
Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2011 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Výročná správa o hospodárení za rok 2010 – schválenie  
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2010 – schválenie  
5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2011  
6. Návrh rektora UK na člena správnej rady doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. 
7. Voľba zástupcu študentov za študentskú časť akademickej obce do správnej rady UK – 

stiahnutý z rokovania 
8. Voľba do predsedníctva AS za EBF namiesto PhDr. Dávida Benku, PhD. 
9. UVZ Poprad – Veľká – schválenie predaja nehnuteľnosti  
10. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností 
11. Vyhlásenie volieb do AS UK na funkčné obdobie 2011 – 2015 – návrh uznesenia na 

vypísanie volieb  
12. Návrh na zrušenie uznesenia č.8 zo zasadnutia  AS UK dňa 27. 4. 2011 – stiahnutý z 

rokovania 
13. Informácia o stave a perspektívach doktorandského štúdia na UK 
14. Informácie z vedenia 
15. Rôzne 
 
Bod 1. Otvorenie 
Predsedníčka AS prečítala program a informovala, že Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied žiada o stiahnutie z programu schválenie štatútu FSEV. Namiesto neho navrhuje zaradiť 
na základe písomnej žiadosti Štefana Panušku z Evanjelickej a bohosloveckej fakulty voľbu 
do predsedníctva AS za EBF namiesto PhDr. Dávida Benku, PhD. Peter Lukačka navrhuje 
stiahnuť z programu bod č. 7, voľbu zástupcu študentov za študentskú časť akademickej obce 
do správnej rady UK a odložiť na neskoršie zasadnutie. Predsedníčka AS navrhuje stiahnuť 
z rokovania bod č. 12 už ako bezpredmetný. 
Hlasovanie: za – 36, proti – 0, zdržal sa - 0   
 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát schválil nasledovné zmeny v programe: V bode č. 8 sa nahradí schválenie 
štatútu FSEV programom: voľba Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. do predsedníctva AS za EBF 
namiesto ThDr. Dávida Benku, PhD. a stiahne sa z rokovania bod č. 7 – voľba zástupcu 
študentov za študentskú časť akademickej obce do správnej rady UK, taktiež sa stiahne 
z rokovania bod č. 12 – návrh na zrušenie uznesenia č. 8 zo zasadnutia AS UK dňa 27. 4. 
2011 .  
 
Bod č. 2  Voľba návrhovej komisie   
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. RNDr. Miriam Fendeková, PhD., RNDr. Vladimír 
Psalman, PhD., Katarína Stoláriková. 
Hlasovanie: za – 35, proti – 0, zdržal sa – 1  



 
Uznesenie č. 2 
Akademický senát UK schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: doc. RNDr. Miriam 
Fendeková, PhD., RNDr. Vladimír Psalman, PhD., Katarína Stoláriková. 
 
Bod č. 3  Výročná správa o hospodárení za rok 2010 – schválenie 
Kvestorka UK informovala o výsledku hospodárenia Univerzity za rok 2010, materiály mali  
k dispozícii všetci členovia senátu. Pripomenula, že správa o hospodárení bola prerokovaná 
a schválená na kolégiu rektora, v predsedníctve AS UK aj vo finančnej komisii AS. 
Konštatovala kladný hospodársky výsledok. Správa je zostavená z podkladov jednotlivých 
fakúlt a súčastí Univerzity, z ktorej vyplýva, že náklady oproti minulému roku vzrástli 
v mzdovej oblasti aj v oblasti odvodov ale najvyššie náklady boli v energiách, v službách 
a v mzdovej oblasti. Univerzita v roku 2010 zaznamenala výnosy z podnikateľskej aj hlavnej 
činnosti.  
Hlasovanie: za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 3 
Akademický senát UK schválil správu o hospodárení Univerzity Komenského za rok 2010. 
 
