
Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. 5. 2010 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Voľba zástupcu AS UK do Študentskej rady VŠ  
4. Aktualizovaný rokovací poriadok AS UK – schválenie 
5. Založenie spoločnosti UK Alma mater Academica - schválenie  
6. Založenie záujmového združenia Dunajský vedomostný klaster – schválenie 
7. Výročná správa o činnosti UK za rok 2009 
8. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2009 
9. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností 
10. Stanovisko AS UK k návrhu smernice upravujúcej Pravidlá bežného hodnotenia 

kvality poskytovaného vzdelávania  
11. Smernica UK č. 1/2004 o niektorých postupoch pri nakladaní s majetkom  UK – 

informácia  
12. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu 
13. Informácie z vedenia 
14. Rôzne 

 
 
Bod č. 1  Otvorenie 
Predseda AS privítal prítomných a prečítal program na rokovanie. Ďalší návrh do programu 
nikto nepredložil.  
 
Uznesenie č. 1  
Akademický senát UK schválil predložený program na rokovanie. 
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Bod č. 2  Voľba návrhovej komisie  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Gašpar Fronc, Jaroslav Hrenák, MUDr. Erika 
Macháčová, CSc.  
 
Uznesenie č. 2 
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: Mgr. Gašpar Fronc, Jaroslav 
Hrenák, MUDr. Erika Macháčová, PhD.  
Hlasovanie: za – 48,  proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Bod č. 3  Voľba zástupcu AS UK do Študentskej rady VŠ 
Predseda AS vyzval študentskú časť Akademického senátu aby navrhla kandidáta na zástupcu 
Akademického senátu UK do Študentskej rady VŠ. Študentská časť AS navrhla jedného 
kandidáta, a to doterajšiu zástupkyňu AS Katarínu Stolárikovú, ktorá kandidatúru prijala.    
 
 
 



 
Uznesenie č. 3 
Akademický senát UK – študentská časť – zvolil  zástupkyňu Akademického senátu UK do 
Študentskej rady VŠ na funkčné obdobie 2010 – 2012 Katarínu Stolárikovú, študentku 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.   
Hlasovanie: za – 11, proti – 2, zdržal sa – 0 
 
Bod č. 4  Rokovací poriadok AS UK - schválenie 
Predseda AS vysvetlil dôvod rozsahu aktualizácie rokovacieho poriadku Akademického 
senátu. Pôvodný rokovací poriadok už nebol v súlade s VŠ zákonom ani štatútom Univerzity 
Komenského. Vyzdvihol hlavne zmenu v čl. 9 podľa ktorého kandidáta na rektora UK môže 
navrhnúť každý z akademickej obce. Ďalej informoval, že bola zapracovaná aj pripomienka 
aby v ubytovacej komisii bola zastúpená každá fakulta jedným členom. M. Kusá navrhla, aby 
sa v čl. 4 bod 4. písm. b o činnosti pedagogickej komisie doplnilo, že pedagogická komisia 
prerokúva „najmä“ študijné poriadky. Podľa J. Jakubovského by sa malo doplniť do 
rokovacieho poriadku, že  rektor by mal byť vedecká, ľudská a pedagogická osobnosť a mal 
by mať vážnosť. Kto môže byť rektorom určuje zákon doplnil predseda AS.   
 
Uznesenie č. 4 
Akademický senát schválil rokovací poriadok AS s predloženými pripomienkami. 
Hlasovanie: za – 45, proti – 1, zdržal sa – 2 
 
