
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu dňa 25. 6. 2008 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2008 
4. Schválenie štatútov fakúlt UK 
5. Schválenie študijných poriadkov fakúlt UK 
6. Schválenie nájomných zmlúv UK 
7. Informácie z vedenia UK 
8. Schválenie doplňujúcich volieb do AS 
9. Schválenie cenníka ubytovania od septembra 2008 
10. Rôzne 

 
Bod 1. 
Predseda AS otvoril schôdzu, privítal prítomných a predložil predsedníctvom AS pripravený 
návrh rokovania. Na otázku či má niekto do programu návrh na rokovanie, Mgr. Gašpar Fronc 
sa prihlásil s návrhom na doplňujúce voľby do AS na Rímskokatolíckej a bohosloveckej 
fakulte  na miesto člena, ktorému končí mandát z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. 
Pripravený  program aj s novým navrhnutým bodom bol jednohlasne prijatý.  
 
Bod 2. 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: 
JUDr. Marek Števček, PhD. 
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 
Mgr. Ladislav Križan    
 
Výsledok hlasovania 
Za: 38 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Bod 3. 
Rektor UK komentoval rozpočet a poznamenal, že Univerzita bude hospodáriť vyrovnane. 
Predložený rozpočet je súhrn rozpočtov z jednotlivých fakúlt, nákladov a výnosov tohto roku. 
Pripomenul, že výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov a výnosy z dotácií 
z Európskeho sociálneho fondu nie sú zatiaľ vyznačené ale počíta sa s nimi. Štipendiá nie sú 
považované za výnos preto sem nie sú zahrnuté. Dr. E. Macháčová poznamenala, že rozpočet 
UK už bol diskutovaný a hodnotený na predsedníctve AS. Keďže sa už nikto neprihlásil do 
diskusie, predseda AS UK na základe odporúčania  uznesenia predsedníctva AS UK navrhol 
materiál schváliť.   
 
Uznesenie č. 1 
AS jednohlasne schválil predložený rozpočet výnosov a nákladov na rok 2008. 



 
Bod 4. 
Predseda AS oznámil prítomným, ktoré fakulty podali na schválenie štatúty. Sú to: Lekárska 
fakulta (príloha k štatútu), Evanjelická bohoslovecká fakulta (aj pracovný poriadok), 
Filozofická fakulta, FTVŠ, Farmaceutická fakulta. Pripomenul, že vnútorné predpisy fakúlt na 
schválenie v senáte musia podávať dekani fakúlt. Niektoré sme dostali  včas, niektoré však  
prišli tesne pred zasadnutím predsedníctva AS. Predseda právnej komisie JUDr. M. Števček 
poznamenal, že bol krátky čas na preštudovanie materiálov. V rámci diskusie doc. M. 
Kanovský poznamenal, že nie je správne schvaľovať štatúty fakúlt, keď ešte nie je schválený 
štatút UK, najlepšie by bolo  schvaľovať štatúty v septembri. Podľa rektora UK tie fakulty, 
ktoré už majú vo fakultnom senáte schválené štatúty môžu ich poslať a pri ich predkladaní na 
schválenie, dekan aj predseda AS fakulty by mali prísť na zasadnutie právnej komisie 
a obhajovať predložený štatút. Doc. D. Böhmer, doc. M. Kanovský mali otázku ohľadne 
termínu podania štatútov a schvaľovania počtu štatútov na jednom zasadnutí. Schvaľovanie 
štatútu podľa doc. D. Böhmera by mohlo byť 27. augusta. Predseda AS podotkol, že najprv 
musia byť schválené v komisii, preto prichádza do úvahy neskorší termín. Augustový termín 
nie je dobrý ani vzhľadom na študentskú časť senátu, pretože študenti sú na prázdninách.  
 
Uznesenie č. 2 
AS navrhuje, aby sa štatúty fakúlt prerokovali vo fakultných AS a v právnej komisii do 26. 
septembra t. r. a následne sa prerokovali na najbližšom zasadnutí senátu. Návrh bol prijatý 
jednohlasne.   
 
