Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát

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

Bratislava, 22. 06. 2022

Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 22. júna 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.

2. Voľba návrhovej komisie.
3.

Schválenie programu.

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK

5.

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky.
písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK

6. Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského v Bratislave
a Univerzitnou nemocnicou Martin.
písomne predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK

7.

Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave.
písomne predkladá: rektor UK

8.

Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
písomne predkladá: rektor UK

9. Návrh vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných
miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.
písomne predkladá: rektor UK

10. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického
senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
písomne predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
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11. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021.
písomne predkladá: rektor UK, kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

12. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022.
písomne predkladá: rektor UK, kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

13. Účtovná závierku spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2021 a Výročná správa o činnosti
spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021.
písomne predkladá: konateľka UK VEDA, s. r. o. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

14. Návrh úprav cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK.
písomne predkladá: rektor UK.

15. Návrh rektora UK na odmeňovanie členov Správnej rady UK.
písomne predkladá: rektor UK

16. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri
Akademického roka 2022 /2023.
predkladá: predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

17. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebných
obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK, FiF UK, FMFI UK, FTVŠ UK
a zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom obvode EBF UK.
predkladá: podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc

18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
20. Rôzne.
21. Záver.
Zasadnutie AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá privítala
prítomných členov AS UK, ako aj členov Vedenia UK a hostí z radov členov akademickej obce
UK i verejnosti. Konštatovala, že AS UK je uznášaniaschopný.
Bod č. 2:

Voľba návrhovej komisie

Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí doc. RNDr.
Sebastián Ševčík, CSc., doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a za študentskú časť AS UK Bc. Boris
Bobáľ.
Všetci menovaní so svojou nomináciou súhlasili, preto predsedníčka AS UK pristúpila
k hlasovaniu o schválení zloženia návrhovej komisie.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

1

42

22

41

0

1

schválené
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Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená.
Uznesenie č. 1/22.06.2022
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.,
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a
Bc. Boris Bobáľ.

Bod č. 3:

Schválenie programu

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne predstavila aktuálny návrh
programu zasadnutia, pričom vyzvala členov AS UK a Vedenia UK, aby predložili návrhy
na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc na základe aktuálnej
informácie o ukončení mandátov niektorých členov ŠČ AS UK navrhol upresnenie znenia bodu
17. Po aktualizovaní programu zasadnutia podľa podaného návrhu dala predsedníčka AS UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. o navrhnutom znení programu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

2

42

22

42

0

0

schválené

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh programu zasadnutia bol schválený.

Uznesenie č. 2/22.06.2022
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 23. riadneho
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2022 takto:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu.
4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky.
6. Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského
v Bratislave a Univerzitnou nemocnicou Martin.
7. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave.
8. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

Strana 3 z 14

9. Návrh vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov UK.
10. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického
senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
11. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021
12. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022.
13. Účtovná závierka spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2021 a Výročná správa o činnosti
spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021.
14. Návrh úprav cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK.
15. Návrh rektora UK na odmeňovanie členov Správnej rady UK.
16. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri
Akademického roka 2022 /2023.
17. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebných
obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK, a zamestnaneckej časti
AS UK vo volebnom obvode EBF UK.
18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
20. Rôzne.
21. Záver.
Bod č. 4:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala členov vedenia UK
o informácie.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval o korekcii vo výške 4,6 mil. € za verejné
obstarávanie na VP UK. Uviedol, že UK využije všetky zákonné možnosti, aby túto korekciu
nemusela platiť. Ďalej informoval o chýbajúcich 5,5 mil. € na energie a o nutnosti nového
spôsobu vysúťaženia dodávateľov energií.
Bod č. 5:

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky

Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., požiadala dekana FMFI UK
o predstavenie materiálu. Následne doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o jeho
prerokovaní v Pedagogicko-vedeckej komisii. Komisia odporúča predložený materiál schváliť.
Ako informoval doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., k rovnakému záveru dospela po prerokovaní
návrhu aj Právna komisia.
Nakoľko v diskusii neboli položené žiadne otázky, predsedníčka dala o návrhu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

3

42

22

42

0

0

schválené
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Uznesenie č. 3/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.

Bod č. 6: Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského
v Bratislave a Univerzitnou nemocnicou Martin
Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., požiadala prof. MUDr. Andreu
Čalkovskú, DrSc., dekanku JLF UK o predstavenie materiálu. Potom informovali predsedovia Finančnej
a Právnej komisie o prerokovaní materiálu. Obe komisie odporúčajú návrh schváliť.

