Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát

Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Bratislava, 09. 03. 2022

Zápisnica
zo 17. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 23. februára 2022
Začiatok zasadnutia: 14.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: aula UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027.
4. Záver.
Zasadnutie AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie, schválenie programu

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá
privítala prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK, ako aj hostí. Zároveň konštatovala, že
AS UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa prezencie z celkového počtu 66
členov AS UK prítomných 46 členov).
Predsedníčka AS UK konštatovala, že podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického
senátu UK navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je
možné meniť alebo dopĺňať. Na základe uvedeného priamo pristúpila k hlasovaniu o schválení
programu zasadnutia.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

1

50

26

50

0

0

schválené

Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí členovia,
menovite: doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., RNDr. Róbert Kysel, PhD. a za študentskú časť AS UK
Bc. Andrej Feješ.
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Všetci menovaní so svojou nomináciou súhlasili. Keďže zo strany pléna AS UK neboli podané
žiadne ďalšie nominácie, predsedníčka AS UK pristúpila k vyhláseniu hlasovania o schválení
vyššie uvedeného zloženia návrhovej komisie.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

2

50

26

48

0

2

schválené

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená.

Bod č. 3: Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2023
do 31.1.2027.
Predsedníčka AS UK uviedla, že zvolaniu tohto zasadnutia AS UK, ako aj k samotnému
vyhláseniu voľby kandidáta na rektora UK, predchádzalo zasadnutie Predsedníctva AS UK,
na ktorom sa prijalo uznesenie aj s návrhom termínov voľby. Zdôraznila, že z diskusie PAS
vyplynula plná podpora za aktuálne vyhlásenie voľby kandidáta na rektora UK ako poslednej
možnosti priamej voľby rektora UK v Akademickom senáte UK, ktorá po schválení a účinnosti
novely VŠ zákona už v budúcnosti nebude možná výlučne týmto spôsobom. Následne otvorila
rozpravu k tomuto bodu.
Ako prvý sa do diskusie prihlásil prof. JUDr. Marián Vrabko (PraF UK), ktorý pripomenul genézu
zmien vo VŠ zákone za posledných tridsať rokov s dôrazom na akademickú samosprávu.
Zároveň dodal, že novela VŠ zákona posilňuje právomoci študentov v rámci samosprávy
univerzity. Následne sa vyjadril k novému spôsobu voľby rektora a vedúcich predstaviteľov
univerzity (dekanov), ktorý prináša novela VŠ zákona, ako aj formy a pôsobnosti schvaľovania
najdôležitejších záležitostí univerzity. Vyjadril podporu aktuálneho vyhlásenia voľby rektora.
Podpredseda AS UK za ŠČAS Bc. Matej Gajdoš poukázal na to, že UK je vo volebnom roku a je
jasným postojom vyjadrenia nesúhlasu voči novele VŠ zákona. Zdôraznil, že aj väčšina ŠČAS
UK nesúhlasí s podobou novelizovaného zákona.
Mgr. Martin Bača, PhD. (FiF UK) sa vyjadril za aktuálne vyhlásenie volieb, avšak s dôrazom
na dodržanie nepísanej tradície UK, aby samotná voľba prebehla v jesennom termíne. Jeho
stanovisko doplnila a podporila aj Mgr. Zuzana Bujačková (FiF UK).
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. (JLF UK) sa vyjadrila za čo najskorší (májový) termín
konania volieb.
Podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc následne predniesol viaceré zásadné argumenty
podporujúce skoršiu (májovú) realizáciu volieb rektora UK.
V rámci diskusie sa následne za podporu skoršej realizácie volieb vyjadrila väčšina
diskutujúcich, a za neskoršiu ešte menovite: doc. RNDr. D. Pardubská, PhD. a RNDr. Róbert
Kysel, PhD.
Dr. Kysel následne podal pozmeňujúci návrh na realizáciu volieb rektora UK v termíne 16. 11.
2022, s lehotou na podávanie návrhov do 2. 11. 2022.
Následne sa o slovo prihlásil prof. Jozef Bátora, PhD. Predsedníčka AS UK dala v súlade
s Rokovacím poriadkom AS UK hlasovať o udelení slova žiadateľovi.
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č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