Bod 5. 
Predseda AS prečítal zoznam fakúlt, ktoré podali študijné poriadky na schválenie do AS 
v stanovenom termíne. Sú to: Farmaceutická fakulta, Jesseniova LF, Právnická fakulta, 
Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta, FTVŠ.   Študijné 
poriadky fakúlt boli prerokované v pedagogickej komisii 16. 6. 2008. Pedagogická komisia 
odporúča schváliť študijný poriadok Farmaceutickej fakulty, Pedagogickej fakulty 
a Filozofickej fakulty. Ostatným fakultám (Jesseniova LF, Právnická fakulta, Evanjelická 
bohoslovecká fakulta a FTVŠ) komisia odporúča dopracovať niektoré body po formálnej 
stránke a tie ustanovenia, ktoré sú v rozpore alebo sú nad úrovňou vyššej právnej normy. 
 
Uznesenie č. 3    
AS jednomyseľne schválil študijné poriadky Farmaceutickej, Pedagogickej a Filozofickej 
fakulty.  
 
Uznesenie č. 4  
AS navrhuje, aby v súlade s odporúčaním pedagogickej komisie Jesseniova LF, Právnická 
fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta a FTVŠ opravili študijné poriadky a predložili 
znovu  na prerokovanie do senátu. Návrh bol prijatý jednohlasne. 
 
Bod 6.   
   6/1 Predseda AS informoval prítomných o zmluve o nájme nebytových priestorov na 
Jesseniovej LF v Martine medzi prenajímateľom: Univerzitou Komenského v Bratislave 
a nájomcom: Siegfried Generics International AG so sídlom vo Švajčiarsku. Zmluva sa 
uzatvára na dobu od 1. 7. 2008 do 28. 2. 2010.    
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Uznesenie č. 5 
AS súhlasí so zmluvou o nájme nebytových priestorov na Jesseniovej LF v Martine medzi 
prenajímateľom Univerzitou Komenského v Bratislave a nájomcom  Siegfried Generics 
International AG vo Švajčiarsku na dobu od 1. 7. 2008 do 28. 2. 2010. Uznesenie bolo prijaté 
jednohlasne.  
 
   6/2 Predseda AS informoval prítomných o zmluve o nájme bytu, ktorá bola uzatvorená 
medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Mgr. Lukášom Bielikom, ktorý je zamestnaný 
na UK ako asistent rektora UK. Byt č. 1 sa nachádza na Drotárskej ceste č. 41 v Bratislave, 
ktorý má prenajímateľ vo vlastníctve. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu od 1. 7. 2008 do 
skončenia pracovného pomeru nájomcu na rektoráte UK.  
 
Uznesenie č. 6     
Akademický senát súhlasí s nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Univerzitou Komenského 
v Bratislave ako prenajímateľom a Lukášom Bielikom ako nájomcom. Predmetom nájmu je 
byt č. 1 na Drotárskej ul. 41 v Bratislave, ktorý má prenajímateľ vo vlastníctve a uzatvára sa 
na dobu od 1. 7. 2008 do skončenia pracovného pomeru na Univerzite Komenského. Mesačná 
zálohová platba je stanovená na 6 050.- Sk 
Hlasovanie: Za – 36 
                    Proti – 0 
                    Zdržal sa – 3 
 
   6/3 Predseda AS informoval prítomných o dodatku k zmluve o nájme pozemku a vzájomnej 
spolupráci medzi prenajímateľom Univerzitou Komenského v Bratislave a nájomcom Orava – 
stav s. r. o., so sídlom v Bratislave. Rektor UK vysvetlil, že pôvodne bola uzatvorená zmluva 
o nájme na dobu od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2022. Nájomca žiada o predĺženie nájomnej zmluvy 
do 31. 5. 2031 z dôvodu čerpania finančných prostriedkov  zo štrukturálnych fondov pre 
oblasť poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky, pridelenie ktorých je 
podmienené nájmom nehnuteľnosti s dĺžkou viac ako 20 rokov. Predseda AS odporúča 
každému pozrieť si túto oblasť, ktorá je skultivovaná a turisticky vyhľadávaná. Predseda AS 
spresnil, že táto lokalita bola pôvodne botanická záhrada. Pre lepšie oboznámenie sa 
s lokalitou a so zmenami ktoré sa na nej pripravujú, predseda AS navrhuje schválenie dodatku 
zmluvy odložiť na ďalšie rokovanie senátu.  
 
