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Bratislava, 23. januára 2022 
 
 

Z á p i s n i c a 
z hlasovania Študentskej časti Akademického senátu UK 

spôsobom per-rollam (19. 01. 2023 – 22. 01. 2023) 
 

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 
 
Hlasovanie Študentskej časti Akademického senátu UK (ďalej len „ŠČAS UK“ v príslušnom 

gramatickom tvare) spôsobom per-rollam sa konalo na základe čl. 41 ods. 5 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu UK, podľa ktorého v neodkladných a odôvodnených prípadoch môžu 

kolektívne orgány AS UK  prijímať uznesenia mimo svojho zasadnutia spôsobom per-rollam. 

 

Prijatie uznesenia formou per-rollam podpredseda AS UK Boris Bobáľ odôvodnil naliehavou potrebou 

prijať stanovisko k Štatútu UK, ktorý bude schvaľovaný na pléne AS UK dňa 25. januára 2023.   

 

Podpredseda AS UK navrhol prijatie nasledujúcich uznesení:  

 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
 
Za poslednú vetu v Čl. 17 ods. (2) vložiť novú vetu v znení:  

 

Rektor pri vymenúvaní dbá na to, aby percentuálne zastúpenie zamestnancov a študentov zodpovedalo 
percentuálnemu zastúpeniu zamestnancov a študentov v akademickom senáte fakulty. 
 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 
Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 0  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 7 (46,7 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 0  

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 8 (53,3 %) 
 
 
Návrh uznesenia č. 1 nebol prijatý. 
 
 

Návrh uznesenia č. 2: 
 

Doplniť nový odsek (2) v čl. 20 s tým, že články (3) až (7) sa prečíslujú na (4) až (8). Znenie je nasledovné:  
 
(2) Členovia akademickej obce majú právo: 
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a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej samosprávy, voliť 
a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy UK a fakulty, 

b) navrhovať podľa ustanovení tohto štatútu alebo štatútov fakúlt kandidáta na rektora alebo 
kandidáta na dekana, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademických senátov 
d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a vedeckých rád, kolektívnych 

orgánov UK a kolektívnych orgánov fakúlt, vrátane obsahu uznesení, 
e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce, 
f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej samosprávy a na 

orgány zodpovedné za plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality; tieto orgány sú povinné 
podnet riešiť bez zbytočného odkladu a odpovedať na ne. 

 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 
Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 0  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 3 (20 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 3 (20 %) 

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 9 (60 %) 

 
 
Návrh uznesenia č. 2 nebol prijatý. 

 
 

Návrh uznesenia č. 3: 
 

V Čl. 22 ods. (3) navrhujem zmeniť písm. c) a doplniť písm. d) až h) nasledovne:  

 
c) je oprávnený požiadať rektora, prorektorov, kvestora, orgány a súčasti UK o podklady potrebné pre 

svoju činnosť a žiadať vysvetlenia vo veciach patriacich do ich právomoci, 
d) schvaľuje výšku ceny za ubytovanie pre študentov a zamestnancov vo vysokoškolských 

internátoch UK,  
e) priebežne kontroluje všetky stránky ubytovania na vysokoškolských internátoch UK, ktoré majú 

celouniverzitnú pôsobnosť a rozdeľuje ubytovaciu kapacitu; podrobnosti upraví Rokovací poriadok 
AS UK, 

f) na návrh rektora schvaľuje vnútorný predpis, ktorý upravuje rozdelenie ubytovacej kapacity 

vysokoškolských internátov UK medzi fakulty UK a vzťahy vzniknuté v súvislosti s ubytovaním 

študentov na vysokoškolských internátoch UK 

g) prerokováva žiadosti o udelenie súhlasu s právnymi úkonmi týkajúcimi sa nakladania s majetkom 
UK podľa osobitného predpisu a iné záležitosti spojené s finančnou a hospodárskou stránkou 
Rektorátu UK, fakúlt a ďalších súčastí UK, pričom stanoviská AS UK majú odporúčací charakter pre 
Správnu radu UK, 

h) má právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam týkajúcich sa UK 
 

 
Počet všetkých členov AS UK:  25 
Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

mailto:as@rec.uniba.sk
http://www.uniba.sk/


Akademický senát 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99 Bratislava 1 

Študentská časť AS UK 

Kancelária AS UK 

as@rec.uniba.sk 
www.uniba.sk 

3 

 

 

Počet neplatných hlasov: 0  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 6 (40%) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 1  

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 8 (60 %) 
 
 
Návrh uznesenia č. 3 nebol prijatý. 
 