Bod č. 5  Založenie spoločnosti UK Alma Mater Academica - schválenie 
Rektor UK informoval o zámere Univerzity Komenského založiť spoločnosť UK Alma Mater 
Academica, s. r. o. Vkladaná hodnota by bola 20 000 € a orgánmi spoločnosti budú valné 
zhromaždenie, dozorná rada a 2 konatelia. Účtovnú závierku by schvaľoval Akademický 
senát UK. Účelom spoločnosti je zabezpečiť využívanie prístrojov vo firmách na výskumné 
účely, ktoré budú pôsobiť na fakultách. Dekani fakúlt prerokujú na svojich pracoviskách 
zakladanie dcérskych spoločností (spin off). Na otázku M. Kevického či bude zamestnávať 
Univerzita ľudí na výkon práce informoval  rektor UK, že bude v rámci firmy právne 
poradenstvo pre duchovné hodnoty. Zdôraznil, že takýmto riešením chce dosiahnuť aby 
výskumní pracovníci vykonávali prácu v rámci UK a dostali za ňu zaplatené. A. Machlica sa 
zaujímal o rozsiahlejší materiál o fungovaní tohto projektu aby sa mohol hlbšie prediskutovať. 
Podľa rektora UK je to už prediskutované s dekanmi fakúlt a táto firma je iba právny rámec. 
Viacerí diskutujúci sa zaujímali o rozsiahlejšie informácie aj čo sa týka vlastníctva prístrojov 
ktoré budú využívané, o kontrole týchto firiem a ďalšom schvaľovaní materiálov. Podľa 
rektora UK senát schvaľuje zámer tejto spoločnosti, ostatné dokumenty nie. J. Vantuch, M. 
Števček, K. Adamicová sú za to, aby sa na tomto zasadnutí založenie spoločnosti neschválilo, 
pretože je k dispozícii málo informácií. Prorektorka M. Duračinská doplnila, že zakladateľom 
je Univerzita Komenského, taktiež je vlastníkom majetku ktorý bude vložený do spoločnosti 
a na autorské práva platí zákon o autorskom práve.  
 
Uznesenie č. 5 
Akademický senát prerokoval materiál o založení spoločnosti UK Alma Mater Academica 
a uložil príslušným komisiám AS aby ešte prerokovali túto problematiku po dôkladnom 
oboznámení sa s materiálom a zámerom. 
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdržal sa – 2                  
 
Bod č. 6  Založenie záujmového združenia  Dunajský vedomostný klaster – schválenie  
Rektor UK oboznámil prítomných o združení Dunajský vedomostný klaster. Združenie je 
právnickou osobou s právnou subjektivitou a jeho cieľom je podpora štrukturálnych reforiem 



pri zvyšovaní kvality života v dunajskom regióne. Členovia združenia budú platiť ročné 
členské príspevky  podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. V rámci združenia sú rôzne 
projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj fakulty. Diskutujúci sa priklonili za vstup UK do 
tohto združenia avšak bola otázka týkajúca sa výšky členského. Podľa rektora UK je možnosť 
dostať peniaze zo štrukturálnych fondov.  
 
Uznesenie č. 6  
Akademický senát schválil vstup Univerzity Komenského do záujmového združenia 
Dunajský vedomostný klaster. 
Hlasovanie: za – 44, proti – 1, zdržal sa – 3  
 
Bod č. 7  Výročná správa o činnosti UK za rok 2009 
Rektor UK informoval o dosiahnutých výsledkoch Univerzity v roku 2009 v jednotlivých 
oblastiach. Pripomenul, že výročná správa o činnosti za rok 2009 nadväzuje na výročné 
správy za predchádzajúce roky a sú v nej zachytené aj vývojové trendy hlavných 
ukazovateľov. Vyzdvihol hospodárenie, ktoré bolo uzatvorené s kladným výsledkom, 
rozširovanie stavebných investícií, aj vo výchove absolventov bola Univerzita Komenského 
úspešná, vzrástli priemerné platy, centrálny register študentov je v prevádzke  a zaviedol sa 
akademický informačný systém v rámci celej Univerzity. E. Macháčová, predsedníčka 
finančnej komisie navrhuje výročnú správu doplniť uznesením o kritickej situácii 
stomatológie na Lekárskych fakultách UK. Podľa rektora UK toto uznesenie by malo byť vo 
výročnej správe Lekárskej fakulty.  
 
Uznesenie č. 7       
Akademický senát schválil návrh finančnej komisie AS aby sa do výročnej správy o činnosti 
UK za rok 2009 doplnil text v primeranej forme o kritickom stave v odbore stomatológie na 
Lekárskych fakultách: „Vzhľadom na kritickú situáciu vo výučbe zubných lekárov v SR 
sa akademické orgány UK a lekárskych fakúlt UK budú zaoberať dlhodobou koncepciou 
výučby týchto lekárov a jej finančného zabezpečenia už v roku 2010, čo považujeme za 
základnú povinnosť UK voči spoločnosti. AS UK žiada všetky kompetentné orgány UK a jej 
lekárskych fakúlt aby sa touto závažnou problematikou urýchlene zaoberali.“ 
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 8  
 