Nakoľko neboli ďalšie otázky, predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
požiadala podpredsedu Mgr. Fronca o prečítanie presného znenia navrhnutého uznesenia a
dala o ňom hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

4

42

22

42

0

0

schválené

Uznesenie č. 4/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
návrh rektora UK:
1.
na uzavretie Zmluvy o prevode Diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o
postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020;
2.
kde zmluvné strany sú: Univerzita Komenského v Bratislave ako Objednávateľ –
postupca, Univerzitná nemocnica Martin ako Objednávateľ – postupník a
PANTOGRAPH s.r.o. ako dodávateľ;
3.
predmetom Zmluvy o prevode Diela je prevod Diela vyhotoveného na základe
Zmluvy o dielo a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo medzi Univerzitou Komenského v Bratislave,
Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a PANTOGRAPH s.r.o. zo dňa 11. 07. 2019
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“) vrátane
postúpenia poskytnutej Licencie z Objednávateľa – postupcu na Objednávateľa –
postupníka a postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov Objednávateľa postupcu vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na Objednávateľa - postupníka v rozsahu,
v akom neboli splnené do dňa uzavretia tejto Zmluvy o prevode Diela s tým,
že PANTOGRAPH s.r.o. ako dodávateľ s tým vyslovuje svoj súhlas, pričom
uzavretím Zmluvy o prevode diela sa nijakým spôsobom nemení rozsah ani obsah
práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1 pre
jej zmluvné strany;
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4.

5.

vzhľadom na to, že Dielo bolo zabezpečené z dotácie poskytnutej Univerzite
Komenského v Bratislave v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 603 z
19. 12. 2018, ktorá bola účelovo určená na zabezpečenie Diela, Dielo sa prevádza a
Licencia sa postupuje bezodplatne;
Univerzita Komenského v Bratislave ako Objednávateľ – postupca sa zaväzuje
v súvislosti s prevodom Diela poskytnúť Univerzitnej nemocnici Martin ako
Objednávateľovi – postupníkovi všetku potrebnú súčinnosť a zároveň sa v prípade,
ak porušila svoje povinnosti z uznesenia vlády SR č. 603 z 19. 12. 2018 a zo zmluvy
o poskytnutí dotácie a nezabezpečila potrebný rozsah licenčných práv spojených
s Dielom a Licenciou, zaväzuje nahradiť Objednávateľovi - postupníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 1.000,- EUR ako paušalizovanú náhradu nákladov spojených
s dodatočným zabezpečením chýbajúcich autorských, licenčných alebo
sublicenčných práv ku všetkým dielam vytvoreným na základe Zmluvy o dielo
a znášať náhradu škody v prevyšujúcom rozsahu.

Bod č. 7: Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave
Na požiadanie predsedníčky AS UK, prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD., predstavil rektor
UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. predložený materiál. Uviedol, že v súvislosti s novelou
zákona o vysokých školách a novelou zákona o verejnom obstarávaní v predloženom návrhu
došlo k najnevyhnutejším zmenám vyplývajúcim z novely zákona o vysokých školách, a to
k stanoveniu počtu členov Správnej rady UK, doplneniu ustanovení týkajúcich sa vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a k ustanoveniu fakúlt ako
samostatných prevádzkových jednotiek.
Predseda Finančnej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že v čase prerokovania
návrhu komisia nebola uznášaniaschopná a že prítomní členovia vyjadrili s návrhom súhlas.
Predseda Právnej komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia mala
pripomienky formálnemu charakteru, ktoré boli následne zohľadnené.
V rozprave k materiálu sa RNDr. Róbert Kysel, PhD. opýtal, či bude akademický senát fakulty
navrhovať rektorovi osobu poverenú výkonom funkcie dekana, alebo si ju rektor bude vyberať
bez návrhu akademického senátu fakulty. Rektor UK v odpovedi uviedol, že situáciu bude riešiť
dočasným poverením, nakoľko nový štatút, ktorý by problém riešil, bude predložený neskôr.
Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala po ukončení diskusie o návrhu
hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

5

44

23

42

0

2

schválené

Uznesenie č. 5/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu
č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6.
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Bod č. 8: Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
Ako informovali doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.,
Pedagogicko-vedecká ani Právna komisia nemali k materiálu pripomienky.
V diskusii sa RNDr. Róbert Kysel, PhD. opýtal na štipendiá za mimoriadne športové výkony.
Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prisľúbila hľadanie riešenia.
Po diskusii dala predsedníčka AS o návrhu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