 
Návrh uznesenia č. 4: 

 
Doplniť čl. X Študentská samospráva v nasledujúcom znení: 

 
(1) Študenti sa v súlade so zákonom o vysokých školách podieľajú na akademickej samospráve UK najmä:  

a) zástupcami v Akademickom senáte UK a v akademických senátoch fakúlt,  
b) zastúpením v Disciplinárnej komisii UK a v disciplinárnych komisiách fakúlt, 
c) zástupcami v Akreditačnej rade UK a fakúlt a Radách študijných programov,   
d) zástupcami v študentskej samospráve vysokoškolských internátov, ktorej úlohy plní Komisia pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.  
(2) Členov študentskej časti Akademického senátu UK volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 

študentskej časti akademickej obce. Obdobne to platí na voľbu členov akademického senátu fakulty 
a členov študentskej samosprávy na vysokoškolských internátoch UK. 

 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 

Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 0  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 2 (13,3 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 1 (6,7 %) 

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 12 (80 %) 

 
 
Návrh uznesenia č. 4 nebol prijatý. 

 
 

Návrh uznesenia č. 5: 
 

V Čl. 25 navrhujem za odsek (3) pridať odsek (4) a (5). Súčasné odseky (4) a (5) sa zmenia na (6) a (7) 

 
(4)  Predsedníctvo je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS UK, ktorý sa skladá z jedného zástupcu z 
každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda a podpredsedovia AS UK. 
 
(5)  Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány AS UK, ktorých činnosť v čase medzi zasadnutiami 
AS UK riadi Predsedníctvo AS UK. Členmi komisií môžu byť aj nečlenovia AS UK. 
 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 

Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 
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z toho:   

Počet neplatných hlasov: 0  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 6 (40 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 0  

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 9 (60 %) 

 
 
Návrh uznesenia nebol prijatý. 
 

 
Návrh uznesenia č. 6: 

 
Študentská časť AS UK formou per-rollam sa uzniesla na nasledujúcich pripomienkach k Štatútu AS UK: 

 
V Čl. 51 v ods. (2) za poslednú vetu sa dopĺňa nová veta v znení:  

„Dekan navrhuje rektorovi ročné školné a poplatky spojené so štúdiom schválené akademickým senátom 
fakulty.“ 

 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 

Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 15  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 7 (47,6 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 0  

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 8 (53,3 %) 

 
 
Návrh uznesenia nebol prijatý. 

 
 

Návrh uznesenia č. 7: 
 

Študentská časť AS UK formou per-rollam sa uzniesla na nasledujúcich pripomienkach k Štatútu AS UK: 
 

V Čl. 51 ods. (8) sa navrhuje modifikovať (podčiarknuté): 

 
(8)  Percentuálnu mieru, o ktorú môže rektor znížiť školné v jednotlivých prípadoch a postup pri 
vybavovaní žiadostí o zníženie školného, odpustenie školného alebo odloženie termínov jeho splatnosti 
určuje osobitný vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UK. 
 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 
Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 15  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 7 (47,6 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 0  
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Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 8 (53,3 %) 
 
Návrh uznesenia nebol prijatý. 

 
 
Návrh uznesenia č. 8: 

 
Študentská časť AS UK formou per-rollam sa uzniesla na nasledujúcich pripomienkach k Štatútu AS UK: 

 
V Čl. 52 ods. (2) sa navrhuje modifikovať (podčiarknuté):  

 
(2)  Výšku poplatkov spojených so štúdiom a ďalšie podrobnosti týkajúce sa poplatkov spojených so 
štúdiom stanovuje osobitný vnútorný predpis, ktorý na návrh rektora schvaľuje Akademický senát UK. 
 
 
Počet všetkých členov AS UK:  25 
Počet členov AS UK zúčastnených na hlasovaní: 15 (60 %) 

z toho:   

Počet neplatných hlasov: 15  

Počet členov AS UK hlasujúcich ZA návrh: 7 (47,6 %) 

Počet členov AS UK hlasujúcich PROTI návrhu: 0  

Počet členov AS UK, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI: 8 (53,3 %) 

 
 
Návrh uznesenia bol neprijatý. 

 

Podpredseda AS UK podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK súčasne určil lehotu na písomné 

hlasovanie, a to do 22. januára 2023, do 23:59 hod. 

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK na prijatie platného uznesenia 

Akademického senátu UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých členov Akademického senátu UK a súčasne s návrhom uznesenia 

vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov Akademického senátu UK zúčastnených na hlasovaní. 

 
Prílohou tejto zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov AS UK. 
 
Zapísal: 
Boris Bobáľ  
 

 .......................................................... .......................................................... 
 Boris Bobáľ Šimon Gabčo 

  podpredseda AS UK podpredseda AS UK
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