
Zápisnica  
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 12. 2009 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie štatútu Pedagogickej fakulty UK 
4. Žiadosti o prenájom nehnuteľností 
5. Informácia o doplňovacích voľbách do senátu 
6. Voľba zástupcu študentov do predsedníctva AS UK 
7. Voľba predsedu ubytovacej komisie AS 
8. Informácia o kontrole originality záverečných prác 
9. Informácia o novele VŠ zákona s účinnosťou od 1. 1. 2010 
10. Informácia z vedenia UK  
11. Rôzne 

 
Bod 1. Otvorenie 
Predseda AS otvoril schôdzu a privítal nových členov senátu. Prečítal program a keďže nikto 
nemal návrh do programu, dal hlasovať za program: 
Hlasovanie:  za – 47, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát schválil predložený program na rokovanie 
 
Bod 2. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: PhDr. Katarína Cabanová, Gabriela Kolesíková, doc. 
RNDr. Eva Sedlárová, PhD. 
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 2 
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení:  
PhDr. Katarína Cabanová 
Gabriela Kolesíková 
Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. 
 
Bod 3. Schválenie štatútu Pedagogickej fakulty UK  
Predseda AS informoval o opätovnom predložení štatútu Pedagogickej fakulty UK na 
schválenie v senáte. Štatút predložený do senátu dňa 14. 5. 2009 bol vrátený Pedagogickej 
fakulte na doplnenie dátumu prerokovania v Akademickom senáte Pedagogickej fakulty. M. 
Števček (predseda právnej komisie AS): právna komisia AS súhlasí so štatútom a odporúča ho 
senátu schváliť. Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc., prodekanka Pedagogickej fakulty 
informovala senát o procese schvaľovania štatútu na fakulte. Predseda AS napokon  dal 
hlasovať za schválenie predloženého štatútu.  
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 3   
Akademický senát schválil štatút Pedagogickej fakulty UK. 



 
Bod 4. Žiadosti o prenájom nehnuteľností 
Predseda AS informoval o predložených žiadostiach o prenájom, ktorých je 42. E. Macháčová 
(predsedníčka finančnej komisie AS): finančná komisia AS odporúča schváliť predložené 
žiadosti o prenájom okrem žiadosti o prenájom pozemku spoločnosti OZ Pro darts-Slovakia, 
s. r. o. s ktorou chce uzatvoriť nájomnú zmluvu VM Mlyny. Žiadosť o prenájom spoločnosti 
G&P Group a žiadosť spoločnosti Banquet, s. r. o., ktoré predkladá VM Mlyny odporúča 
finančná komisia uzatvoriť len na 5 rokov. Ďalej navrhla, aby sa žiadosti predkladali 
najneskôr do piatka predchádzajúceho týždňa v ktorom zasadá finančná komisia 
a predsedníctvo AS, aby sa v žiadosti vyšpecifikovala platba energií za jednotlivé miestnosti 
(zvlášť platba za sklad, za kanceláriu a pod.) a prenájom na 10 rokov uzatvárať iba 
výnimočne, v prípadoch keď je potrebná investícia. Na poznámku J. Vantucha, že by sa malo 
uvažovať aj o vypísaní súťaže na tieto prenájmy predseda AS povedal, že Akademický senát 
UK schvaľuje zámer a na doplnenie rektor UK uviedol, že za ostatné okolnosti uzatvárania 
nájomných zmlúv zodpovedajú príslušní pracovníci Univerzity. Na žiadosť K. Stolárikovej 
aby informácie o jednotlivých žiadostiach pre členov senátu boli obšírnejšie, predseda AS 
poznamenal, že pre veľké množstvo žiadostí to z časových dôvodov nie je možné. Preto kto 
má záujem o podrobné preštudovanie žiadostí sú k dispozícii v kancelárii AS a taktiež je 
možné zapojiť sa do práce finančnej komisie AS. Predseda AS informoval o žiadosti 
o korekciu technickej chyby Prírodovedeckej fakulty, ktorej žiadosť o prenájom bola 
schválená na zasadnutí AS UK dňa 11. 11. 2009. V žiadosti o prenájom priestorov pre 
nájomcu Martina Buriana bola chybne uvedená cena za služby a dodávku energií. Správne má 
byť 152 €/rok namiesto 152 €/mesiac (spolu s DPH).  Predseda AS dal hlasovať za návrh 
uznesení z finančnej komisie AS. 
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 1     
 
