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Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

 

  Bratislava, 05. 10. 2022 

 

Zápisnica  

z 24. (mimoriadneho)  zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 28. septembra 2022 
 

Začiatok zasadnutia: 15.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky)  

1. Otvorenie, schválenie programu.  

2. Voľba návrhovej komisie.  

3. Vyhlásenie volieb členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. 

4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za volebný obvod FMFI 
UK.  

5. 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 a hostí. Zároveň ospravedlnila členov Vedenia UK a 

konštatovala, že AS UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa prezencie 

z celkového počtu 53 platných mandátov členov AS UK prítomných 43 členov). 

Predsedníčka AS UK predniesla program zasadnutia, pričom 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 45 23 44 0 1 schválené 

 

Bod č. 2:  Voľba návrhovej komisie 

Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí členovia, menovite: 
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. a za študentskú časť AS UK  
Bc. Kristína Mravcová. 
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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 45 23 45 0 0 schválené 

 
Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená. 
 
 
Bod č. 3:  Vyhlásenie volieb členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

Predsedníčka AS UK uviedla, že k zvolaniu tohto zasadnutia AS UK, ako aj k samotnému 

vyhláseniu volieb členov SR UK, predchádzalo zasadnutie Predsedníctva AS UK. Zároveň 

informovala o spoločnom zasadnutí Právnej komisie AS UK a Volebnej a mandátovej komisie 

AS UK (21.9.2022), na ktorom bolo koncipované uznesenie o vyhlásení predmetných volieb. 

Následne vyzvala predsedov oboch komisií, aby sa k problematike vyjadrili. 

Tak predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ako aj predseda 

Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc, potvrdili, že problematika bola  

na ich spoločnom zasadnutí riadne prerokovaná a navrhnuté uznesenie o vyhlásení volieb 

členov SR UK odporúčajú plénu AS UK schváliť.  

Ako prvý sa do otvorenej diskusie prihlásil RNDr. Róbert  Kysel, PhD. s upozornením na menšie 

formálne chyby v uznesení, ako aj s kritikou, že materiál ako celok (návrh predmetného 

uznesenia) nebol členom AS UK prístupný vopred. V tejto súvislosti  doc. Mgr. Pavel Neogrády, 

DrSc. uviedol, že nepovažuje túto požiadavku za podstatnú, nakoľko k predmetnému 

uzneseniu je možné sa vyjadriť na zasadnutí tohto pléna. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že rozumie kritike 

RNDr. Róberta  Kysela, PhD. a uznáva, že materiál mohol byť zverejnený na úložisku, no 

nakoľko ide naozaj iba o jedno uznesenie, ktoré bolo výsledkom spoločného zasadnutia dvoch 

komisií,  nepovažovala to za nevyhnutné, pretože  je teraz aktuálna možnosť zasiahnuť  

do znenia návrhu uznesenia. Pritom dodala, že doteraz nebol úzus zasielania všetkých 

jednotlivých návrhov uznesení z komisií členom AS UK, ak sa k nim neviazal aj konkrétny 

materiál, ku ktorému sa uznesenia vzťahovali. 

Postoj predsedníčky AS UK potvrdili aj vyššie uvedení predsedovia komisií AS UK s tým, že 

zápisnica zo spoločného zasadnutia komisií, aj s návrhom predmetného uznesenia, bola 

zverejnená niekoľko dní pred aktuálnym zasadnutím AS UK.  

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. vystúpil s otázkou na nominácie kandidátov na členov SR UK, 

ktoré budú vo volebnej pôsobnosti Študentskej časti AS UK.  

Podpredseda AS UK za študentskú časť JUDr. Filip Vincent v odpovedi uviedol, že vo veci už 

prebehla neformálna diskusia ŠČAS UK s rektorom UK a predsedníčkou AS UK.   
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RNDr. Róbert Kysel, PhD. v tejto súvislosti položil otázku týkajúcu sa možnosti výberu 

navrhnutých kandidátov pri osobitnej voľbe členov ŠČAS UK z celkového počtu navrhnutých 

mien, resp. osobitného zoznamu navrhnutých kandidátov pre ŠČAS UK.  

