
Zápisnica 
zo zasadnutia AS UK dňa 21. 2. 2007 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Vyjadrenie súhlasu s menovaním prorektora pre medzinárodné vzťahy UK 
4. Zmena Štatútu FiF UK, Štatútu FSEV UK a ŠP FSEV UK 
5. Kritéria rozdelenia ubytovacej kapacity na r.2007/08 
6. Návrh zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ 
7. Uznesenie SRK 
8. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK za RKCMBF UK 
9. Informácie z vedenia 
10. Otázky na rektora 
11. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predseda Akademického senátu UK otvoril zasadnutie a predložil na schválenie program 
zasadnutia. Členovia AS UK navrhnutý program schválili. 
Hlasovanie: jednomyseľné 
 
K bodu 2 
Predseda AS UK požiadal o schválenie členov do návrhovej komisie v zložení: doc. PharmDr. 
Kyselovič, CSc., p. Machlica, p. Chovanec.  
Hlasovanie: za 49, zdržali sa 3, proti 0 
 
Uznesenie č. 1 
AS UK odsúhlasil zloženie návrhovej komisie: Kyselovič, Machlica, Chovanec. 
 
K bodu 3 
Rektor UK predniesol návrh na súhlas s menovaním MUDr. Petra Osuského, CSc. prorektora 
pre medzinárodné vzťahy, na ďalšie funkčné obdobie v zmysle § 9 ods.1 písm. d) a § 10 
ods.10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Predseda AS UK poveril predsedu mandátovej a volebnej komisie vykonaním 
volieb. Po voľbe sa MUDr. Osuský v krátkom príhovore poďakoval za dôveru 
a znovuzvolenie. 
Hlasovanie č.1 (počet platných hlasov 47): za 42, proti 1, neplatné hlasovacie lístky 4  
 
Uznesenie č. 2 
AS UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie MUDr. Petra Osuského, CSc., za 
prorektora na ďalšie funkčné obdobie. 
 
Návrh rektora UK o opätovné zvolenie MUDr. Osuského za člena Vedeckej rady UK 
predseda AS UK posunul na ďalšie zasadnutie AS UK. Funkčné obdobie menovaného končí 
koncom marca 2007. 



 
 
K bodu 4 
Dekan FiF UK doc. PhDr. A. Eliáš, PhD., predložil návrh na zmenu Štatútu FiF UK 
v nadväznosti na §9 ods.1 písm. b) zákona o VŠ. Zmena sa týka zrušenia Katedry telesnej 
výchovy FiF UK a zriadenia Strediska telovýchovných voľnočasových aktivít. Prorektorka 
pre legislatívu UK a právna komisia AS UK návrh podporili a navrhli jeho schválenie.  
Hlasovanie: za 49, zdržali sa 3, proti 0 
 
Uznesenie č. 3 
AS UK schvaľuje zmenu Štatútu FiF UK. 
 
Dekan FSEV prof. PhDr. T. Kollárik, CSc. predložil na prerokovanie  Štatút FSEV UK a 
Študijný poriadok FSEV UK. Akademický senát navrhol tieto materiály predložiť na 
rokovanie až po vyjadrení príslušných prorektoriek UK a so stanoviskami právnej i 
pedagogickej komisie AS UK.   
 
K bodu 5 
Predseda komisie pre ubytovanie AS UK p. Chovanec predložil na schválenie materiál 
Pravidiel a kritérií pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity Univerzity Komenského na 
akademický rok 2007/2008. Oboznámil plénum s obsahom materiálu  a so zmenami,  ktoré 
boli pôvodne zaslané členom AS UK. 
Hlasovanie: za 47, proti1, zdržali sa 4 
 
Uznesenie č. 4 
AS UK schválil Pravidlá a kritéria pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK na 
akademický rok 2007/2008. 
 