Uznesenie č. 8 
Akademický senát UK schválil výročnú správu o činnosti UK za rok 2009  
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Bod č. 8  Výročná správa o hospodárení UK za rok 2009  
Rektor UK k výročnej správe o hospodárení poznamenal, že správa má definovanú štruktúru 
a je to súbor tabuliek. Za rok 2009 sa hospodárenie skončilo s kladným výsledkom. E. 
Macháčová, predsedníčka finančnej komisie žiada, aby v správe o hospodárení bola 
informácia ako prispievajú jednotlivé zložky UK do fondu a ako z neho čerpajú. Podľa 
rektora UK túto požiadavku treba prekonzultovať s kvestorkou UK  a môže to byť zvláštny 
dokument. 
 
Uznesenie č. 9   
Akademický senát schválil návrh finančnej komisie AS, aby v správe o hospodárení bola 
informácia akou mierou sa podieľajú jednotlivé zložky UK v prispievaní do fondu rozvoja 
a výška čerpania finančných prostriedkov jednotlivými fakultami UK.  
Hlasovanie: za – 47, proti – 1, zdržal sa – 0  
 



 
Uznesenie č. 10 
Akademický senát UK schválil výročnú správu o hospodárení UK za rok 2009 
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdržala sa – 2  
 
Bod č. 9  Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností 
E. Macháčová predsedníčka finančnej komisie zhrnula výsledok zasadnutia tejto komisie, 
podľa ktorej  prenájom pre Digital Park Einsteinova, a. s. (užívanie plynovodnej prípojky), 
Digital Park Einsteinova, a. s. (užívanie okružnej križovatky), Office Park, s. r. o. (užívanie 
plynovodnej prípojky), CARTEN, s. r. o. (prevádzkovanie reklamného zariadenia) odporúča 
schváliť na 5 rokov. Ostatné žiadosti odporúča schváliť bez zmeny. Komisia zároveň navrhuje 
vyhotoviť novú koncepciu využívania aj financovania Lodenice Karlova Ves jednotlivými 
fakultami. Podľa rektora UK fakulty s týmto modelom využívania aj financovania súhlasili. 
Centrum univerzitného športu je financované z vlastných zdrojov preto iný model si nevie 
predstaviť. J. Vantuch navrhuje pouvažovať o racionálnejšom využívaní (napr. namiesto 
lezeckej steny nakúpiť radšej ďalšie lode) aby Lodenicu mohli navštevovať aj fakulty, ktoré 
nemajú lode. Predseda AS navrhuje, aby sa finančná komisia naďalej zaoberala 
s financovaním Lodenice.  
 
Uznesenie č. 11    
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností. Žiadosti 
o prenájom spoločnostiam Digital Park Einsteinova, a. s., plynovodná prípojka (por. č. 1), 
Digital Park Einsteinova, a. s., okružná križovatka (por. č. 2), Office Park, s. r. o., plynovodná 
prípojka (por. č. 3), CARTEN, s. r. o. , reklamné zariadenie (por. č. 4) Akademický senát  UK 
schválil na obdobie 5 rokov. 

1. Digital Park Einsteinova, a.s., prenájom pozemku, užívanie plynovodnej prípojky, 
výmera 15 m2. Cena 4 €/m2/mesiac. Cena vecného bremena 115,63 €. Doba nájmu: 5 
rokov. Podáva RUK. 

2. Digital Park Einsteinova, a. s., prenájom pozemku, užívanie okružnej križovatky, 
výmera 1270 m2 a 100 m2. Cena 4 €/m2/mesiac. Cena vecného bremena 380 285,95 
€. Doba nájmu: 5 rokov. Podáva RUK.  

3. OFFICE PARK, s. r. o., prenájom pozemku pod stavebným objektom – užívanie 
plynovodnej prípojky o výmere 9647 m2. Cena – 4 €/m2/mesiac. Cena vecného 
bremena 385,49 €. Doba nájmu: 5 rokov. Podáva RUK. 

4. CARTEN, s. r. o., prenájom pozemku (prevádzkovanie reklamného zariadenia), 
výmera 246 m2. Doba nájmu: 5 rokov. Cena: 4 €/m2/mesiac. Podáva RUK.  