Uznesenie č. 4  
Akademický senát UK schválil návrh uznesení finančnej komisie AS UK zo dňa 9. 12. 2009: 

1. Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu  UK neschváliť žiadosť 
o prenájom nehnuteľnosti s OZ  Pro darts-Slovakia. Požadujeme doplniť a osobne 
prezentovať finančnej komisii AS UK žiadosť o tento prenájom. 

2. Finančná komisia odporúča AS UK schváliť ďalšie žiadosti o prenájom nehnuteľností 
podľa predloženého zoznamu s výnimkou žiadosti o prenájom s G&P Group a s  
Banquet s.r.o., u týchto navrhuje schváliť prenájom len na 5 rokov. 

 
Zoznam schválených žiadostí o prenájom: 

1. NUBIUM - Strašil Ladislav (Bratislava), predĺženie nájmu pozemku na umiestnenie 1 
ks reklamného zariadenia, lokalita Staré Grunty (rozmer 5,1 x 2,4 m obojstranné). 
Cena – 663,88 €/rok. Doba nájmu: od 1. 1. 2010 na 5 rokov. Podáva rektorát UK. 

2. Mesto Lučenec, (Lučenec), rozšírenie pôvodnej zmluvy, nebytový priestor, výmera                   
sa rozširuje o 144,83 m2 plochy užívanej sústavne. Celková výmera prenajatých 
priestorov je 3417,70 m2. Cena – 17 €/m2/rok u plochy užívanej sústavne. Plocha 
užívaná príležitostne sa nemení. Spotreba energie je v réžii mesta Lučenec. Doba 
prenájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013. Podáva rektorát UK.                                                      

3. GASTRO LS (Bratislava), predĺženie zmluvy, nebytový priestor, výmera 399 m2. 
Cena – 42 000 €/rok (105,26 €/m2/rok). Poplatok za služby formou vyúčtovania. Doba 
nájmu: od 1. 4. 2010 na 5 rokov. Podáva rektorát UK. 

4. Časnochová, s. r. o. predĺženie zmluvy, nebytový priestor, rozloha 45,60 m2 (zubná 
ambulancia a sociálne zariadenie). Cena – 20 €/m2/rok. Spotreba energie a služby 
podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. Podáva rektorát UK. 
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5. Jurecká, s. r. o. predĺženie zmluvy, nebytový priestor, rozloha 68,58 m2 (ambulancia, 
čakáreň, sociálne zariadenie). Cena – 20 €/m2/rok. Spotreba energie a služby podľa 
spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. Podáva rektorát UK.  

6. Anderlová, s. r. o. predĺženie zmluvy, nebytový priestor, rozloha 68,58 m2 
(ambulancia, čakáreň, sociálne zariadenie). Cena – 20 €/m2/rok. Spotreba energie 
a služby podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. Podáva rektorát UK. 

7. NUBIUM - Strašil Ladislav (Bratislava) predĺženie zmluvy, pozemok s rozlohou 5,1 x 
2,4 m,  umiestnenie 3 ks reklamného zariadenia lokalita Staré Grunty. Cena – 663,88 
€/1 zariadenie/rok. Spolu 1 991,64/rok. Doba nájmu: od 1. 1. 2010 na 5 rokov. Podáva 
rektorát UK.  

8. Mgr. Simona Kelčíková, PhD., telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). 
Cena (pre zamestnanca) – 4,98 €/hod. s DPH. Energie a služby v cene. Doba nájmu: 1. 
1. 2010 – 31. 12. 2012. Podáva JLF UK Martin. 