K bodu 6 
Predseda AS UK oboznámil členov senátu s návrhmi a pripomienkami, ktoré obdržalo PAS 
UK, sekretariát AS UK od jednotlivých členov AS UK ako aj AS fakúlt.  Z nasledovnej 
diskusie vyplynulo toto stanovisko:  
 
Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského k návrhu zásad zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2007 konštatoval, že pripomienky 
vyjadrené vo Vyhlásení a Vyjadrení AS UK z 13. 12. 2007 boli akceptované a následne  prijal 
k návrhu zásad zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné 
stanovisko. 
- AS UK je za zachovanie rigorózneho pokračovania. 
 To má u nás viacgeneračnú tradíciu. V najnovšej novele vysokoškolského zákona v Českej 

republike z r. 2006 sa rigorózne pokračovanie zachovalo. To znamená, že v prípade jeho 
zrušenia v SR budú uchádzači môcť získať príslušné tituly v ČR a viaceré slovenské fakulty 
tak stratia dôležitý zdroj príjmov (práve v dobe, keď sa zdôrazňuje  potreba viac zdrojového 
financovania). Príklad Českej republiky dokazuje neopodstatnenosť odôvodnenia, že tituly 
získavané v rigoróznom pokračovaní nemajú v zahraničných vysokoškolských sústavách 
obdobu. Navyše v analogickej situácii je titul Ing., ktorý sa napr. v USA udeľuje len 
v technických odboroch na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni vždy však 



v kombinácii s príslušným titulom ako Bc.-Ing., Ms.-Ing. a Dr.-Ing. Pritom inžiniersky 
stupeň štúdia v USA neexistuje. Vývoj v krajinách EU má tendenciu približovať sa v tomto 
smere k americkému modelu (napr. v Nemecku postupne končí udeľovanie titulov Dipl.- 
Ing.).  
Ak sa teda v rámci preberania najnovších medzinárodných trendov uvažuje o zrušení 
rigorózneho pokračovania, treba v záujme komplexného riešenia zrušiť aj tzv. inžiniersky 
stupeň štúdia a samostatné tituly Ing. 

- AS UK trvá na zachovaní §2 ods.16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
úplnom znení, v ktorom sa definujú výskumné univerzity.  

- AS UK trvá na tom aby všetky vysoké školy V SR  boli zriaďované a zrušované 
zákonom. 

- AS UK zásadne nesúhlasí so zmenami kompetencii vo vnútri vysokých škôl. Súčasný 
samosprávny model považujeme za vyvážený. 

- AS UK je zásadne proti limitovaniu  počtu funkčných období  volených zástupcov 
akademickej obce v AS vysokých škôl a fakúlt. 

- AS UK požaduje aby postavenie doktoranda nebolo diskriminačné a aby sa zachoval 
aspoň súčasný stav - v nemocenskom, dôchodkovom poistení a poistení v 
nezamestnanosti. 

 
Predseda AS UK dal hlasovať o prijatí stanoviska.  
Hlasovanie: jednomyseľne 
 
Uznesenie č. 5 
AS UK prijal stanovisko. 
 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o zaslaní stanoviska ministrovi školstva SR. 
Hlasovanie: za 37, proti 4, zdržali sa 11 
 
Uznesenie č. 6 
AS UK  poveril predsedu AS UK, aby zaslal prijaté stanovisko AS UK k návrhu zásad 
zákona ministrovi školstva SR. 
 
K bodu 7 
Rektor  UK doc. Gahér predložil členom AS UK uznesenia Slovenskej rektorskej konferencie 
prijaté na zasadnutí pléna SRK dňa 29. 1. 2007:  
 
1. SRK opätovne konštatuje, že celkový objem finančných prostriedkov vyčlenený na 

dotáciu vysokým školám na rok 2007 nie je v tejto oblasti rozvojový, ale stagnačný 
a dostatočne nezohľadňuje potreby spoločnosti. SRK vyzýva vládu, aby predložila 
harmonogram zvyšovania  štátnej dotácie pre túto oblasť tak, aby v roku 2010 boli 
finančné prostriedky na vysokoškolské vzdelávanie na úrovni priemeru krajín OECD –  
1,3 % HDP (pri predpokladanom HDP 1 860 mld. Sk je to cca  25 mld. Sk) a na vedu 1% 
HDP (18,6 mld. Sk). Je to jediná cesta, ako vytvoriť podmienky na konkurencie 
schopnosť slovenských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v zostrujúcej sa súťaži 
a v procese prehlbovania globalizácie. Len tak môžeme na Slovensku budovať skutočne 
vedomostnú spoločnosť.  