6

44

23

43

0

1

schválené

Uznesenie č. 6/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu
č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 9: Návrh vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov UK
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala o úvodné slovo rektora
UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby materiál predstavil. Rektor informoval
o pripomienkovaní daného materiálu zo strany dekanov jednotlivých fakúlt, ako aj o tvorbe
finálnej verzie materiálu po zasadnutí komisií a predsedníctva AS UK.
Predseda Pedagogicko-vedeckej komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že
materiál na zasadnutí komisie predstavil JUDr. Michal Káčerík, vedúci Oddelenia legislatívy a
právnych služieb RUK. Členovia komisie diskutovali o potrebe zosúladenia sústavy študijných
odborov a odborov habilitačného a inauguračného konania, o záväznosti výsledku výberového
konania pre dekana na uzavretie pracovného pomeru a v diskusii odporučili ponechať možnosť
riešiť ospravedlnenie sa z účasti na výberovom konaní zo zreteľahodných dôvodov. Nakoľko
komisia nebola uznášaniaschopná, iba konsenzuálne navrhla zapracovať pripomienky
a predložiť materiál na prerokovanie a schválenie na zasadnutí pléna AS UK.
Predseda Právnej komisie doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že diskusia k materiálu
bola veľmi bohatá a vzišlo z nej niekoľko pripomienok, ktoré boli odporúčané zapracovať.
Komisia následne materiál odporučila po zapracovaní pripomienok schváliť.
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila rozpravu. Ako prvý sa
prihlásil RNDr. Róbert Kysel, PhD. Ocenil materiál a skutočnosť, že sa v tejto oblasti zachovala
autonómnosť pôsobnosti fakúlt. Zároveň predniesol pozmeňujúci návrh týkajúci sa
uznášaniaschopnosti výberovej komisie (čl. 4 navrhol doplniť o odsek 8, v znení: „Výberová
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komisia je uznášaniaschopná, ak je na výberovom konaní prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov, najmenej však musia byť prítomní najmenej traja jej členovia.“), na čo adekvátne
odpovedal rektor UK, ako aj JUDr. M. Káčerík.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. následne svoj pozmeňujúci návrh stiahol a súčasne predložil druhý
pozmeňovací návrh v znení týkajúcom sa čl. 4 odsek 6. „Na výberovom konaní podľa odseku 3
sa bez práva hlasovať zúčastňuje aj zástupca študentov. Ak vnútorný predpis fakulty neurčí
inak, zástupcu študentov určí voľbou študentská časť akademického senátu príslušnej fakulty,
a to najneskôr 7 dní pred konaním výberového konania. V prípade nezvolenia takéhoto člena sa
na výberovom konaní zúčastňuje predseda študentskej časti akademického senátu príslušnej
fakulty alebo ním určený člen študentskej časti akademického senátu príslušnej fakulty.“.
Rektor UK si tento návrh osvojil.
V rámci následnej diskusie ešte zazneli ďalšie menšie pripomienky, ktoré už nemali vplyv
na konečné znenie predloženého materiálu.
Po ukončení rozpravy dala predsedníčka AS UK hlasovať o navrhnutom materiáli v znení
pozmeňovacieho návrhu.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

7

45

23

44

0

1

schválené

Uznesenie č. 7/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Zásady výberového konania
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov UK v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu.
Bod č. 10: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovací poriadok
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
Predsedníčka AS UK predstavila návrh a vysvetlila, že dodatok je potrebný kvôli stanoveniu
procesov voľby členov novej správnej rady. Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a Mgr. Gašpar
Fronc informovali o pripomienkach Právnej komisie AS UK a Volebnej a mandátovej komisie
AS UK, ktoré boli do návrhu zapracované. Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková,
PhD. poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave materiálu a nakoľko neboli ďalšie
otázky, dala o návrhu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

8

45

23

45

0

0

schválené

Uznesenie č. 8/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu
č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
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Bod č. 11: Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že výročná správa ešte
nebola predmetom rokovania Správnej rady UK. Materiál predstavila kvestorka UK Ing. Ingrid
Kútna Želonková, PhD.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že finančná komisia prerokovala aj čiastkové
výročné správy rektorátu, Družby aj Mlynov. Materiál odporúča schváliť. Predsedníčka AS UK
informovala, že materiál prerokovala aj Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS
UK a nemá pripomienky.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. v rozprave požiadal o informáciu ohľadom súdneho sporu JLF UK so
spoločnosťou Metrostav Slovakia a. s. Odpovedali prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská,
PhD. a prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Po diskusii dala predsedníčka AS UK o navrhnutom uznesení hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

9

39

20

39

0

0

schválené

Uznesenie č. 9/22.06.2022
Akademický senát UK prerokoval Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2021.

