
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. februára 2009 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie návrhu rektora UK za členov správnej rady Ing. Ivety Hanulíkovej a Ing. 

arch. Andreja Petreka 
4. Správa o činnosti AS UK za rok 2008 
5. Stanovisko k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ 
6. Schválenie štatútov FSEV a FTVŠ 
7. Schválenie študijného poriadku EBF a FMFI 
8. Návrh na zrušenie ustanovenia študijného poriadku Právnickej fakulty čl. 13, ods. 8 
9. Predaj nehnuteľnosti 
10. Ceny ubytovania v ŠD UK od 1. 3. 2009 
11. Informácie z vedenia UK 
12. Rôzne 

 
Bod 1.  
Predseda AS privítal prítomných a prečítal program na dnešné zasadnutie. Program navrhol 
rozšíriť Tomáš Búry  bodom o vyhlásení doplňovacích volieb do Akademického senátu za 
Právnickú fakultu namiesto JUDr. Andrei Moravčíkovej, PhD. Ďalej navrhol stiahnuť 
z rokovania bod o návrhu zrušenia článku 13 ods. 8 v ŠP Právnickej fakulty. Rektor UK  sa 
k tomuto návrhu vyjadril v tom zmysle, že návrh rektora musí byť v senáte prerokovaný.  
Predseda AS toto vyjadrenie potvrdil a informoval, že návrh rektora UK musí byť v senáte 
prerokovaný aj v prípade, keď členovia senátu nedostali materiál. E. Sedlárová k doplňovacím 
voľbám do senátu poznamenala, že odchádzajúci doc. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. na 
miesto dekana Farmaceutickej fakulty bude nahradený v senáte UK ďalším podľa 
počtu získaných hlasov vo voľbách na fakulte. Preto nebudú vyhlasovať doplňovacie voľby.     
 
Bod 2.  
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: MUDr. Erika Macháčová, CSc., doc. MUDr. 
Katarína Adamicová, PhD., Jaroslav Hrenák 
 
Bod 3. 
Predseda AS v súlade so zákonom č. 131/2002 a znení neskorších predpisov č. 363/2007, § 9 
predložil na schválenie tajným hlasovaním na návrh rektora UK vymenovanie do správnej 
rady UK Ing. Ivetu Hanulíkovú a Ing. arch. Andreja Petreka. Rektor UK informoval 
v krátkosti o dôvode svojho návrhu a vyjadril presvedčenie, že spolupráca s novými členmi 
bude dobrá a prospešná pre Univerzitu Komenského. 
 
Výsledok hlasovania o voľbe Ing. Ivety Hanulíkovej: Za - 38 
                    Proti - 2 
           Zdržal sa - 2    



 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát schválil návrh rektora UK na vymenovanie Ing. Ivety Hanulíkovej za 
členku správnej rady UK. 
 
Výsledok hlasovania o voľbe Ing. arch. Andreja Petreka:  Za – 37 
                 Proti – 1 
                 Zdržal sa – 4 
 
Uznesenie č. 2 
Akademický senát schválil návrh rektora UK na vymenovanie Ing. arch. Andreja Petreka za 
člena správnej rady UK.  
 
Bod 4. 
Predseda AS  komentoval správu o činnosti Akademického senátu za rok 2008. Všetci 
členovia senátu správu dostali, sú s ňou oboznámení, nikto nepodal návrh na doplnenie alebo 
zmenu, preto navrhol hlasovanie o schválení.  
Výsledok hlasovania: Za – 43 
   Proti – 0 
   Zdržal sa – 1 
  
Uznesenie č. 3     
Akademický senát schválil predloženú správu o činnosti Akademického senátu UK za rok 
2008. 
 
