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Bratislava, 23. 02. 2022 

 

Zápisnica  

zo 17. (mimoriadneho) zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 16. februára 2022 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka Vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, 

Bratislava 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého užívania 
nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR (písomne predkladá: dekan PraF UK, dekan 
FTVŠ UK). 

3. Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb rektora UK, ich súlad s aktuálne 
platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň s navrhovanou novelou zákona o vysokých 
školách. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

Bod č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. privítala členov 

Predsedníctva AS UK a vedenia UK na čele s rektorom UK, prof. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD., čím otvorila toto zasadnutie. 

Predsedníčka AS UK skonštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné, nakoľko 

prítomných bolo 14 členov predsedníctva. Následne predstavila návrh programu aktuálneho 

zasadnutia a vyzvala účastníkov zasadnutia na jeho doplnenie alebo úpravu. Keďže neboli 

podané žiadne návrhy na doplnenie ani pripomienky k programu zasadnutia, predsedníčka 

AS UK vyzvala na hlasovanie o jeho schválení.  

č. hlas. prítomných kvórum za prot i zdržal sa výsledok 

1 14 8 14 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 17. zasadnutia Predsedníctva 
AS UK dňa 16. 02. 2022 takto:  

1. Otvorenie. 

2. Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého 
užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR (písomne predkladá: dekan PraF 
UK, dekan FTVŠ UK). 

3. Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb rektora UK, ich súlad s aktuálne 
platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň s navrhovanou novelou zákona 
o vysokých školách. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Bod č. 2: Žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období sťaženého 
užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR (písomne predkladá: dekan 
PraF UK, dekan FTVŠ UK) 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, že predmetnými 

žiadosťami PraF UK a FTVŠ UK o poskytnutie zľavy z nájomného v období sťaženého 

užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR sa zaoberala Finančná komisia AS UK. 

Vyzvala predsedu tejto komisie, aby informoval o predložených žiadostiach.  

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že komisia 

prostredníctvom per-rollam hlasovania jednoznačne odporučila plénu AS UK uvedené 

žiadosti schváliť. 

Predsedníčka AS UK zároveň informovala Predsedníctvo AS UK, že vyhovela žiadosti 

zástupcov PraF UK v AS UK o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS UK z dôvodu 

schválenia týchto dvoch žiadostí a, že termín zasadnutia bol stanovený na 18. 02. 2022 

online formou.  

K predmetnému bodu neodzneli žiadne konkrétne pripomienky, okrem poďakovania doc. 

JUDr. Petra Lukáčku, PhD. (PraF UK) predsedníčke AS UK za vyhovenie žiadosti o zvolanie 

mimoriadneho zasadnutia AS UK. 

 
Bod č. 3:  Posúdenie možnosti vyhlásenia a uskutočnenia volieb rektora UK, ich súlad 

s aktuálne platnou a účinnou právnou úpravou a zároveň s navrhovanou novelou 
zákona o vysokých školách 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že uvedenou 

problematikou sa zaoberala Právna komisia AS UK na svojom poslednom zasadnutí.  

Vyzvala predsedu tejto komisie, aby informoval o výsledkoch zasadnutia.  
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Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že komisia sa 

zaoberala formulovaním právneho stanoviska k termínu vyhlásenia a konania volieb 

kandidáta na rektora UK na základe predchádzajúcej právnej analýzy spracovanej členmi 

komisie. Výsledkom bolo pozitívne stanovisko komisie k možnosti vyhlásenia a konania 

predmetných volieb v prvom polroku 2022, čomu nebránia ani platná legislatíva SR, ani 

vnútorné predpisy UK. 

Predsedníčka AS UK následne vyzvala rektora UK, aby vyjadril svoje stanovisko 

k problematike.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval za formulovanie stanoviska 

predsedovi Právnej komisie a zdôraznil, že UK je v boji za zachovanie akademickej 

samosprávy a akademických slobôd naďalej konzistentná a transparentná. Členov 

Predsedníctva AS UK vyzval na slobodné rozhodnutie sa bez ohľadu na aktuálne vedenie UK 

a mediálne útoky voči univerzite a jej vrcholovým predstaviteľom. Zároveň zosumarizoval 

pozíciu UK v boji za zachovanie akademických slobôd v rámci aktuálnej upadajúcej podpory 

reprezentácií VŠ, ako aj jednotlivých univerzít.    