3

46

25

46

0

3

schválené

Prof. Jozef Bátora, PhD. predstavil svoje argumenty proti aktuálnemu vyhláseniu voľby rektora
UK. V prvom rade poukázal na vyhlásenú petíciu (Akademická sloboda nie je akademická
svojvôľa – výzva Akademickému senátu UK), ktorá rezonovala aj v mediálnom priestore (Denník
N). V zmysle jeho širšej reflexie tento akt vníma ako ohýbanie pravidiel demokratickej
spoločnosti. Apeloval na AS UK, aby v tomto smere zvážil úlohu UK ako tradičného piliera
demokratických hodnôt v našej spoločnosti.
Predsedníčka AS UK uviedla, že apely spomenutej petície a prof. J. Bátoru boli reflektované tak
v akademickej obci UK, ako aj zo strany členiek a členov AS UK, ktorým bol dokument zaslaný.
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. (PraF UK) zdôraznil, že Právna komisia AS UK na základe
analýzy zdôraznila vo svojom stanovisku, že v tomto prípade je všetko v súlade s aktuálne
platnými právnymi normami. Aktom vyhlásenia volieb nedochádza k zmene volebného
obdobia, mení sa len termín vykonania voľby. Mgr. G. Fronc sa rovnako ohradil voči tvrdeniu
o ohýbaní pravidiel zo strany UK, pričom ako člen Právnej komisie AS UK a predseda Volebnej
a mandátovej komisie AS UK uviedol jasné fakty na podporu svojho tvrdenia. Zdôraznil, že aj
aktuálne pripravovaná novela VŠ zákona pripúšťa takúto možnosť.
Prof. J. Bátora z dôvodu svojho odchodu na predmetnú diskusiu už nereagoval.
Následne sa o slovo prihlásila študentka Zuzana Hozlárová (FSEV UK). Predsedníčka AS UK
dala v súlade s Rokovacím poriadkom AS UK hlasovať o udelení slova žiadateľke.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

4

50

26

47

0

3

schválené

Zuzana Hozlárová sa kriticky vyjadrila k tejto aktivite UK, pričom podporila vyhlásenie ŠČ AS
FSEV UK a ŠRVŠ podporujúce novelu VŠ zákona. Zároveň vyjadrila nesúhlas s formou
protestu, ktorá sa na UK realizovala 21. 2. 2022 formou prerušenia výučby. Argumentovala, že
tento krok bol na úkor študentov. Predniesla uznesenie ŠCAS FSEV UK, ktorý obsahoval
nesúhlas s akoukoľvek formou nátlaku na študentov v zmysle vyhláseného protestu proti
novele VŠ zákona.
Na uvedené stanovisko predrečníčky reagoval podpredseda AS UK za ŠCAS UK Bc. Matej
Gajdoš, ktorý sa ohradil proti obvineniu z nátlaku na študentov vo veci protestu, pričom
zdôraznil viaceré diskusné aktivity ŠČAS UK, na ktorých takého obvinenie nebolo
prezentované. Zvlášť zdôraznil váhu a slobodu diskusie v rámci ŠČAS UK a iných študentských
platforiem a aktivít na UK.
Bc. Adam Kubinec (FiF UK) sa vyjadril k navrhnutému zastúpeniu študentov v rámci
samosprávnych orgánov univerzity v rámci novely VŠ zákona s dôrazom na centralizáciu moci
správnou radou.
Ďalší členovia ŠČAS UK za LF UK sa vyjadrili, že v prípade vyjadrení ŠRVŠ ako
celoslovenského študentského orgánu dochádza k častej zmene názorov k novele.
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Mgr. Juraj Grečnár (FSEV UK) sa ako člen ŠČAS UK a študent FSEV UK ohradil voči tvrdeniu
o vyvíjanom nátlaku na študentov, čo následne potvrdil aj podpredseda AS UK za ŠČAS UK
JUDr. Filip Vincent.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. jednoznačne podporil stanovisko UK k predmetnej voľbe.
Následne sa o slovo prihlásil bývalý rektor UK prof. PhDr. František Gáher, PhD., o vystúpení
ktorého nechala predsedníčka AS UK hlasovať v pléne.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

5

50

25

50

0

0

schválené

Prof. PhDr. František Gáher, PhD. sa v krátkej reflexii k vývoju stavu akademických slobôd
a samosprávy za predchádzajúce desaťročia jednoznačne vyjadril za podporu voľby rektora
v máji 2022.
Následne sa prihlásil dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., ktorý vyjadril kritiku
k predkladanej novele VŠ zákona a podporil aktuálny návrh vyhlásenia volieb kandidáta na
rektora UK.
Dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. sa rovnako vyjadril za májovú voľbu rektora
UK, aj ako súčasť pokračujúceho nesúhlasu UK s novelou VŠ zákona.
Mgr. Michaela Dénešová (FSEV UK) podala návrh na tajné hlasovanie o predmetnom návrhu
vyhlásenia volieb kandidáta na rektora UK.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa vzápätí vyjadril, že tento návrh vníma ako účelový
v zmysle slobody a je jednoznačne za verejné hlasovanie s apelom na zodpovednosť členov AS
UK voči svojim voličom a fakultám. K tomuto návrhu dostal podporu aj od Bc. M. Gajdoša.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vystúpil s návrhom na ukončenie rozpravy a pristúpeniu
k hlasovaniu.
Predsedníčka AS UK následne ukončila rozpravu a vyhlásila päť minútovú prestávku .
Po ukončení prestávky doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., ako člen návrhovej komisie,
predniesol procedurálny návrh Mgr. Michaely Dénešovej na vykonanie hlasovania tajným
spôsobom.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