Bod č. 12: Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala kvestorku UK Ing. Ingrid
Kútnu Želonkovú, PhD. o predstavenie materiálu. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
informoval, že pri prerokovaní nebola Finančná komisia uznášaniaschopná, ale prítomní
členovia nemali k materiálu pripomienky.
Nakoľko ani v diskusii neboli žiadne otázky, predsedníčka AS dala o materiáli hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

10

39

20

39

0

0

schválené

Uznesenie č. 10/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského
v Bratislave na rok 2022.

Bod č. 13: Účtovná závierku spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2021 a Výročná správa
o činnosti spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021
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Materiál predstavila prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. Doc. RNDr. Martin Putala,
PhD. informoval, že Pedagogicko-vedecká komisia k materiálu nemala pripomienky. Doc.
RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že Finančná komisia nebola pri prerokovaní
uznášaniaschopná, ale k materiálu prebehla široká diskusia a prítomní členovia s návrhom
súhlasili. Mgr. Askar Gafurov informoval, že Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS
UK zaslala niekoľko pripomienok a s materiálom súhlasí.
V diskusii sa RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, aký význam má pre univerzitu s.r.o., ktorá
nevie generovať zisk a či by predaj predmetov a e-shop nevedela zabezpečiť univerzita sama.
V odpovedi prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. vysvetlila otázky základného imania,
problematiku e-shopu a skutočnosť, že s.r.o. nie je možné „uspať“. Ďalej uviedla, že výnosy UK
Veda stúpajú a strata klesá. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa vyjadril aj k otázke predaja
kníh. Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. ešte uviedla, že všetky údaje vo výročnej
správe zodpovedajú realite a účtovná uzávierka je v poriadku.
Následne dala predsedníčka o uzneseniach hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

11

41

21

40

0

1

schválené

Uznesenie č. 11/22.06.2022
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa článku
V. Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – spol. UK VEDA,
s. r. o. účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021.

č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

12

41

21

40

1

0

schválené

Uznesenie č. 12/22.06.2022
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie Výročnú správu
o činnosti spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021.

Bod č. 14: Návrh úprav cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba
UK
V úvode rektor UK uviedol, že aj napriek rastu nákladov sa ceny 10 rokov nezvyšovali, nakoľko
ubytovanie neberie ako zárobkovú činnosť, ale ako sociálnu službu pre študentov
a zamestnancov. V súčasnosti sú už tieto ceny neudržateľné a aj po zvýšení sú stále hlboko pod
komerčnými cenami. Kvestorka UK informovala o metodike navýšenia cien.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval, že členovia Finančnej komisie navrhli hlasovať
oddelene o cenníkoch pre študentov a pre zamestnancov. Predsedníčka prof. PhDr. Zlatica
Plašienková, PhD. informovala, že Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
s návrhom súhlasí.
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V diskusii podrobnosti rozobrali Mgr. Askar Gafurov, RNDr. Róbert Kysel, PhD. (poukázal
najmä na skutočnosť, že zvyšovanie cien za zamestnanecké ubytovanie je u všetkých izieb
a apartmánov o rovnakú sumu 76,36 € a takto navrhnutý cenník nezohľadňuje rozdielnu kvalitu
izieb a apartmánov pre zamestnanecké ubytovanie na Mlynoch) a Mgr. Zuzana Bujačková.
Odpovedal rektor UK, ako aj prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. Podpredseda JUDr.
Filip Vincent uviedol, že je za spoločné hlasovanie o všetkých cenníkoch tak, ako sú
predložené.
Predsedníčka prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala najprv hlasovať o procedurálnom
návrhu doc. Ševčíka na rozdelenie hlasovania.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

13

38

20

9

16

13

neschválené

Po konštatovaní, že návrh neprešiel, dala predsedajúca hlasovať o predloženom materiáli.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