Podpredseda AS UK a predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc 

v odpovedi upresnil, že k dispozícii bude jeden zoznam navrhnutých kandidátov, z ktorých 

šiestich bude voliť AS UK ako celok a ŠČAS UK bude osobitne voliť dvoch kandidátov. Dodal, 

že Volebná a mandátová komisia AS UK bude ešte vo veci priebehu volieb zasadať a dodá 

presné inštrukcie. 

V závere rozpravy došlo k formálnemu upresneniu uznesenia, najmä k upresneniu niektorých 

termínov, ako aj miesta a času doručenia návrhov na kandidátov na členov SR UK (RNDr. 

Róbert Kysel, PhD., doc. PhDr. Anikó Dušíková, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, PhD., prof. 

PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.). 

Po ukončení rozpravy dala predsedníčka AS UK o schválení výsledného uznesenia hlasovať.  

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 44 23 43 0 1 schválené 

Predsedníčka AS UK skonštatovala, že voľby členov SR UK boli prijatím uznesenia vyhlásené.  

Uznesenie č. 1/28.09.2022 

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na základe § 40 ods. 2 a 5 zákona 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe  
čl. 37 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 
vyhlasuje voľby členov Správnej rady UK na stredu, 12. 10. 2022 o 14.00 hod. v Auditórium 
maximum Právnickej fakulty UK.  

Návrh kandidáta na člena Správnej rady UK musí obsahovať:  

-   vlastnoručne podpísaný profesijný životopis a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail a 
korešpondenčnú adresu) navrhovanej osoby, 

-    súhlas navrhnutého kandidáta, 

-    čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva  
v SR UK a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR UK.  

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú 
akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby 
zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, 
Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú 
držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, 
reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.  

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, 
ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe  
v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 
prostriedkami právnickej osoby. Ďalšie ustanovenia, týkajúce sa kandidátov a ich 
navrhovateľov určuje zákon (§ 40 ods. 2 – 4 zákona č. 131/2002 Z. z.).  
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Návrhy je možné podávať do podateľne Rektorátu UK do 11. 10. 2022 do 12:00 v písomnej 
forme v zalepenej obálke označenej „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA SR UK“ na adresu:  

Akademický senát UK  

Šafárikovo námestie 6  

P. O. BOX 440  

814 99 Bratislava 1 

 

Bod č. 4:   Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za volebný   
obvod FMFI UK 

Bod zasadnutia otvoril podpredseda AS UK a predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

Mgr. Gašpar Fronc, ktorý uviedol, že AS UK obdržal žiadosť zo ŠRVŠ na obsadenie uvoľneného 

mandátu za volebný obvod FMFI UK. Spomenul, že tejto problematike sa venovala pozornosť 

aj na poslednom zasadnutí Predsedníctva AS UK, kde predseda AS FMFI UK doc. RNDr. 

Sebastián Ševčík, CSc. upozornil, že v rámci výsledku posledných volieb do ŠRVŠ má možnosť 

predmetné uprázdnené miesto obsadiť druhý kandidát v poradí. V rámci diskusie na PAS sa 

stanovilo, že bude potrebné získanie stanoviska predmetného kandidáta, pričom ak by 

o mandát v ŠRVŠ neprejavil záujem, vyhlásia sa doplňovacie voľby.  

V rámci následnej diskusie sa riešil spôsob kontaktovania kandidáta na mandát v ŠRVŠ (doc. 

RNDr. Dana Pardubská, CSc.), ako aj stanovenie konečného termínu možnosti prejavenia 

záujmu o mandát (RNDr. Róbert Kysel, CSc., Bc. Boris Bobáľ). 

Po ukončení rozpravy a doformulovaní znenia uznesenia dala predsedníčka AS UK o jeho 

schválení hlasovať.  

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 43 22 43 0 0 schválené 

Predsedníčka AS UK skonštatovala, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Uznesenie č. 2/28.09.2022 

Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 

Zásad volieb do Akademického senátu UK v prípade, že sa zvolený náhradník po výzve 

predsedu Volebnej a mandátovej komisie UK  do 3. 10. 2022 do 12:00 svojej funkcie 

neujme, 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl za volebný obvod FMFI UK  

na volebné obdobie 2021 – 2024, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do ŠRVŠ od 4. 10. 2022 do 4. 11. 2022. 

 

Bod č. 5: Záver 
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Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom AS UK  

a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  15:58 hod. 

 

Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD. 

     

              

             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

                predsedníčka Akademického senátu UK 

 

Návrhová komisia: 

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

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

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