5. Seifertová Silvia, predĺženie nájmu nebytových priestorov o rozlohe 12 m2 (Karlova 
Ves) Cena - 200 €/rok. Cena energie podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 10. 
2010. Podáva RUK. 

6. TJ Slávia UK, predĺženie nájmu (Švédsky domček B-8) Lodenica Karlova Ves. Cena 
– 332 €/rok.  Cena energie podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. 
Podáva RUK.   

7. Hl. mesto SR Bratislava, predĺženie nájmu pozemku ul. Odbojárov (štadión) o výmere 
1346 m2 a časť stavby „Parkovisko a spevnená plocha“. Cena – 34 €/m2/rok. Doba 
nájmu: 4. 5. 2010 – 3. 5. 2011. Podáva RUK.  

8. Drežík Peter, priestor v unimobunke (fotokomora a sklady) o výmere 37 m2. Cena – 
24,24 €/m2/rok bez DPH. Energie – paušálny poplatok 10,96 €/m2/rok s DPH. Doba 
nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny.   

9. MASTER FISCH, s. r. o., priestor v unimobunke (sklady) o výmere 49,25 m2.Cena – 
13,28 €/m2/rok bez DPH. Energie – paušálny poplatok 9,96 €/m2/rok s DPH. Doba 
nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny. 



10. CENT, s. r. o., bývalý sklad na internáte (práčovňa) o výmere 21 m2. Cena – 71 
€/m2/rok bez DPH. Energie – podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. 
Podáva VM Mlyny.   

11. Agentúra PLUS, s. r. o., priestor na internáte (kancelárie 116,84 m2, sklad 13,7 m2) 
o výmere 130,54 m2. Cena – 43,16 €/m2/rok bez DPH. Elektrina podľa spotreby, 
ostatné služby paušálne 6,63 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. 
Podáva VM Mlyny.   

12. M HOLD, s. r. o., priestor na internáte (kancelária 11,5 m2, sklad 16 m2) o výmere 
27,5 m2. Cena – 43,16 €/m2/rok bez DPH. Elektrina podľa spotreby, ostatné služby 
paušálne 6,63 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM 
Mlyny. 

13.  Argus, com, s. r. o., priestor v unimobunke (sklad) o výmere 120 m2. Cena – 16,60 
€/m2/rok bez DPH. Energie – paušálny poplatok 9,96 €/m2/rok s DPH. Doba nájmu: 
1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny.  

14. MIKON – Ondrej Mikulič, priestor v unimobunke (sklad) o výmere 49,25 m2. Cena – 
16,60 €/m2/rok bez DPH. Energie – paušálny poplatok 9,96 €/m2/rok s DPH. Doba 
nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012. Podáva VM Mlyny.  

15. Blažej Matis – ABM, priestor v unimobunke (kancelária, sklad) o výmere 26 m2. Cena 
– 24,24 €/m2/rok bez DPH. Energia – paušálny poplatok 10,96 €/m2/rok s DPH. 
Doba  nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny. 

16. PACI Computer Studio, priestor vo výškových blokoch (predajňa) o výmere 32 m2. 
Cena – 76,35 €/m2/rok bez DPH. Energie – paušálny poplatok 9,96 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny. 

17. Intersonic, s. r. o., bývalý sklad na internáte blok B (kancelárie) o výmere 61,4 m2. 
Cena – 25 €/m2/rok bez DPH. Elektrina – podľa spotreby, ostatné služby – paušálny 
poplatok 10 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012. Podáva VM 
Mlyny.  

18. Intersonic, s. r. o., bývalá kuchyňa na internáte blok J (kancelárie 426,40 m2 a sklady 
811,08 m2) o výmere 1237,78. Cena – 25 €/m2/rok bez DPH, energie – paušál 13,27 
€/m2/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012. Podáva VM Mlyny.  

19. Richard Tahotný, predĺženie nájmu časti priestoru kotolne (prevádzka baru) o výmere 
263,60 m2. Cena – 16,60 €/m2/rok. Energie a služby podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 
11. 2010 – 31. 10. 2014. Podáva VM Mlyny. 