9. Darina Kováčová, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena (pre 
zamestnanca) – 4,98 €/hod. s DPH. Energie a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 
31. 12. 2012. Podáva JLF UK Martin. 

10. Zamestnanci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, 
šatňa, sprchy, WC). Cena (pre zamestnancov) – 4,98 €/hod. s DPH. Energie a služby 
v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. Podáva JLF UK Martin. 

11. Viktor Geletka, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena – 11,95 
€/hod. s DPH. Energie a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. 
Podáva JLF UK Martin. 

12. DJH Engineering Center, Inc., Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, 
WC). Cena – 11,95 €/hod. s DPH. Energie a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 
31. 12. 2012. Podáva JLF UK Martin.  

13. PROMT, s. r. o. Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena – 
11,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. 
Podáva JLF UK Martin. 

14. Viktor Tomčík, Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena – 
11,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. 
Podáva JLF UK Martin. 

15. Marcel Maťovčík, Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena – 
11,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. 
Podáva JLF UK Martin.   

16. Slávia medik, volejbalové družstvo, Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, 
sprchy, WC). Cena – 4,98 €/hod. s DPH (cena pre zamestnancov). Energia a služby 
v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. Podáva JLF UK Martin.         

17. Oliver Murgaš, Martin, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena – 
10,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. 
Podáva JLF UK Martin.  

18. REVIMONT – DG, s. r. o., telocvičňa JLF UK (telocvičňa, šatňa, sprchy, WC). Cena 
– 10,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 
2012. Podáva JLF UK Martin. 

19. Združenie taoistického Tai Chi, predĺženie zmluvy, telocvičňa JLF UK (telocvičňa, 
šatňa, sprchy, WC). Cena – 10,95 €/hod. s DPH. Energia a služby v cene. Doba 
nájmu: pôvodná zmluva uzatvorená na dobu 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009. Teraz 
predĺžená do roku 2013. Podáva JLF UK Martin.  

20. PRO SKI, a. s. so sídlom v Bratislave (Martin), nebytový priestor o rozlohe 1 m2 
a miesto na streche. Cena – 166 €/rok + paušálny poplatok za energiu a služby 47.60 
€/rok (s DPH). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014. Podáva JLF UK Martin. 
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21. Alois Dallmayr Automaten – Service, s. r. o. so sídlom v Bratislave (Martin), 
nebytový priestor vo výmere 5 m2 (5 automatov). Cena – 40 €/rok/automat. Paušálny 
poplatok za energiu a služby 160,65 €/rok/automat (s DPH). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 
31. 12. 2014. Podáva JLF UK Martin. 

22. GTECH Slovakia so sídlom v Bratislave (Martin), predĺženie nájmu, nebytový priestor 
vo výmere 1 m2  a miesto na streche. Cena – 1900 €/rok + paušálny poplatok za 
energiu a služby 196,35 €/rok (s DPH). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014. 
Podáva JLF UK Martin. 

23. IMPROMAT Slov., s. r. o. so sídlom v Bratislave (Martin), nebytový priestor vo 
výmere 1 m2 (1 ks kopírovacieho stroja). Cena – 35 €/rok + paušálny poplatok za 
energiu a služby 83,30 €/rok (s DPH). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014. Podáva 
JLF UK Martin. 

24. Coca cola  HBC, s. r. o. (Bratislava), priestor vo výmere 1 m2 (nápojový automat). 
Cena – 66 €/m2/rok/1 automat + paušálny poplatok za energiu a služby s DPH. Spolu 
515 €/rok. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015. Podáva PriF UK.    

25. G&P Group (Bratislava), priestor bývalého skladu o výmere 98,25 m2. Cena – 23,20 
€/m2/rok (bez DPH) + paušálny poplatok za energiu a služby 9,97 €/m2/rok (s DPH). 
Doba prenájmu: 1. 5. 2009 – 31. 4. 2019. Podáva VM Mlyny. 