Bod č. 4  Výročná správa o činnosti UK za rok 2010 – schválenie 
Rektor UK uviedol, že výročná správa za rok 2010 nadväzuje na správy, ktoré boli 
vypracované v predchádzajúcich obdobiach a sú v nej zapracované dôležité aktuálne údaje, 
taktiež hlavné ukazovatele, ktorými sa bude Univerzita uberať. V oblasti vzdelávania 
pripomenul mierny nárast študentov avšak treba zvážiť, či by nebolo dobré zamerať sa viac na 
kvalitu vzdelávania. Je pozitívne, že sa znižuje počet vysokoškolských učiteľov bez vedeckej 
hodnosti. Aj v oblasti stavebných investícií dosiahla Univerzita určitý pokrok, dokončila sa 
rekonštrukcia areálu UK na Mlynských Luhoch. Výmenné zmluvy so zahraničnými 
univerzitami sú taktiež na dobrej úrovni. V rámci diskusie bolo k správe o činnosti niekoľko 
pripomienok technického charakteru, ktoré boli akceptované a budú zapracované.  
Hlasovanie: za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0                 
 
Uznesenie č. 4 
Akademický senát UK schválil správu o činnosti Univerzity Komenského za rok 2010 
 
Bod č. 5  Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2011 
Rektor UK informoval o rozpočte Univerzity na rok 2011, ktorý musí byť zostavený tak, aby 
bol vyrovnaný. Kvestorka UK doplnila, že rozpočet bol prerokovaný a schválený aj na 
kolégiu rektora. Jednotlivé fakulty tak isto musia zostaviť rozpočet výnosov a nákladov a pre 
spresnenie dodala, že Univerzita nemôže ľubovoľne použiť peniaze z rôznych zdrojov ak 
rozpočet nie je vyrovnaný.  
Hlasovanie: za – 36, proti – 0, zdržal sa – 0    
                                                                                                                                                                                                                 
Uznesenie č. 5 
Akademický senát UK schválil rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského na rok 
2011 
 
Bod č. 6  Návrh rektora UK na člena správnej rady doc. RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.  
Rektor UK navrhuje M. Ftáčnika do správnej rady ako zástupcu mesta, pretože môže pomôcť 
Univerzite aj ako bývalý pracovník Univerzity Komenského. 
Hlasovanie: za – 32, proti – 3, zdržal sa – 0  
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Uznesenie č. 6 
Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie doc. RNDr. Milana Ftáčnika, 
CSc. za člena správnej rady UK. 
  
Bod č. 7 Voľba zástupcu študentov za študentskú časť akademickej obce do správnej rady UK 
Tento bod bol na návrh P. Lukačku stiahnutý z rokovania. 
 
Bod č. 8  Voľba do predsedníctva AS za EBF namiesto PhDr. Dávida Benku, PhD. 
Predsedníčka AS oznámila, že Evanjelická bohoslovecká fakulta navrhuje namiesto PhDr. 
Dávida Benku, PhD. za zástupcu fakulty v predsedníctve AS, Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. 
Hlasovanie: za – 32, proti – 0, zdržal sa – 3  
 
Uznesenie č. 7 
Akademický senát UK schválil Mgr. Radoslava Hanusa, PhD. za člena predsedníctva AS za 
Evanjelickú bohosloveckú fakultu namiesto ThDr. Dávida Benku, PhD.  
 
Bod č. 9  Učebno-výcvikové zariadenie Poprad Veľká  – schválenie  predaja nehnuteľnosti 
Rektor UK predložil opäť na schválenie návrh predaja učebno-výcvikového zariadenia 
v Poprade, pretože náklady na toto zariadenie stále rastú. Pripomenul, že rekonštrukcia by 
bola nákladná a chýbajú na ňu aj finančné prostriedky. Nasledovala diskusia, v ktorej 
diskutujúci navrhli napr. otvoriť kanceláriu v Poprade zameranú na predaj tejto budovy  alebo 
žiadať vyššiu sumu než je stanovená súdnym znalcom, taktiež pochybnosť M. Števčeka 
o tom, že budova je vo veľmi schátranom stave. Podľa rektora UK, Univerzita sa snaží už 2 
roky predať budovu, čo potvrdila aj kvestorka UK informáciou, že predaj bol zverejnený 
v novinách, na budove je oznam o predaji a má obavy, že neskôr už nebude platiť vyhotovený 
znalecký posudok.  
Hlasovanie: za – 23, proti – 2, zdržal sa – 9  
 