20. STG – PLUS, s. r. o. (zmena právnej formy z PhDr. Elena Valentová, Bratislava) 
priestor na internáte (bar) o výmere 184,5 m2. Cena – 33,19 €/m2/rok bez DPH. 
V cene sú všetky náklady. Doba nájmu: 1. 7. 2004 – 30. 6. 2014. Podáva VM Mlyny. 

21. Unique, s. r. o. (zmena právnej formy z Jerguš Šabík) štítová stena bloku B (reklamné 
zariadenie) o rozlohe 626,70 m2. Cena – 9,89 €/m2/rok bez DPH. Energia a služby 
paušálne 1,28 €/m2/rok (len elektrina). Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019 
(schválené AS 16. 12. 2009). Podáva VM Mlyny.   

22. TJ Slávia medik LF UK, predĺženie zmluvy (stojany na lode). Budova Lodenice UK, 
24 úložných priečok. Cena – 792 €/rok s energiou a službami. Doba nájmu: 1. 1. 
2010 – 31. 12. 2011. Podáva RUK. 

23. Akademický športový klub DUNAJ, stojany na lode v budove Lodenice UK, 12 
úložných priečok. Cena – 396 €/rok s energiou a službami. Doba nájmu: 1. 6. 2010 – 
31. 12. 2011. Podáva RUK. 

24. Prírodovedecká fakulta UK, predĺženie zmluvy (stojany na lode a posilňovňa). 
Budova Lodenice UK, užívanie posilňovne 5 hod/týždeň a 29 úložných priečok. 
Cena – 957 €/rok s energiou a službami. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011. 
Podáva RUK. 



25. Lekárska fakulta UK, predĺženie zmluvy (stojany na lode a posilňovňa). Budova 
Lodenice UK, užívanie posilňovne 3 hod/týždeň á 12 študentov/hod. a 15 úložných 
priečok. Cena – 495 €/rok s energiou a službami. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 
2011. Podáva RUK. 

26. Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK, predĺženie zmluvy (stojany na lode 
a posilňovňa). Budova Lodenice UK, užívanie posilňovne 12 hod/týždeň á 12 
študentov/hod. a 39 úložných priečok. Cena – 1287 €/rok s energiou a službami. 
Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011.  Podáva RUK.    

27. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, budova Lodenice UK (stojany 
na lode a posilňovňa). Uskladnenie 6 lodí a užívanie posilňovne 3 hod./týždeň á 12 
študentov/hod.  Cena – 300 €/rok s energiou. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011. 
Podáva RUK. 

28. Roxy catering, s. r. o., priestor „starej jedálne“ na Átriových domčekoch o výmere 
971,81 m2. Cena – 40 €/m2/rok bez DPH. Energia a voda podľa spotreby. Ostatné 
služby paušál 5 €/m2/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2020.  Podáva VM 
Mlyny.   

29. Siegfried Generics International AG, predĺženie nájmu na JLF vo Vrútkach, nebytové 
priestory, pevne zabudované chladiace zariadenie 5,8 m2. Cena – 331,95 €/mesiac, 
energie paušálne – 91,29 €/mesiac + 17,35 € DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 
2011. Podáva JLF Martin.  

30. Eppendorf Czech & Slovakia, s. r. o., (presťahovanie do iného pavilónu) o rozlohe 
41,47 m2. Cena – 66 € m2/rok. Služby a energie – paušál 63,41 €/mesiac s DPH. 
Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2015. Podáva PriF. 

31. Kedros, a. s., kancelária o rozlohe 60,4 m2. Cena – 66 €/m2/rok. Služby a energie – 
paušál 78,61 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2015. Podáva Prif.  

Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 1  
 
Bod č. 10 Stanovisko AS UK k návrhu smernice upravujúcej Pravidlá bežného hodnotenia            

kvality poskytovaného vzdelávania 
M. Kusá predsedníčka pedagogickej komisie konštatovala, že pripomienky komisie 
k smernici nie sú závažné. Podľa pedagogickej komisie smernica by mala spĺňať zákonnú 
požiadavku avšak nie s predpísanými nadbytočnými detailmi kvôli špecifikám fakúlt 
a odborov. Viedlo by to k byrokracii a niekedy aj k nevykonateľným požiadavkám. Komisia 
odporúča vydať iba rámcovú smernicu. Podľa M. Dúbravu komisia navrhovala zjednodušenie 
procedúry, ktorá by znížila náročnosť overovania vzdelávania.  
 
