediskutovaná s predsedníčkou senátu  a že sa nemusí vopred 

mandátu vzdať. Mandát zanikne automaticky vymenovaním do funkcie prorektora. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD.  potvrdila, že procesne je v prípade schválenia 

návrhu všetko v poriadku, že doc. Greguš môže dokončiť prácu v senáte až do vymenovania, čím mu 

automaticky zaniká mandát. Čo sa týka voľby podpredsedu a predsedu komisie, prebehne táto voľba 

pravdepodobne až na jesennej plenárnej schôdzi AS UK. 

Po skončení rozpravy predseda vyzval na formulovanie uznesenia. Aktuálne bola komisia už opäť 

uznášania schopná, keďže sa prihlásil piaty člen. Mgr. Daňko, PhD. navrhol uznesenie v znení: 

 

Uznesenie č. 3.: 

Komisia pre rozvoj a IT AS UK prerokovala návrh rektora na vymenovanie prorektora UK doc. RNDr. 

M. Greguša, PhD..a berie ho na vedomie. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 5 3 5 0 0 schválené 

 

Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode nezazneli žiadne návrhy na diskusiu, preto predseda komisie ho ukončil. 
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Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť, 

plodné diskusie a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11:30 hod. 

 

Zapísal a overil: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. (predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK) 

 

 

 

 ................................................................. 

 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

 predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK 

 