Uznesenie č. 8  
Akademický senát UK schválil návrh na predaj pozemku vo výmere 231 m2, ďalej vo výmere  
759 m2 a predaj dvojpodlažnej budovy na parc. č. 227 v obci Poprad – Veľká okres Prešov. 
Hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Univerzity Komenského bola stanovená znaleckým 
posudkom č. 39/2010 na sumu 128 100 €.  
 
 
Bod č. 10  Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností    
E. Macháčová predsedníčka finančnej komisie informovala o výsledku rokovania v komisii, 
ktorá odporúča predložené žiadosti schváliť.  
Hlasovanie: za – 33, proti – 0, zdržal sa – 1  
 
Uznesenie č. 9  
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností:   

 
1. Slovak Telekom, miesto na streche FTVŠ – umiestnenie vysielača (predĺženie 

zmluvy). Cena – 10 300 €/rok, energia podľa spotreby. Ročná úprava nájomného. 
Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ. 

2. PREŠPORT, s. r. o.(Malokarpatské nám.), priestory v budove (predĺženie zmluvy). 
Predajňa, požičovňa a opravovňa športových potrieb vo výmere 82,66 m2. Cena – 
predajňa 28,5 m2 60 €/m2/rok, výrobná a skladová plocha 54,16 m2 45 €/m2/rok. 
Energia podľa spotreby, teplo v prepočte na m2. Odvoz odpadu – vlastný kontajner.  
Doba nájmu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2016. Podáva FTVŠ.  
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3. VAVILON MEDIA, s. r. o. (predĺženie zmluvy). Kancelária o rozlohe 26,06 m2 na 
podnikateľskú činnosť. Cena: 104 €/m2/rok, elektrina paušál 2 €/mesiac + DPH, teplo 
v prepočte na m2. Doba nájmu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2016. Podáva FTVŠ. 

4. BIG BOARD Slovensko. Pozemok o výmere 18 m2 na stavbu megaboardu. Cena: 
3 650 €/rok. Energia podľa spotreby, zvýšenie o mieru inflácie. Doba nájmu: 1. 4. 
2011 – 31. 12. 2015. Podáva: FTVŠ.  

5. 2D, s. r. o., priestory v suteréne – prevádzka práčovne o výmere 162,11 m2 (predĺženie 
nájmu). Cena: 39 €/m2/rok. Energia podľa spotreby, teplo v prepočte na m2. Doba 
nájmu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2012.  Podáva FTVŠ.  

6. ST ARD, s. r. o., tenisový kurt a beach - voleybalové ihrisko v areáli FTVŠ 
(predĺženie nájmu). Cena: 1840 €/rok, voda a energie podľa skutočného odberu, odvoz 
odpadu 7 €/mesiac v období máj – október . Doba nájmu: 1. 5. 2011 – 31. 12. 2011. 
Podáva FTVŠ.  

7. GRYF media, s. r. o., časť oplotenia areálu FTVŠ, 4 reklamné panely (predĺženie 
nájmu). Cena 498 €/rok/panel, ročné zvýšenie o infláciu. Energia sa nečerpá. Doba 
nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ.  

8. AKZENT MEDIA, s. r. o., pozemok o výmere 2 x 18 m2 pod megaboard (predĺženie 
nájmu). Cena: 2 x 3650 €/rok, energia podľa spotreby, ročné zvýšenie inflácie. Doba 
nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ. 

9. ARTON, s. r. o., časť oplotenia areálu FTVŠ, 10 reklamných panelov o rozlohe 122,4 
m2 (predĺženie nájmu). Cena: 400 €/rok/panel, ročné zvýšenie o infláciu. Doba nájmu: 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ.          

10. ISPA, s. r. o., časť oplotenia areálu FTVŠ, 8 reklamných panelov o rozlohe 97,92 m2 
(predĺženie nájmu). Cena: 444 €/rok/panel,  ročné zvýšenie o infláciu. Doba nájmu: 1. 
1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ.  