2. SRK žiada, aby Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) 
predložilo Plénu SRK návrh rozdelenia štátnej dotácie v plnej výške (návrh obsahuje 
rozdelenie iba 9,7 mld. Sk z celkových 12, 1 mld. Sk). 



3. SRK žiada, aby na rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na rok 2007 bola použitá 
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2006 
s aktualizovanými vstupnými údajmi na rok 2007 bez akejkoľvek zmeny koeficientov 
personálnej náročnosti a iných dodatočných úprav. Návrh zmien koeficientov personálnej 
náročnosti pre vybrané technické študijné odbory považuje za nesystémový krok, ktorý by 
destabilizoval systém vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. 

4. SRK vyzýva MŠ SR, aby zabezpečilo analýzu uplatnenia všetkých absolventov vysokých 
škôl podľa študijných odborov/programov v praxi s cieľom zistiť, či sa uplatňujú v takých 
oblastiach, ktoré zodpovedajú ich profilu, alebo príbuzných oblastí, alebo vzdialených, 
pričom  bude vyhodnocovaná miera nezamestnanosti absolventov. Výsledky tejto analýzy 
budú použité pri tvorbe novej metodiky.  

5. SRK sa chce aktívne podieľať na vypracovaní novej transparentnejšej metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a vyzýva MŚ SR na efektívnu 
spoluprácu.  

6. SRK nesúhlasí s dotáciou 5.000,- Sk  na mesiac na interného doktoranda pre SAV v roku 
2007 z kapitoly MŠ SR na verejné vysoké školy.  

 
Uznesenie č. 7 
AS UK berie na vedomie uznesenia SRK  a podporuje rektora v ich uplatňovaní. 

 
K bodu 8 
Predseda AS UK vyhlásil doplňujúce voľby do AS UK za doc. Farkaša z RKCMBF UK, 
ktorý sa vzdal členstva v AS UK. 
Hlasovanie: jednomyseľne 
 
Uznesenie č. 8 
AS UK poveruje predsedu AS RKCMBF UK realizáciou doplňujúcich volieb do AS UK.  
 
K bodu 9  
Rektor UK oboznámil podrobne členov AS UK s tabuľkou č.1 – Rozpis dotácií verejným 
vysokým školám na rok 2007 v porovnaní s rozpisom na rok 2006 (zmrazených 120 mil. Sk 
na TaS). Informoval o novom webe UK s tým, že v termíne do 30. 6. 2007 by mali prejsť 
všetky fakultné weby do tejto podoby. Objasnil, za akých podmienok bude uchádzačom 
povolený náhradný termín prijímacieho konania na fakulty UK, a ako UK hodlá nakladať 
s neefektívnymi nehnuteľnosťami. Konštatoval, že fakulty vypracúvajú koncepciu 
dlhodobých zámerov.  
 
K bodu 10 
Otázky na rektora neboli vznesené.  
 
K bodu 11 
Rektor UK upozornil na skončenie funkčného obdobia dvoch členov Správnej rady UK Mgr. 
Mareka Ballona (28. 2. 2007) a doc. RNDr. Karola Mičietu, CSc. (21. 5. 2007) a požiadal 
o predloženie návrhov nových kandidátov. Bývalý člen ŠRVŠ SR p. Rybanský predniesol 
návrh zmeny študentskej rady VŠ podľa českého modelu, s ktorým členovia AS UK 
nesúhlasili. Predseda AS UK informoval senát o liste doc. MUDr. Thomasa Buckinghama, 
PhD., ohľadom porušovania ľudských práv bahájskeho spoločenstva Iránskou islamskou 
republikou. Predseda predniesol stanovisko PAS UK: AS UK je samosprávny akademický 
orgán a v tejto veci občianskych práv sa neuznáša – nevyjadruje jednotné stanovisko za 
akademickú obec UK. V prípade, že bude zorganizovaná podpisová akcia pre vyjadrenie 



podpory v tejto veci, každý člen AS UK i akademickej obce UK vyjadrí toto stanovisko 
osobne. AS UK prijal jednomyseľne stanovisko PAS UK s tým, že v tomto znení odpovie aj 
MUDr. T. Buckinghamovi, PhD. 
  
 
 
V Bratislave 26. 2. 2007 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
  
 
 
 doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 Predseda AS UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