Bod 5. 
Predseda AS predložil na rokovanie stanovisko UK k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách. Rektor UK informoval: MŠ predložilo novelu zákona s úmyslom 
umožniť podnikanie aj vysokým školám. Úmysel môže byť dobrý, avšak sú v nej legislatívne 
nedostatky v oblasti ochrany nehnuteľného majetku. Majetok, ktorý sa dostane do súkromnej 
spoločnosti nie je chránený pri jej zániku. Podľa tejto  novely vysoká škola by vkladala 
nehnuteľný majetok do spoločnosti avšak získať späť by ho mohla iba za náhradu. Podľa  
predsedu AS takéto riziko tu je a preto navrhuje úpravu, ktorá by bola prijateľná. E. 
Macháčová podporuje znenie úpravy pretože vidí v tom tiež riziko. M. Kusá,  M. Braxatoris, 
J. Hrenák, M. Putala, L. Križan podporujú stanovisko k novele zákona. Prorektorke M. 
Duračinskej chýba v novele vysvetlenie o okolnostiach zániku spoločnosti. Predseda AS dal 
hlasovať o stanovisku UK k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z.  
Výsledok hlasovania: Za – 42 
   Proti – 0 
   Zdržal sa – 2 
          
Uznesenie č. 4 
Akademický senát UK schválil nasledovné stanovisko k novele zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách:  
Členovia Akademického senátu  UK vítajú snahu Ministerstva školstva SR vytvoriť 
materiálno-technické podmienky pre rozvoj výskumu a vývoja prostredníctvom zakladania 
špecializovaných pracovísk výskumu a vývoja, ktoré verejné vysoké školy môžu založiť 
podľa § 17a návrhu novely ako spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové 
spoločnosti. Zároveň však upozorňujú na legislatívne nedostatky, ktoré návrh novely zákona 
o vysokých školách má najmä v úprave ochrany nehnuteľného majetku vloženého do týchto 
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spoločností, ktorý verejné vysoké školy nadobudli investičnou výstavbou z verejných 
prostriedkov alebo zámenou alebo kúpou  po 2. januári 2003. Na tento nehnuteľný majetok je 
podľa navrhovaného znenia zákona možné zriadiť záložné právo alebo ho inak použiť na 
zabezpečenie záväzkov, možno ho previesť (predať, darovať) do vlastníctva iných fyzických 
a právnických osôb a možno ho vložiť aj do ďalšej spoločnosti. Tento majetok podlieha 
exekúcii, stáva sa súčasťou konkurznej podstaty a je predmetom likvidácie v prípade zrušenia 
spoločnosti. 

§ 17a obsahuje aj nedostatočnú úpravu, ktorá sa týka zrušenia spoločnosti, do ktorej 
verejná vysoká škola vložila svoj nehnuteľný majetok. Tento paragraf  jednoznačne 
neupravuje  postup pri zrušení spoločnosti a predpokladá, že verejná vysoká škola ho 
nadobudne späť za náhradu. Verejná vysoká škola podľa návrhu novely by mala vkladať 
nehnuteľný majetok do spoločnosti bezplatne, ale získať ho späť by mohla len za náhradu, 
čím by verejná vysoká škola prispievala verejnými prostriedkami ostatným spoločníkom 
spoločnosti, aby ich podiel na likvidačnom zostatku v peňažnom vyjadrení bol vyšší. 

Podľa návrhu novely zákona podľa § 19 ods. 5 tretia veta, by bolo možné, aby verejná 
vysoká škola vkladala do spoločnosti finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu, čo 
považujeme za dostačujúce pre fungovanie týchto spoločností. Nehnuteľnosti môžu tieto 
spoločnosti využívať na základe nájomných zmlúv. Verejné vysoké školy môžu techniku 
a technológiu vkladať do spoločností aj podľa doterajšej platnej právnej úpravy.  
Členovia Akademického senátu UK vyzývajú poslancov Národnej rady, aby vypustili § 17a  z 
novely zákona o vysokých školách a novelu schválili bez tohto paragrafu z dôvodu, že : 

1. znenie tohto paragrafu neochraňuje nehnuteľný majetok verejných vysokých škôl 
nadobudnutý od 2. januára 2003, 

2. zrušenie spoločnosti nie je upravené komplexne, je nesystémové vo vzťahu 
k Obchodnému zákonníku a verejné vysoké školy môžu pri zrušení spoločnosti získať 
nehnuteľný majetok späť len za náhradu podľa znaleckého posudku. 