26. Banquet, s. r. o. (Bratislava), priestor vo vestibule (bagetéria) o výmere 39,9 m2. Cena 
– 15 €/m2/rok (bez DPH) + paušálny poplatok za energiu a služby 5 €/m2/rok (s DPH). 
Doba prenájmu: 1. 5. 2009 – 31. 4. 2019. Podáva VM Mlyny. 

27. Sajf, s. r. o. (Bratislava), priestor unimobunka o výmere 268,65 m2. Cena – 16,60 
€/m2/rok (bez DPH) + paušálny poplatok za energiu a služby 9,96 €/m2/rok (s DPH). 
Doba prenájmu: 1. 1. 2009 – 321. 12. 2014. Podáva VM Mlyny. 

28. Sauny Patrik 7, s. r. o. (Bratislava), bývalá kuchyňa a jedáleň o výmere 195,47 m2. 
Cena – 30 €/m2/rok(bez DPH) + paušálny poplatok za energiu a služby 9,96 €/m2/rok 
(s DPH). Doba prenájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. Podáva VM Mlyny. 

29. Jerguš Šabík (Bratislava), štítová stena bloku B – 626,70 m2. Cena – 9,89 €/m2/rok 
(bez DPH) + paušálny poplatok el. energie 1,28 €/m2/rok. Doba prenájmu: 1. 1. 2010 
– 31. 12. 2019. Podáva VM Mlyny. 

30. ESlovensko, o.z. (Bratislava), nebytový priestor, výmera 308,85 m2 . Cena – 23,23 
€/m2/rok (bez DPH), paušálny poplatok energií 9,96 €/m2/rok (s DPH). Doba nájmu: 
1. 8. 2007 – 31. 3. 2017. Podáva VM Mlyny.    

31. Siegfried Generics International AG – predĺženie nájmu, (sídlo vo Švajčiarsku ) 
(Martin), nebytové priestory (zabudované chladiace zariadenie) na ploche 5,8 m2 . 
Cena – na rok 2009 a na rok 2010 je nájom 331,95 €/mesiac + paušálny poplatok 
energie 108,64 €/mesiac (s DPH). Doba nájmu: predĺženie od 1. 3. 2010 – 30. 9. 2010. 
Podáva JLF Martin. 

32. Ranch Amadeus – Robert Csintalan (Martin), nebytové priestory, práčovňa o rozlohe 
17,85 m2 a práčovňa o rozlohe 3,12 m2. Cena – 8 € /m2/rok. Energiu platí podľa 
spotreby + DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012. Podáva JLF Martin.   

33. Banquet, s. r. o. (Bratislava), kancelárie a sklady, o výmere 145,19 m2 Cena – 34,30 
€/m2/rok + paušálny poplatok za služby 6,63 €/m2/rok (s DPH). Energia podľa 
spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019. Podáva VM Mlyny.  

34. BALLOON design (Bratislava), parkovisko o rozlohe 10 m2. Cena – 40 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015. Podáva rektorát UK. 

35. Alois Dallmayr-service, s. r. o., (Bratislava) nebytový priestor o výmere 1 m2. Cena – 
260 €/rok + paušálny poplatok energie 72 €/rok (bez DPH). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 
31. 12. 2015. Podáva rektorát UK. 
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36. EMER group, s. r. o. (Bratislava), nebytový  priestor o výmere 119 m2, nebytový 
priestor (nezateplené plechové garáže) o výmere 145 m2. Cena – nebytový priestor 54 
€/m2/rok + paušálny poplatok za energiu a služby 12,40 €/m2/rok + DPH. Nezateplené 
garáže – sklad 26,56 €/m2/rok + paušálny poplatok za energiu a služby 6,64 €/m2/rok 
+ DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2015. Podáva rektorát UK. 

37. KONŠTRUKT (Bratislava), nebytový priestor o výmere 17 m2, parkovacia plocha 
o výmere 10 m2. Cena – nebytový priestor 60 €/m2/rok + paušálny poplatok za energiu 
a služby 13 €/m2/rok + DPH. Parkovacia plocha 40 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 
1. 2010 – 31. 12. 2015. Podáva rektorát UK. 