Uznesenie č. 12  
Akademický senát UK sa oboznámil so stanoviskom pedagogickej komisie k pripravovanej 
smernici o hodnotení kvality vzdelávania. 
 
Bod č. 11  Smernica UK č. 1/2004 o niektorých postupoch pri nakladaní s majetkom UK –    

informácia  
Rektor UK informoval, že finančné prostriedky získané z predaja a prenájmu nehnuteľností sa 
použijú na výskumné účely, na financovanie vedecko-výskumných činností. Podľa E. 
Sedlárovej by bolo korektné, keby sa financie za priestory, do ktorých investuje fakulta mohli 
použiť na rozvoj príslušnej fakulty. Podľa predsedu AS sa smernica č. 1/2004 o nakladaní 
majetku UK  bude upravovať. Rektor UK poznamenal, že ak Akademický senát nesúhlasí so 
zámerom úpravy smernice, môže to vyjadriť vydaným uznesením. Cieľom tejto úpravy je 
však to, aby sa peniaze využili na výskumnú činnosť celej Univerzity. Aj podľa D. Böhmera 
peniaze získané z nehnuteľností by mal dostať ten, kto do nich investoval. Rektor UK je však 
presvedčený, že peniaze z vytvoreného fondu treba poskytnúť tej fakulte, ktorá to potrebuje.  



Bod č. 12  Vyhlásenie doplňovacích  volieb do študentskej časti Akademického senátu 
Akademický senát UK vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti AS z toho dôvodu, 
že   členom študentskej časti senátu, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2009-10 sa 
týmto skončilo členstvo v senáte a budú nahradení novými členmi.  
 
Uznesenie č. 13   
Akademický senát UK vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS s tým, že do konca 
septembra 2010 sa uskutočnia doplňovacie voľby na príslušných fakultách do študentskej 
časti Akademického senátu UK.    
 
Bod č. 13  Informácie z vedenia UK 
Rektor UK informoval o vydanom rozhodnutí Ústavného súdu vo veci vyberania školného 
podľa ktorého vysoké školy týmto neporušujú zákon. Je to dobrá správa pre všetky vysoké 
školy. Ďalej informoval, že Univerzita dostala finančné prostriedky na rekonštrukciu archívu 
a Lodenice avšak nie na projekt Mlynskej doliny. Uvažuje sa o výmene subjektov, podľa 
ktorej by sa peniaze využili namiesto Lodenice na projekt Mlynskej doliny. Sú problémy aj 
s Mlynskými luhmi ktoré by bolo potrebné dokončiť. Na otázku D. Böhmera či dostala 
Univerzita finančné prostriedky na študentov prijatých o 10 % viac, rektor UK odpovedal 
kladne.  
Predseda AS informoval o sťažnosti študentov 3. ročníka externej formy štúdia strediska 
Kaskády, ktorým nebolo umožnené zapojiť sa do činnosti Akademického senátu Právnickej 
fakulty. Podľa E. Burdu oznámenie o voľbách do senátu vyvesené na nástenke fakulty bolo 
v súlade s volebným poriadkom AS fakulty. Študenti žiadali odklad volieb pretože nevedeli 
o tomto oznámení. Akademický senát fakulty reagoval na túto žiadosť tým, že nie je dôvod na 
odklad volieb pretože nebol porušený volebný poriadok.   
 
Bod č. 14  Rôzne 
M. Putala  informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl, ktorá sa zaoberala poslednou novelou 
vysokoškolského zákona a zastúpením Univerzity Komenského v akreditačnej komisii. RVŠ 
sa mala vyjadriť k návrhu MŠ na vymenovanie členov akreditačnej komisie, v ktorej nebol 
zastúpený ani jeden člen navrhnutý Univerzitou Komenského.  
T. Charvát by privítal, keby sa granty pre mladých vedeckých pracovníkov na Univerzite 
zverejňovali a v prípade zamietnutia pridelenia grantu aby sa uviedol dôvod. Prorektorka M. 
Kollárová vysvetlila, že informácie tohto druhu a tak isto aj možnosti zamietnutia poskytujú 
na odd. vedy UK a odpovede dostanú aj elektronickou formou.    
 
 
 
 
 
       Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
          predseda AS  
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