 
Predseda AS dal hlasovať o zaslaní uznesenia a stanoviska UK k návrhu novely zákona č. 
131/2002 Z. z.  na Ministerstvo školstva SR a do Národnej rady SR do Výboru pre vzdelanie, 
mládež, vedu a šport.  
Výsledok hlasovania: Za – 44 
   Proti – 0 
   Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 5  
Akademický senát schválil zaslanie uznesenia o stanovisku UK k návrhu novely zákona č. 
131/2002 Z. z. na Ministerstvo školstva SR a do Národnej rady SR do Výboru pre vzdelanie, 
mládež, vedu a šport. 
 
Bod 6. 
Predseda AS informoval, že Fakulta sociálnych a ekonomických vied a Fakulta telesnej 
výchovy a športu predložili na schválenie štatúty fakulty. Obidva štatúty prerokovala právna 
komisia AS a odbor legislatívy UK. Na pripomienky odboru legislatívy UK, FTVŠ reagovala 
úpravou v zmysle týchto pripomienok, k štatútu  FSEV neboli pripomienky.  
 
Uznesenie č. 6  
Akademický senát UK schválil jednohlasne štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
a Fakulty telesnej výchovy a športu.  
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Bod 7.     
Predseda AS informoval o predložení študijných poriadkov Fakulty matematiky fyziky 
a informatiky a Evanjelickej bohosloveckej fakulty na schválenie Akademickým senátom. 
Predsedníčka pedagogickej komisie M. Kusá informovala o výsledku rokovania. Pripomienky 
ktoré mala komisia fakulty zapracovali do materiálu. Predseda AS poznamenal, že na 
predsedníctvo AS boli už predložené materiály so zapracovanými pripomienkami.  
 
Uznesenie č. 7  
Akademický senát UK schválil jednohlasne študijný poriadok Fakulty matematiky fyziky 
a informatiky a Evanjelickej bohosloveckej fakulty. 
 
Bod 8 
Predseda AS informoval o predloženom návrhu rektora UK o zrušenie druhej vety v čl. 13, 
ods. 8 „Ak sa študent nezúčastní na prednáške, je povinný si ju nahradiť samoštúdiom“. 
Rektor UK v krátkosti zdôvodnil svoj návrh tým, že máme kreditové štúdium a ŠP nepozná 
samoštúdium. Predseda AS pripomenul, že predsedníctvo AS sa uznieslo na tom, že 
spomínaný článok sa má opraviť. Predsedníčka pedagogickej komisie M. Kusá informovala, 
že komisia tento návrh rektora UK prerokovala a je tiež za zrušenie tejto vety. Podľa T. 
Búryho Právnická fakulta to neurobila úmyselne a taktiež nechcela obísť odporúčanie 
legislatívneho odboru UK. Podľa neho by sa tento program mal prerokovať na ďalšom 
zasadnutí AS keď budú oboznámení o návrhu rektora všetci členovia senátu. Rektor UK 
poznamenal, že súhlasí s odložením na ďalšie rokovanie ale zároveň poznamenal, že rektor 
UK môže do senátu predložiť materiál aj na okamžité prerokovanie. Diskutujúci sa zhodli na 
tom, že do konečného materiálu po pripomienkach legislatívneho odboru sa dostala iná 
formulácia spomínaného článku. Dá sa to riešiť aj dodatkom k študijnému poriadku po 
prerokovaní v AS fakulty. Podstatou však je, že spomínanú vetu v článku 13 treba odstrániť. 
Po skončení diskusie predseda AS dal hlasovať o zrušení kontroverznej vety v článku 13 
podľa návrhu rektora UK.  
Výsledok hlasovania: Za – 37 
   Proti – 4 
   Zdržal sa – 1 
 