Uznesenie č. 7 
AS odkladá schvaľovanie dodatku k zmluve o nájme pozemku a vzájomnej spolupráci medzi 
prenajímateľom Univerzitou Komenského v Bratislave a nájomcom Orava – Stav, s. r. o. so 
sídlom v Bratislave na neskorší termín zasadnutia AS. S návrhom prítomní jednomyseľne 
súhlasili.  
 
Bod 7. 
Rektor informoval o príprave Univerzity Komenského a jej pracovísk na výzve OPV a V: 4.1. 
– podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
v Bratislavskom kraji a  2.1.- podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Ďalej informoval  
o rokovaniach a o možnej spolupráci s inými pracoviskami najmä s pracoviskami SAV 
a Slovenskej technickej univerzity a o potrebe splnenia všetkých podmienok a vytvorení 
integrovaných kolektívov, skupín aby boli vo výzve úspešné.   
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Bod 8.  
Predseda AS vzhľadom na ukončenie mandátu niektorých členov AS UK z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru a z dôvodu ukončenia štúdia vyhlasuje doplňujúce voľby do 
Akademického senátu UK.  
 
Uznesenie č. 8    
Vyhlásenie doplňujúcich volieb  do AS bolo schválené jednohlasne. 
 
Bod 9. 
Predseda AS predložil na rokovanie cenník ubytovania pre študentov od septembra 2008 
v internáte v Mlynskej doline vypracovaný riaditeľom VM Mlyny Mgr. Robertom Gulom. 
Pripomenul, že tabuľku s cenami dostali všetci členovia. Rektor UK vysvetlil, že ceny za 
ubytovanie boli upravované naposledy  v januári 2005, preto bolo nutné pristúpiť k ich 
zvýšeniu aj vzhľadom na zvyšovanie štandardu ubytovania. Ubytovanie je stále dotované 
štátom, čo zmierňuje sumu, ktorú zaplatí študent. Keďže od januára 2009 bude u nás platiť 
euro,  cenník obsahuje poplatok v eurách aj v korunách. V predloženom cenníku je už 
zohľadnené aj zvýšenie v priemere o 140.- Sk.  V rámci diskusie na otázku prečo sú veľké 
cenové rozdiely medzi izbami, niekde aj 50 %, riaditeľ VM Mlyny vysvetlil, že  niektoré  
izby  si vyžadovali väčšie rekonštrukcie a náklady sa prejavili v cene. Diskutujúci sa zamerali 
na nevhodnosť uvádzania ceny v eurách, keďže ešte nie je stanovený kurz platný od januára 
2009. Podľa názoru rektora UK duálny cenník môžeme prijať, avšak zverejníme ho po 
vyhlásení oficiálneho kurzu 8. júla. Na pochybnosti doc. M. Fendekovej o rovnakej cene 1 a 2 
lôžkových izieb, reagoval riaditeľ VM Mlyny tým, že takáto anomália mohla vzniknúť 
vybavenosťou izieb, sociálneho zariadenia alebo nákladmi na rekonštrukciu. Tak isto treba 
brať do úvahy, či sa sociálne zariadenie viaže k izbám z 35 ubytovanými  alebo z 5 
ubytovanými. Diskutujúci sa zhodli na tom, že cenník treba doplniť vysvetlením, čo sa za 
obdobie od poslednej úpravy cien urobilo pre väčší komfort študentov a kalkuláciou 
k jednotlivým izbám. Na pochybnosť Mgr. L. Križana  či je zvýšenie oprávnené, rektor UK 
uviedol, že ceny sa zvyšujú všeobecne aj v dôsledku zvyšovania cien zo strany dodávateľov 
energií ale študent stále platí 40 % z celkovej ceny a 60 % platí štát. Podľa doc. M. 
Kanovského s podrobnosťami okolo cenníka by sa mala zaoberať ubytovacia komisia, nie 
senát. Predseda AS túto diskusiu zdôvodnil  krátkosťou času od doručenia cenníka čo 
znamená, že sa nemohol prerokovať v ubytovacej komisii. Aj podľa doc. M. Števčeka treba 
zvážiť prerokovanie cenníka v eurách. Mgr. M. Braxatoris navrhuje schvaľovanie v korunách 
a v deň prechodu na euro sa ceny preklopia do novej meny. Rektor UK súhlasí so schválením 
cenníka v korunách s tým, že pred novým rokom sa bude znovu rokovať o cenníku v eurách.  
            