14

38

20

28

1

9

schválené

Uznesenie č. 13/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje
I. Cenník – študenti za ubytovacie služby v študentskom domove Mlyny UK s účinnosťou
od 31. augusta 2022,
II. Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby v študentskom domove Mlyny UK s
účinnosťou
od 31. augusta 2022,
III. Cenník – študenti za ubytovacie služby v študentskom domove Družba UK s účinnosťou
od 31. augusta 2022,
IV. Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby v študentskom domove Družba UK
s účinnosťou od 31. augusta 2022.
Bod č. 15: Návrh rektora UK na odmeňovanie členov Správnej rady UK
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že novela zákona o VŠ ukladá
povinnosť odmeny členov SR za účasť na zasadnutiach a ich prípravu. Ďalej uviedol, že sa Klub
kvestorov dohodol na jednotných pravidlách a v ich zmysle materiál predkladá.
V diskusii sa RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol schváliť odmeňovanie členov Správnej rady UK
s časovým obmedzením do konca kalendárneho roka 2022 a k materiálu sa vrátiť po jeho
dopracovaní o problematiku cestovných náhrad, riešenie prípadov neuznášaniaschopnosti
zasadnutí alebo predčasného odchodu člena SR UK zo zasadnutia, ako aj spôsob a periodicitu
vyplácania odmnien. V odpovedi podrobnosti uviedla prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská,
PhD.
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Po diskusii dala predsedníčka AS UK o návrhu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

Kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

15

37

19

36

1

0

schválené

Uznesenie č. 14/22.06.2022
Akademický senát UK schvaľuje odmenu členom Správnej rady UK za čas výkonu funkcie
na zasadnutí Správnej rady UK, a to:
a) predsedovi Správnej rady UK vo výške 15% priemernej mesačnej nominálnej mzdy
v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a
b) členovi Správnej rady UK vo výške 10% priemernej mesačnej nominálnej mzdy
v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok,
a to za jedno zasadnutie.
Za jedno zasadnutie Správnej rady UK sa pritom pokladá jeden deň prípravy na zasadnutie
Správnej rady UK a jeden deň účasti na zasadnutí Správnej rady UK prezenčne alebo
online.
Bod č. 16: Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom
semestri Akademického roka 2022 /2023
Návrh harmonogramu predstavil podpredseda senátu Mgr. Gašpar Fronc. Uviedol, že dátumy
zasadnutí sa odvíjajú predovšetkým od procedúr voľby, vypočutia a potvrdenia členov novej
Správnej rady UK.
V diskusii nemal k navrhnutým termínom nikto zo senátu otázky a predsedníčka dala o ňom
hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

16

35

18

35

0

0

schválené

Uznesenie č. 15/22.06.2022
Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK,
predsedníctva a komisií v zimnom semestri akademického roka 2022/2023.

Bod č. 17: Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo
volebných obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK a zamestnaneckej
časti AS UK vo volebnom obvode EBF UK
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Predseda Volebnej a mandátovej komisie Mgr. Gašpar Fronc informoval o ukončených
mandátoch v študentskej časti AS UK a o študentoch, ktorých čakajú štátnice v lete. Na jeho
žiadosť Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. z EBF UK upresnila informáciu o ukončení jej
pracovného pomeru. V diskusii sa k podrobnostiam vyjadrili prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. a
doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
Následne dala predsedníčka AS UK o návrhu hlasovať.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

17

35

18

35

0

0

schválené

Uznesenie č. 16/22.06.2022
Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 – 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnené mandáty
vo volebných obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK,
II.
vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnený mandát
vo volebnom obvode EBF UK,
III.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do AS UK od 19. 9. 2022 do 4. 11. 2022.

Bod č. 18: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK
JUDr. Filip Vincent podal stručnú informáciu o zániku mandátov u študentov, ktorí končia
štúdium na UK.

Bod č. 19: Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o zasadnutí RVŠ 13. 6. 2022 a o proteste, ktorý je
plánovaný na september.
JUDr. Filip Vincent informoval o situácii v ŠRVŠ po prijatí novely zákona o VŠ a o vzdaní sa
podpredsedníčky ŠRVŠ.
Bod č. 20: Rôzne
V rámci tohto bodu sa doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. vyjadrila k problematike vzťahov UK
a Správnej rady UK a apelovala na ústretový prístup. Do diskusie sa následne zapojili doc. Mgr.
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Pavel Neogrády, DrSc., doc. RNDr. Martin Putala, PhD., rektor UK a predsedníčka prof. PhDr.
Zlatica Plašienková, PhD. Diskutujúci sa zhodli na potrebe rešpektovať kompetencie AS UK
a Správnej rady UK na základe prijatej novely vysokoškolského zákona a usilovať sa
o vzájomnú spoluprácu vo vzťahu k UK.
Bod č. 21: Záver
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom AS UK,
členom Vedenia UK za účasť a zároveň spoločne s rektorom UK pozvala všetkých prítomných
na posedenie v novom InfoCentre UK.

Koniec zasadnutia:

17:31 hod.

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

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

Návrhová komisia:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

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

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

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

Bc. Boris Bobáľ

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