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Bratislava 12. 10. 2022 

Z á p i s n i c a  

zo 14. mimoriadneho zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

zo dňa 12. októbra 2022 

 

Začiatok zasadnutia:     17:15 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   Auditorium Maximum, Šafárikovo nám. 6 

Prítomní:      3 členovia podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie podrobností o priebehu verejného vypočutia kandidátov na členov SR UK. 

3. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda komisie privítal prítomných členov na mimoriadnom zasadnutí komisie a 

pozvaných hostí a konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda komisie v úvode 

zasadnutia zdôvodnil potrebu zvolania mimoriadneho zasadnutia s poukazom na 

zrealizovanú voľbu kandidátov na členov SR UK a čl. 37 ods. 9 Rokovacieho poriadku AS UK, 

ktorý upravuje kompetenciu komisie určiť podrobnosti o priebehu verejného vypočutia 

kandidátov na členov SR UK.  

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu a zároveň prítomných 

vyzval na predkladanie ďalších návrhov na zmenu alebo doplnenie programu rokovania 

komisie. Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie programu rokovania komisie 

nezaznel, program rokovania komisie bol konkludentne schválený. 

 

Bod č. 2: Určenie podrobností o priebehu verejného vypočutia kandidátov na členov 

SR UK 

Komisia svoje rokovania začala v nadväznosti na predchádzajúcu voľbu kandidátov na 

členov Správnej rady UK, z ktorej vzišli nasledovní kandidáti (uvádzaní v abecednom poradí 

podľa priezviska): 

kandidáti zvolení plénom AS UK:  

JUDr. Miroslav Cák  

JUDr. Miroslav Hlivák  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  

Mons. František Rábek  

JUDr. Marek Samoš  

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.  
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kandidáti zvolení ŠČ AS UK:  

Mgr. Barbara Lášticová, PhD.  

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA. 

 

Predseda komisie vyzval členov komisie na začatie rozpravy o určení podrobností 

o priebehu verejného vypočutia kandidátov na členov SR UK podľa čl. 37 ods. 9 

Rokovacieho poriadku AS UK. Do rozpravy sa postupne zapojili všetci členovia komisie, 

rovnako aj pozvaní hostia. Na základe prezentovaných názorov, dospela komisia 

k nasledovným záverom. Termín verejného vypočutia bol v súlade s ostatnými 

relevantnými lehotami stanovený na 19.10.2022 (streda) od 14,00 hod. Verejné vypočutie 

sa uskutoční v Moyzesovej sieni, Filozofickej fakulty UK (Vajanského nábrežie 12).    

Rektor UK sa zúčastnil úvodnej časti zasadnutia komisie a uviedol, že Rektorát UK poskytne 

AS UK súčinnosť pri organizačno-technickom zabezpečení verejného vypočutia.  

 

Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že verejné vypočutie bude riadiť predsedníčka AS UK. 

V rámci jednotlivých blokov v harmonograme bude potrebné dôsledne dodržiavať určené 

časové limity. Členovia komisie poskytnú predsedníčke súčinnosť pri informovaní 

o zostávajúcom čase prezentácie a diskusie jednotlivých kandidátov.  

 

Následne členovia komisie stanovili požiadavky na formu a rozsah vypočutia kandidátov 

a ich zoradenie v rámci harmonogramu. Členovia komisie sa zhodli na zoradení 

v abecednom poradí kandidátov podľa priezviska. Po rozprave o základných otázkach 

priebehu verejného vypočutia pristúpila komisia k hlasovaniu o uznesení v znení: 

 

Uznesenie č. 1 

„Volebná a mandátová komisia podľa čl. 37 Rokovacieho poriadku AS UK určuje 

podrobnosti o priebehu verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK 

nasledovne:  

 

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční dňa 19.10.2022 od 14:00 hod. v Moyzesovej 

sieni, Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava.  

 

Každý kandidát má k dispozícii 15 minút, z toho maximálne 5 minút bude určených 

vlastnému predstaveniu (profesijný životopis, osobná motivácia pre pôsobenie v správnej 

rade, vlastný prínos k posilňovaniu väzby UK a spoločnosti) a 10 minút bude určených na 

diskusiu.  
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Verejné vypočutie kandidátov riadi predsedníčka Akademického senátu UK, prof. PhDr. 

Zlatica Plašienková, PhD.  

 

Účasť verejnosti je možná do maximálneho naplnenia kapacity Moyzesovej siene, FiF UK.  

 

Verejné vypočutie prebehne podľa navrhnutého rámcového harmonogramu (v abecednom 

poradí podľa priezviska kandidátov):  

 

14:00 – 14:10  Otvorenie  

1. blok   14:10 – 15:15  

doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)  

JUDr. Miroslav Cák (kandidát zvolený AS UK)  

JUDr. Miroslav Hlivák (kandidát zvolený AS UK)  

prof. Martin Kahanec, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)  

15:15 – 15:25  Prestávka  

 

2. blok   15:25 - 16:30  

RNDr. Jozef Klein (kandidát navrhnutý ministrom)  

Mgr. Juraj Kotian (kandidát navrhnutý ministrom)  

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (kandidátka navrhnutá ministrom)  

Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (kandidátka zvolená ŠČAS UK)  

16:30 – 16:50  Prestávka (občerstvenie)  

 

3. blok   16:50 – 17:55  

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)  

Ing. Fridrich Matejík (kandidát navrhnutý ministrom)  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (kandidát zvolený AS UK)  

Mons. František Rábek (kandidát zvolený AS UK)  

17:55 – 18:05  Prestávka  

 

4. blok   18:05 – 19:10  

JUDr. Marek Samoš (kandidát zvolený AS UK)  

Ing. Robert Spišák, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)  

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA  

(kandidát zvolený ŠČAS UK)  

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (kandidát zvolený AS UK)  

19:10   Záver  
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Upozorňujeme, že uvedené časy v harmonograme majú len orientačný charakter. 

Odporúčame kandidátom na členov SR UK, pokiaľ nebudú prítomní na celom verejnom 

vypočutí, aby prišli minimálne pol hodinu pred začiatkom bloku, v ktorom má prebehnúť ich 

vypočutie.  

 

V prípade záujmu je kandidátom k dispozícii technika na prezentovanie.  

 

Verejné vypočutie sa uskutoční tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali 

najmä členovia akademickej obce vysokej školy a zástupcovia verejnosti, pri dodržaní 

časového limitu vypočutia jednotlivých kandidátov. Verejné vypočutie sa bude vysielať 

naživo na webovom sídle vysokej školy a celý záznam z verejného vypočutia bude následne 

zverejnený na webovom sídle verejnej vysokej školy. Záznam z verejného vypočutia sa 

zverejňuje do dňa nasledujúceho po dni zvolenia alebo vymenovania úspešného 

kandidáta.“ 

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 3 2 3 0 0 schválené 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Komisia požiadala tajomníka AS UK, aby podľa čl. 42 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK 

zaslal informácie o verejnom vypočutí kandidátov v rozsahu prijatého uznesenia všetkým 

kandidátom zvoleným AS UK, ich navrhovateľom, ako aj kandidátom navrhnutým 

ministrom, spolu s požiadavkou potvrdenia účasti na verejnom vypočutí do piatku, 

14.10.2022 najneskôr do 14,00 hod.  

 

Bod č. 4:  Záver 

Predseda komisie poďakoval členom komisie a prítomným hosťom a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  18:15 hod.  

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Tamara Čipková, PhD. (podpredsedníčka komisie) 

 

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

 Mgr. Gašpar Fronc 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