38. Žákovič Ivan (Bratislava), nebytový priestor o výmere 44 m2. Cena 40 €/m2/rok + 
paušálna cena za energiu a služby 10 €/m2/rok (bez DPH). Doba nájmu: 1. 12. 2009 – 
31. 11. 2010. Podáva rektorát UK.   

39. ZSE Distribúcia (predĺženie nájmu), nebytové priestory o výmere 56 m2 – trafostanica. 
Cena – 85 €/m2/rok. Ostatné služby bez poplatku. Doba nájmu: 1. 6. 2009 – 31. 5. 
2014. Podáva rektorát UK. 

40. Alois Dallmayr-service, plocha pre automaty, 9 ks á 1 m2. Cena – 140 €/m2/rok. 
Paušálny poplatok za energiu a služby 50 €/mesiac. Doba nájmu: 1. 1. 2010 na 5 
rokov. Podáva rektorát UK.   

41. Študentská reklama, s. r. o., strecha bloku C o výmere 9 m2 (reklama). Cena – 66,66 
€/m2/rok + paušál za služby a energiu 22,22 €/m2/rok (s DPH). Doba nájmu: 1. 1. 
2010 – 31. 12. 2019. Podáva VM Mlyny.      

  
Predseda AS dal hlasovať za schválenie prijímania žiadostí o prenájom vždy do určitého 
termínu.  
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 5 
Akademický senát schválil prijímanie žiadostí o prenájom na schválenie v senáte vždy do 
piatku predchádzajúceho týždňa zasadnutia finančnej komisie a predsedníctva AS a žiada 
osobitné zdôvodnenie dĺžky nájmu.     
 
Bod č. 5 Informácia o doplňovacích voľbách do senátu 
Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu UK sú takmer ukončené, 
výnimkou sú iba voľby na Prírodovedeckej fakulte a Pedagogickej fakulte informoval 
predseda AS. V najbližších dňoch sa však uskutočnia voľby aj na týchto fakultách.  
 
Uznesenie č. 6  
Akademický senát vzal na vedomie informáciu o doplňovacích voľbách 
 
 
Bod č. 6 Voľba zástupcu študentov do predsedníctva AS UK 
Predseda AS vyzval študentskú časť senátu, aby navrhla zástupcu do predsedníctva AS 
a zároveň podpredsedu predsedníctva AS. K. Stoláriková: študentská časť senátu navrhuje do 
predsedníctva AS a za podpredsedu predsedníctva AS Jaroslava Hrenáka.  
Hlasovanie študentskej časti AS: prítomní: 16, za – 11, proti – 2, zdržal sa – 2, neplatný 
hlasovací lístok – 1 
 
Uznesenie č. 7  
Študentská časť Akademického senátu UK zvolila za svojho zástupcu v predsedníctve AS 
a za podpredsedu predsedníctva AS Jaroslava Hrenáka.       
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Bod č. 7 Voľba podpredsedu ubytovacej komisie AS 
Predseda AS vyzval študentskú časť AS aby navrhla predsedu ubytovacej komisie AS. K. 
Stoláriková: študentská časť AS navrhuje za predsedu ubytovacej komisie AS Jaroslava 
Sýkoru z Filozofickej fakulty. Podľa diskusie o voľbe predsedu ubytovacej komisie AS 
študentská časť senátu nebola jednotná, pretože sa prikláňali aj k voľbe predsedu ubytovacej 
komisie z inej fakulty ako Filozofickej. A. Machlica navrhol odložiť voľbu predsedu 
ubytovacej komisie AS s tým odôvodnením, že neboli na každej fakulte dokončené 
doplňovacie voľby za študentskú časť AS. Podľa prorektora M. Dúbravu, študentská časť 
mala pri schvaľovaní programu navrhnúť vypustenie tohto bodu programu. Keďže nebol 
zvolený predseda ubytovacej komisie, predseda AS poveril Gabrielu Kolesíkovú 
koordinovaním vzťahu medzi ubytovacou komisiou a senátom do zvolenia nového predsedu 
komisie.   
 