6

50

26

9

36

5

neschválené

Predsedníčka AS UK skonštatovala, že procedurálny návrh nebol prijatý a o vyhlásení volieb
kandidáta na rektora UK sa bude hlasovať verejne.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. predniesol pozmeňovací návrh RNDr. Róbert Kysela, PhD.
o zmene dátumu realizácie volieb rektora UK v termíne 16. 11. 2022 s lehotou na podávanie
návrhov do 2. 11. 2022.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

7

50

26

10

33

7

neschválené
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Predsedníčka AS UK skonštatovala, že procedurálny návrh nebol prijatý a voľba kandidáta
na rektora UK tak zostáva v pôvodne navrhnutej verzii PAS.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. predniesol návrh uznesenia na vyhlásenie voľby kandidáta
na rektora UK.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

7

50

26

42

0

8

schválené

Predsedníčka AS UK skonštatovala, že návrh uznesenia bol schválený v súlade s návrhom
Predsedníctva AS UK.
Uznesenie č. 1/23.02.2022
Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta
na rektora UK (príloha Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)
I.
vyhlasuje voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie
od 1.2.2023 do 31.1.2027,
II.
určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK do 4.5.2022, 12.00
hod.,
III.
určuje, že volebné zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční v stredu 18.5.2022
o 9.00 hod. v aule UK.

Predsedníčka AS UK informovala, že Predsedníctvo AS UK navrhuje zvoliť za predsedu
volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpara Fronca (RKCMBF UK). Iné
návrhy z pléna AS UK na predsedu volebnej komisie neboli podané. Podpredsedníčka Volebnej
a mandátovej komisie AS UK Mgr. Tamara Čipková, PhD. poučila členov AS UK o spôsobe
platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzvala ich na vykonanie volebného aktu.
Tajné hlasovanie č. 1
Voľba predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK
I. kolo
Počet všetkých členov AS UK:
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
kandidáti

66
50
44
6

počet hlasov

kvórum

44

34

1. Mgr. Gašpar Fronc
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Predsedníčka AS UK konštatovala, že tajným hlasovaním bol zvolený za predsedu Volebnej
komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc, ktorý následne poďakoval
za vyjadrenú dôveru.
Uznesenie č. 2/23.02.2022
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Gašpara Fronca za predsedu Volebnej
komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK.
Predsedníčka AS UK následne navrhla proces schválenia zloženia Volebnej komisie na voľby
kandidáta na funkciu rektora UK. Zároveň prezentovala návrh Predsedníctva AS UK
na zloženie komisie, menovite: Mgr. Ľubora Tománeka, PhD., Mgr. Tamaru Čipkovú, PhD.,
doc. PhDr. Paulínu Mihaľovú, PhD., doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc., JUDr. Filipa Vincenta
a Bc. Kristínu Mravcovú. Všetci navrhnutí zo svojím členstvom v komisii vyjadrili súhlas.
Iné návrhy z pléna AS UK na zloženie komisie neboli predložené.

č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

7

50

26

47

0

3

schválené

Uznesenie č. 3/23.02.2022
Akademický senát UK volí
Mgr. Ľubora Tománeka, PhD.,
Mgr. Tamaru Čipkovú, PhD.,
doc. PhDr. Paulínu Mihaľovú, PhD.,
doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc.,
JUDr. Filipa Vincenta a
Bc. Kristínu Mravcovú
za členov Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK.

Bod č. 4: Záver
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom AS UK
a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Predseda novozvolenej Volebnej komisie na voľby kandidáta na funkciu rektora UK Mgr.
Gašpar Fronc zároveň verejne zvolal členov komisie k zasadnutiu na stanovenie ďalšieho
postupu v procese voľby kandidáta na rektora UK (schválenie vzoru návrhu kandidáta
na kandidáta na rektora UK).
Koniec zasadnutia:

16:18 hod.

Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD.
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prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

Návrhová komisia:
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

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

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

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

Bc. Andrej Feješ

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