Uznesenie č. 9  
AS súhlasí s predloženou úpravou cien za ubytovanie od septembra 2008 a žiada riaditeľa 
VM Mlyny aby doplnil nový cenník podkladmi na základe ktorých upravuje ceny 
a kalkuláciou k cenám jednotlivých izieb. Cenník schválený v korunách bude platiť do 31. 12. 
2008.  
Hlasovanie:  Za – 32 
                     Proti – 1 
          Zdržal sa - 6    
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Bod 10. 
◙  Predseda komisie pre vedu doc. M. Putala informoval senát o zasadnutí Rady vysokých 
škôl, ktoré sa konalo dňa 6. júna 2008. Rokovalo sa o návrhu na vymenovanie členov 
akreditačnej komisie ktorý predložilo Ministerstvo školstva. Rada VŠ súhlasila s predloženým 
návrhom, avšak je prekvapujúce, že všetci navrhovaní členovia sú z technických univerzít. 
Ďalej Rada VŠ prijala uznesenie, ktoré vyjadruje znepokojenie nad zlým stavom financovania 
vedy a výskumu na Slovensku a bol prerokovaný Modernizačný program Slovensko 21. 
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov pre VVS Rada VŠ žiada o nárast týchto 
prostriedkov pretože v opačnom prípade nemôže súhlasiť s ďalšou modifikáciou metodiky 
delenia štátnej dotácie.  
Ďalej predseda komisie pre vedu informoval o zasadnutí komisie dňa 26. 5. 2008, kde sa 
v zmysle rozhodnutia AS UK dňa 9. 4. 2008 prehodnocovalo súčasné bodovanie publikačnej 
činnosti pre potreby rozpisu dotácií. V súčasnosti Ministerstvo školstva vypracováva novú 
metodiku delenia štátnej dotácie a ak by v tejto metodike nastali zmeny v hodnotení 
publikačnej činnosti, komisia ich zahrnie do súborného návrhu. Pripomenul, že na zasadnutí 
komisie bolo prijaté odporúčanie zásad hodnotenia publikačnej činnosti pre účely delenia 
štátnej dotácie na UK, ktoré bolo zaslané AS fakúlt na vyjadrenie. Po odporúčaní zásad 
hodnotenia publikačnej činnosti Akademickými senátmi fakúlt sa vypracuje súborný návrh, 
ktorý bude predložený na schválenie v AS UK. Poznamenal, že komisia sa nezišla v plnom 
počte ale materiály boli odsúhlasené elektronicky.  
 
Uznesenie č. 10 
AS UK vzal jednomyseľne na vedomie informáciu o zasadnutí Rady VŠ ako aj informáciu 
o zasadnutí komisie pre vedu na ktorej hlavnou témou bolo hodnotenie publikačnej činnosti. 
Po odporúčaní zásad hodnotenia publikačnej činnosti AS fakúlt sa vypracuje súborný návrh, 
ktorý bude predložený na schválenie v AS UK.    
 
◙  Predseda AS oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr. Jany Pigošovej o vystúpenie na 
senáte. J. Pigošová listom zo dňa 20. 5. 2008 žiadala Akademický senát UK o opätovné 
zaradenie do programu rokovania problematiku študentských preukazov a žiadala, aby jej 
bolo umožnené zúčastniť sa diskusie k tomuto programu. Poznamenal, že na listy, ktoré nám 
adresovala v minulosti na túto tému už dostala vysvetlenie. Napriek tomu žiadala o možnosť 
vystúpiť v senáte. Žiadosť menovanej bola prerokovaná na predsedníctve AS dňa 11. 6. 2008, 
ktoré svojím uznesením odporúča AS UK umožniť vystúpenie J. Pigošovej na zasadnutí 
senátu. V súlade s rokovacím poriadkom AS UK, nečlen AS UK môže vystúpiť 
v Akademickom senáte ak s tým súhlasí väčšina prítomných. Preto vyzval prítomných, aby 
svojimi hlasmi rozhodli o žiadosti J. Pigošovej.  
Výsledok hlasovania  Za – 1, Proti – 35, Zdržal sa – 1 neumožnil p. J. Pigošovej vystúpiť 
v AS UK.     
 
 
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Predseda AS 
 
Návrhová komisia: M. Števček, J. Vantuch, L. Križan  
 
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová  
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