Uznesenie č. 8 
Akademický senát UK schválil návrh rektora UK na zrušenie ustanovenia v článku 13, ods. 8 
druhá veta v študijnom poriadku Právnickej fakulty UK „Ak sa študent nezúčastní na 
prednáške, je povinný si ju nahradiť samoštúdiom“, ktorá je v rozpore s prvou vetou čl. 13 
ods. 8 ŠP Právnickej fakulty UK, s článkom 21, ods. 2 ŠP Univerzity Komenského 
v Bratislave, s § 51 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a s § 4 ods. 1 
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 
 
Bod 9.  
Predseda AS informoval o návrhu rektora UK na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Petržalka, parcely č. 5105/441 vo výmere 633 m2 za  sumu 4 105 891,20 + DPH, ktorá bola 
stanovená súdnym znalcom, firme Digital Park, s. r. o. Bratislava. Prorektorka M. Duračinská 
vysvetlila podrobnosti o predajnej zmluve a polohe pozemku, ktorý je už zastavaný. Taktiež 
uviedla že treba urobiť v zmluve úpravu v názve kupujúcej firmy, ktorá je akciovou 
spoločnosťou, nie s. r. o.  Keďže pozemok je už zastavaný,  kupujúci bude musieť prijať cenu, 
ktorú Univerzita navrhne. Prikláňa sa k tomu aj prorektor P. Dúbrava. Rektor UK však 
poznamenal, že investor nevedel čí je pozemok.  Podľa J. Hrenáka ak by sme sa nedohodli 
môže sa založiť vecné bremeno. Predseda AS informoval, že predložené nájomné zmluvy 
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budú schvaľované na neskoršom zasadnutí senátu a na záver dal hlasovať o predaji 
prerokovanej nehnuteľnosti.  
Výsledok hlasovania: Za – 41 
   Proti – 1 
   Zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 9  
Akademický senát UK schválil predaj nehnuteľnosti v kat. území Petržalka s parcelným 
číslom 5105/441 – ostatné plochy vo výmere 633 m2. Pozemok je vo výlučnom vlastníctve 
Univerzity Komenského v Bratislave  a navrhnutá cena je  4 105.891,20 Sk + DPH.   

 
Bod č. 10 
Predseda AS informoval o predložených cenníkoch, ktoré by mali platiť od 1. 3. 2009. Rektor 
UK vysvetlil, že poplatok za ubytovanie za január a február 2009 bol zaplatený ešte 
v decembri 2008  podľa cenníka platného  od septembra 2008.  Podľa riaditeľa ŠD R. Gulu 
ceny od 1. 3. 2009 sa upravovali minimálne. Zároveň informoval, že bude vyhotovený cenník 
ubytovania aj pre zamestnancov, pre ktorých je stanovený osobitný cenník. Podľa A. 
Machlicu a J. Hrenáka nemalo sa teraz zaokrúhľovať ani hore ani dole ale urobiť prepočet 
podľa konverzného kurzu. Rektor UK informoval, že cenu za ubytovanie má v kompetencii 
stanoviť vysoká škola a zaplatené prostriedky sa vkladajú  do rekonštrukcie.  
Výsledok hlasovania: Za – 34 
    Proti – 2 
   Zdržal sa – 6 
 
Uznesenie č. 10     
Akademický senát UK ruší uznesenie z 10. 12. 2008 o cenníkoch v ŠD UK  a schvaľuje, aby 
v Študentských domovoch UK na základe prehodnotenia nákladov na prevádzku ŠD UK 
vstúpili do platnosti predložené cenníky od 1. 3. 2009  do konca akademického roku 2008-09.   
 