Bod č. 8 Informácia o kontrole originality záverečných prác 
Prorektor J. Pekár informoval o vydanej smernici rektora o kontrole záverečných prác, ktorá 
bude platná od 1. 1. 2010 a opísal postup fungovania tohto programu, ktorý má 2 stupne 
kontroly. Stupeň zhody dvoch prác vyhodnotí školiteľ. Aj keď sa potvrdí plagiátorstvo, 
študent je pripustený na obhajobu svojej práce a skúšobná komisia rozhodne, či bude môcť 
obhajovať svoju prácu. Ak komisia študenta vylúči z obhajoby pre plagiátorstvo začne sa 
proti študentovi disciplinárne konanie. Podľa prorektora J. Pekára dĺžka kontroly v programe 
neohrozí štátnu skúšku. Správcom tohto programu je brnianska univerzita, ktorá je zároveň 
správcom všetkých škôl v Českej republike v tomto programe. V databáze sú aj články 
a monografie. Podľa M. Števčeka nie je definovaný a ohraničený  pojem plagiát. Na tému 
definície plagiát sa zapojili viacerí diskutujúci. Prorektor M. Dúbrava uviedol, že 
zodpovednosť v tomto smere má brnianska univerzita. Rektor UK spresnil, že komisia 
nevyhodnotí prácu ako plagiát ale študent dostane FX – neobhájil. Predseda AS poznamenal, 
že senát tieto informácie vníma ako prvotné a o potrebe vytvoriť jednotné pravidlá podľa J. 
Hrenáka, prorektor M. Dúbrava poznamenal, že pri 13 rôznorodých fakultách je ťažko 
unifikovať pravidlá.  
 
Uznesenie č. 8 
Akademický senát vzal na vedomie informáciu o kontrole originality záverečných prác  
a bude sa s touto problematikou priebežne zaoberať.  
 
Bod č. 9  Informácia o novele VŠ zákona s účinnosťou od 1. 1. 2010 
Prorektorka M. Duračinská informovala o novele VŠ zákona. Týka sa prenájmu 
nehnuteľnosti, ktorú je vysoká škola oprávnená prenajať za účelom výskumu a vývoja, 
nesmie však ohroziť činnosť a poslanie vysokej školy. Študent môže prestúpiť za podmienok 
určených v študijnom poriadku z inej vysokej školy v rovnakom študijnom odbore bez 
prijímacieho konania. Uznávajú sa kredity z predchádzajúceho štúdia. Ministerstvo spravuje 
centrálny register záverečných, rigoróznych a habilitačných prác ktoré sa tu uchovávajú 70 
rokov a overuje sa originalita zaslanej práce. Ďalej vysoká škola je povinná priebežne 
zisťovať a vyhodnocovať kvalitu vedomostí a vypracovať hodnotiacu správu, ktorú pošle 
Akreditačnej komisii a zároveň zverejní na svojej internetovej stránke. Prorektor M. Dúbrava 
poznamenal, že dekani fakúlt by mali dať podnety ako pravidlá hodnotenia pripraviť, čo však 
ukrajuje z času, ktorý by venovali výskumu, vede a pedagogickej činnosti.  
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Bod č. 10 Informácie z vedenia   
Rektor UK informoval o skončení komplexnej akreditácie vysokých škôl v septembri 2009. 
Pre niektoré fakulty nedopadla dobre, preto sa musia venovať dôslednejšej práci a plánovaniu 
v tejto oblasti. Spomenul aj hodnotenie Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou 
(ARRA) podľa ktorej Univerzita Komenského dopadla veľmi dobre. Na internátoch bol 
vybudovaný bezbariérový prístup, nové apartmány. 
 
Bod č. 11 Rôzne   
Rektor UK odovzdal predsedovi AS pamätnú medailu 90. výročia založenia UK.  
 
 
 
 
 
 
 
       Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
           predseda AS  
 
 
 
Návrhová komisia:  PhDr. Katarína Cabanová 
   Gabriela Kolesíková 
   Doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD. 
 
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


