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Univerzita Komenského 

v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo 

námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

 

 

  Bratislava, 20. 05. 2022 

 

Zápisnica  

z (22.) volebného zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 18. mája 2022 

 

Začiatok zasadnutia: 09.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky)  

 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch overenia 

návrhov kandidátov. 
 ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda volebnej komisie 

5. Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia k vystúpeniam. 
6. Voľby kandidáta na rektora UK. 
  tajné hlasovanie 
7. Záver. 
 

 Zasadnutie AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

a predseda Komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 

privítala prítomných členov AS UK, ako aj kandidátov na rektora UK spolu s ich promótormi a 

hostí. Zároveň konštatovala, že AS UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa 

prezencie z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 58 členov). 
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Bod č. 2: Schválenie programu 

Predsedníčka AS UK predstavila program zasadnutia a vyzvala prítomných na jeho úpravu 

alebo doplnenie. Keďže žiaden návrh z pléna nepadol, priamo pristúpila k hlasovaniu 

o schválení uvedeného programu zasadnutia. 

 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 58 30 58 0 0 schválené 

 

 

Bod č. 3:  Voľba návrhovej komisie 

 Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí členovia 

Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK, menovite: JUDr. Filip Vincent, Mgr. 

Tamara Čipková, PhD., doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., Bc. Kristína Mravcová, doc. Mgr. 

Pavel Neogrády, DrSc. a Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

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 61 32 61 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená. 

 

Bod č. 4:  Správa predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK o výsledkoch 

overenia návrhov kandidátov 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a predseda Volebnej komisie na 

voľby kandidáta na rektora UK Mgr. Gašpar Fronc informovali, že voľby kandidáta na rektora 

UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 boli vyhlásené uznesením AS 

UK č. 1/23.02.2022. Návrhy kandidátov na kandidáta na rektora UK bolo možné podávať do 04. 

mája 2022, do 12.00 hod. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov volebná 
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komisia na voľby kandidáta na rektora UK overila podané návrhy kandidátov a konštatovala, že 

boli navrhnutí dvaja kandidáti: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD. Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom 

volebnej komisie za ich prácu, ktorú vykonali pri overovaní podaných návrhov kandidátov. 

 

Bod č. 5:   Predstavenie a vystúpenie kandidátov na kandidáta na rektora UK a diskusia 

k vystúpeniam 

  Kandidáti na kandidáta na rektora UK si v súlade s čl. 8 ods. 4 Poriadku volieb kandidáta 

na rektora UK vyžrebovali poradové čísla svojich vystúpení:  

poradové číslo 1 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (promótor: ThDr. Ing. Vladimír 

Thurzo, PhD.)  

poradové číslo 2 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (promótor: Ing. Miroslav Trnka)  

 

Obsah vystúpení kandidátov na kandidáta na rektora UK, ich promótorov a obsah diskusie k 

vystúpeniam sú dostupné na videozázname z volebného zasadnutia AS UK dňa 18. mája 2022 

(zverejnený na YouTube kanáli UK https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU). 

 

Bod č. 6:   Voľby kandidáta na rektora UK 

 

Pred samotnou voľbou predseda Volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK Mgr. 

Gašpar Fronc informoval členov AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka 

a o organizácii samotnej voľby. 

Priebeh volieb kandidáta na rektora UK je uvedený v „Zápisnici o výsledku volieb kandidáta na 

funkciu rektora UK“.  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 113am ods. 5 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej v § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení účinnom do 24.4.2022 zvolil na svojom zasadnutí dňa 18. 5. 2022 za 

kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 

31.1.2027   prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU
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Ďakovná reč kandidáta na rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. je dostupná na 

videozázname z volebného zasadnutia AS UK dňa 18. mája 2022 (zverejnený na YouTube 

kanáli UK https://www.youtube.com/watch?v=bQlxK5M8jzU). 

 

Bod č. 7: Záver 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom AS UK  

za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  12:17 hod. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD. 

     

              

 

             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

                predsedníčka Akademického senátu UK 

 

Návrhová komisia: 

JUDr. Filip Vincent       ................................................................ 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.     ................................................................ 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.   ................................................................ 

Bc. Kristína Mravcová      ................................................................ 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.    ................................................................ 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.     ................................................................ 
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