Bod č. 11 
Rektor UK informoval o záujme Univerzity kúpiť pozemok od mesta v lokalite Karlova Ves, 
kde hodlá na ňom postaviť lodenicu. Prorektor M. Dúbrava informoval o informačnom 
systéme Univerzity. Vzhľadom na šetrenie bolo zrušené výberové konanie na program 
ŠTUDENT 2 a UK sa pripojí k projektu, ktorý vyvíja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach ktorý zahŕňa kompletne študijnú agendu aj elektronickú prihlášku. Počíta sa s ním 
od nového akademického roku. Podľa M. Kanovského kritériá pre výber programu boli pre 
odborný tím na Fakulte matematiky fyziky a informatiky diskriminačné. Prorektor M. 
Dúbrava zdôraznil, že pri výbere firmy boli zastúpené všetky fakulty. M. Macko oponoval 
tým, že podmienky súťaže boli nastavené tak, že sa jej môžu zúčastniť firmy s preukázanou 
praxou. Predseda AS podotkol, že v takýchto prípadoch sa môže zapojiť aj komisia pre rozvoj 
v rámci AS. Prorektor M. Dúbrava znovu pripomenul, že o rozbehnutom projekte boli 
informovaní aj dekani fakúlt a napriek tomu z FMFI sa nikto neinformoval o možnostiach 
zapojenia sa do projektu. Rektor UK na záver diskusie poznamenal, že ak by dekan FMFI 
ponúkol zabezpečenie projektu v rámci fakulty, Univerzita Komenského by bola o tom 
uvažovala. Program o ktorý UK prejavila záujem je už vyskúšaný a mnohé nedostatky sú už 
odstránené. 
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Bod č. 12   
◙  Predseda vedeckej komisie AS  M. Putala referoval o zasadnutí RVT pri RVŠ a Rade 
vysokých škôl, ktoré sa konali 6. a 10. 2. 2009, venované metodike a rozpisu dotácie 
verejným vysokým školám. Pre UK rozpis dotácie prináša medziročné zvýšenie o 5,4 %, 
avšak pred uplatnením úsporných opatrení. Medziročne poklesol pomerný výkon UK v 
pedagogike (na 96 %) a zachoval sa pomerný výkon vo vede. Rada vysokých škôl schválila 
uznesenia, prostredníctvom ktorých žiadala: priame narátanie valorizácie, minimálne 
dvojročné obdobie pre nápočet výkonov vo vede (najmä grantovej úspešnosti a publikačnej 
činnosti),  zvýšenie rozpočtu VEGA o pôvodne prisľúbených 100 mil. SK a zabezpečenie 
podpory MVTS projektov. RVT pri RVŠ bola poverená sa ďalej zaoberať hodnotením 
publikačnej činnosti, napr. ohodnotením aj ostatných vedeckých publikácií v renomovaných 
zahraničných vydavateľstvách na úrovni CC publikácií.  
◙  L. Križan informoval o  projekte občianskeho združenia ŠK Slovan,  ktorý bol zamietnutý 
na správnej rade UK. Zdôraznil,  že do tohto projektu vložili veľa energie aj  prostriedky 
a preto bol by rád, keby  bol v najbližšej budúcnosti predsa len  schválený. Klub je ďalej 
v prevádzke ale pri opätovnom schvaľovaní podľa jeho názoru  pôvodný návrh bude musieť 
byť zmenený. Predseda AS sľúbil, že tento projekt  bude znovu predložený do správnej rady.     
◙  Predseda AS informoval o materiáli z Pedagogickej fakulty UK o zriadení Centra pomoci 
študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri Katedre špeciálnej 
pedagogiky Pedagogickej fakulty UK. V tomto Centre, poskytujú špeciálne pedagogické 
poradenské služby hlavne sluchovo, zrakovo alebo telesne postihnutým uchádzačom 
o štúdium na vysokej škole. Zároveň toto pracovisko dávajú do pozornosti aj pedagógom.  
 
 
 
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
predseda AS 
 
 
 
 
Návrhová komisia: Doc. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 
                               Jaroslav Hrenák  
                               MUDr. Erika Macháčová, CSc. 
   
 
  
Zapísala: Viola Ivanovová                                                                                                                                    