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. potvrdila predchádzajúce 

vyjadrenie rektora UK o zastávaní principiálnych postojov aj zo strany akademickej 

samosprávy a otvorila diskusiu. 

V rámci nej dostali možnosť vyjadriť sa nielen členovia predsedníctva, ale aj členovia 

vedenia UK, ktorí zaujali jednotné stanovisko s pozíciou rektora UK a predsedníčky UK, 

predovšetkým voči posledným medializovaným vyjadreniam niektorých členov Správnej 

rady UK. 

Následne po obsiahlej diskusii podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc predostrel dva návrhy 

na možné vyhlásenie volieb na kandidáta na rektora UK, a to 23. 2. 2022 a 9. 3. 2022. Sám sa 

vyslovil za skorší termín vyhlásenia voľby, a to formou mimoriadneho zasadnutia AS UK  

23. 2. 2022.  

V rámci  diskusie sa väčšina členov predsedníctva AS UK na základe pádnych argumentov 

vyjadrila rovnako za skorší termín. Hlavným argumentom (Mgr. Gašpar Fronc) bolo 

predĺženie časového priestoru na podávanie návrhov kandidátov na rektora UK, a zároveň  

deklarácia  rozhodného postoja,  ktorý je konzistentný s dlhodobým postojom UK k novele 

VŠ zákona (PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.).  

Niektorí členovia predsedníctva  (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a Mgr. Ľubor Tománek, 

PhD., doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.) sa vyjadrili ešte k termínu realizácie skoršej alebo 

neskoršej realizácie volieb. 

Predmetom ďalšej rozpravy bola podoba ďalšej možnej diskusie v rámci akademickej obce 

UK o novele VŠ zákona a predmetnej možnosti vyhlásenia voľby kandidáta na rektora UK.  
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Predsedníčka AS UK uviedla,  že doterajšej vyše ročnej  diskusii v rámci UK chýba ešte  

výraznejšia diskusia aj na úrovni jej jednotlivých súčastí, čo je možné využiť  predovšetkým 

pri najbližšej príležitosti vyhláseného rektorského voľna na pondelok 21. 2. 2022.  

Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila na nutnosť bezprostredného 

informovania akademickej obce UK o krokoch predsedníctva AS UK, aby sa aj  

do budúcnosti predišlo medializácii neoficiálnych a neoverených informácií.  

Predsedníčka AS UK uviedla, že informácie z predsedníctva podávajú na fakultách jednotliví 

členovia a ona informovala všetky členky a členov akademického senátu o medializácii, 

ktorá sa nezakladala na overených informáciách.   

Po ďalšej vyčerpávajúcej diskusii predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

ukončila rozpravu a vyzvala podpredsedu AS UK Mgr. Gašpara Fronca, aby formuloval 

výsledné uznesenie Predsedníctva AS UK. 

Po prezentovaní uznesenia predsedníčka AS UK iniciovala hlasovanie o jeho schválení.  

č. hlas. prítomných kvórum za prot i zdržal sa výsledok 

2 14 8 14 0 0 schválené 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že uznesenie bolo 

Predsedníctvom AS UK jednomyseľne schválené.  

 

Uznesenie č. 2: 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, podľa § 8 
ods. 5 tretej a štvrtej vety zákona o vysokých školách a v zmysle príslušných vnútorných 
predpisov, poukazujúc na čl. 15 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu UK č. 20/2014 
Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení 
dodatkov č. 1 až č. 3,  

žiada predsedníčku AS UK o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu 
UK s nasledovným návrhom programu: 

1. Otvorenie, schválenie programu.  

2. Voľba návrhovej komisie.  

3. Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2023  
do 1.1.2027.  

4. Záver.  

 

(15:30 odchod doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. z dôvodu neodkladných povinností) 
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Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne otvorila rozpravu 

k termínu na konanie volieb rektora UK, pričom vyzvala podpredsedu AS UK Mgr. Gašpara 

Fronca o prezentáciu podrobností. 

Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že Predsedníctvo AS UK môže, ale nemusí dať plénu AS UK 

návrh na konkrétne termíny možného konania volieb rektora UK (11. 05. 2022, 18. 05. 2022, 

jeseň 2022). Pritom uviedol aj výpočty tradičných lehôt na podávanie návrhov na kandidáta 

na rektora UK.    

V rámci rozpravy sa  niektorí prítomní vyjadrili za jesenný termín konania volieb kandidáta 

na rektora UK (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. a doc. PhDr. 

Paulína Mihaľová, PhD.), a to predovšetkým z dôvodu zachovania tradície na UK. 

Následne sa ostatní prítomní členovia Predsedníctva AS UK vyjadrili v prospech termínu  

18. mája 2022 s uvedením relevantných argumentov v prospech tohto dátumu. 

Podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc formuloval uznesenie, o ktorom dala predsedníčka 

AS UK následne hlasovať.  

č. hlas. prítomných kvórum za prot i zdržal sa výsledok 

3 13 7 13 0 0 schválené 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že uznesenie bolo 

Predsedníctvom AS UK jednomyseľne schválené.  

 

Uznesenie č. 3: 

Predsedníctvo AS UK navrhuje nasledovný text uznesenia pre plenárne zasadnutie  AS 

UK: 

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. 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

Predsedníctvo 

 

+421 2 9010 2061 
as@rec.uniba.sk 

 

https://uniba.sk/o-univerzite/organy-

uk/akademicky-senat-

uk/predsednictvo/ 

Strana 6 z 7 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne otvorila rozpravu 
o návrhu možnej podoby Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK a zároveň 
vyzvala prítomných na podávanie konkrétnych návrhov. 

V rámci rozpravy zazneli návrhy mien: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., Mgr. Tamara Čipková, 

PhD., doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., Mgr. Gašpar Fronc, doc. Mgr. Pavel Neogrády, 

DrSc. JUDr. Filip Vincent a Bc. Kristína Mravcová. Všetci uvedení, ktorí boli na aktuálnom 

zasadnutí P AS UK prítomní, vyjadrili so svojou nomináciou súhlas.  

Podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc následne formuloval uznesenie, o ktorom dala 

predsedníčka AS UK hlasovať.  

č. hlas. prítomných kvórum za prot i zdržal sa výsledok 

4 13 8 13 0 0 schválené 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že uznesenie bolo 

Predsedníctvom AS UK jednomyseľne schválené.  

Uznesenie č. 4: 

Predsedníctvo AS UK navrhuje za členov Volebnej komisie pre voľbu kandidáta  

na rektora UK: 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD., 

Mgr. Tamara Čipková, PhD., 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., 

Mgr. Gašpar Fronc, 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. 

JUDr. Filip Vincent a 

Bc. Kristína Mravcová. 
 

(16:12 odchod PhDr. Mgr. Simony Kelčíkovej, PhD. z dôvodu neodkladných povinností) 

 

Bod č. 6: Rôzne 

V rámci tohto bodu zazneli upresnenia k plánovanému mimoriadnemu zasadnutiu AS UK, 

ako aj mediálnej stratégii informovania o tejto veci. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na základe informácií zástupcov 

UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) podala krátku správu o medializovanom 

uznesení pléna ŠRVŠ k novele VŠ zákona, ako aj postoji spomenutých delegátov UK v rámci 

tohto hlasovania. Jej slová potvrdil podpredseda AS UK za študentskú časť JUDr. Filip 

Vincent. 
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Ako posledná zaznela informácia predsedu Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martina Putalu, 

PhD. o podpore zmienenej Výzvy RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl z 9. 2. 

2022 fakultami vysokých škôl na Slovensku.  

 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu tohto mimoriadneho zasadnutia predsedníčka AS UK  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala členom Predsedníctva AS UK a hosťom 

z vedenia UK za ich účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia: 16.30 hod. 

Zapísal:  Mgr. Dominik Blanár, PhD.  

                           (tajomník AS UK) 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 