11. Coca-cola HBC, vestibul budovy na Račianskej ul. vo výmere 1 m2 pre nápojový 
automat. Cena: 30 €/mesiac, energia – 21,30 €/mesiac paušálne. Doba nájmu: 1. 6. 
2011 – 31. 5. 2014. Podáva PdF.  

12. Štátny pedagogický ústav, priestory na ulici Odbojárov – 3 auly a 2 učebne na prízemí 
o rozlohe 386,66 m2. Cena: 14 €/odučená hodina/učebňa. Energia a služby v cene 
nájomného. Doba nájmu: 15. 5. 2011 – 31. 12. 2014. Podáva CĎV.  

13. ALmedi, s. r. o., nebytové priestory, ambulancia praktického lekára (predĺženie 
zmluvy). Ambulancia 18,50 m2 – 60 €/m2/rok, podiel na spoločných priestoroch 30,70 
m2 – 20 €/m2/rok, poplatok za služby a energiu paušálne 282 €/rok bez DPH. Doba 
nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2015. Podáva FaF.  

14. MUDr. J. Polakovičová, nebytové priestory, ambulancia odborného lekára (predĺženie 
zmluvy). Ambulancia 13 m2 – 60 €/m2/rok, sesterská miestnosť 6,5 m2 – 60 €/m2/rok, 
podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2 – 20 €/m2/rok, poplatok za služby a energie 
paušálne 222 €/rok bez DPH. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2015. Podáva FaF. 

15. Slovenská lekárnická komora  Bratislava, nebytové priestory – kancelárie o rozlohe 
32,76 m2 v budove na ul. Odbojárov. Cena: 61,05 €/m2/rok, služby a energie paušálne 
360 €/rok bez DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014. Podáva: FaF.  

16. Slovenská sporiteľňa, a. s., časť pozemku – zastavaná plocha na ul. Odbojárov 10 
o rozlohe 2 m2 na umiestnenie bankomatu. Cena: 1 150 €/rok bez DPH, energia podľa 
spotreby. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2015. Podáva FaF. 

17. PREŠPORT, s. r. o., časť oplotenia areálu FTVŠ, 1 reklamný panel (predĺženie 
zmluvy). Cena: 400 €/rok, ročné zvýšenie o infláciu. Energia sa nečerpá. Doba nájmu: 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva FTVŠ. 
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18. D&S Slovakia, s. r. o., priestor v budove FTVŠ – stánok o rozlohe 22,5 m2 na predaj 
športových potrieb (predĺženie zmluvy). Cena: 50 €/m2/rok, 3 €/mesiac paušál za 
energiu + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2016. Podáva FTVŠ. 

19. CENT, s. r. o., priestor v budove FTVŠ o rozlohe 4 m2 – umiestnenie 2 práčok 
(predĺženie zmluvy). Cena: 400 €/rok/celá plocha, energia podľa spotreby. Doba 
nájmu: 1. 2. 2011 – 30. 1. 2016. Podáva FTVŠ.  

20. EMER group, s. r. o. parkovacia plocha Staré grunty 55, o výmere 24 m2. Cena: 16,60 
€/m2/rok. Doba nájmu: 1. 5. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.   

21. Miroslav Chalka Bratislava, nebytový priestor o výmere 38 m2 – kancelária na ul. 
Staré grunty 55 (predĺženie nájmu). Cena: 34 €/m2/rok, služby a energie paušálne 10 
€/mesiac + DPH. Doba nájmu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2016. Podáva RUK.  

22. Obedience, s. r. o., nebytový priestor o výmere 440 m2 na ul. Staré grunty 55,  
nebytový priestor (zateplené plechové garáže) o výmere 151 m2, zastavaná plocha v k. 
ú. Karlova Ves, parkovacia plocha o výmere 165 m2 v k. ú. Karlova Ves (predĺženie 
nájmu). Účel: dielne na výrobu reklamných pútačov, sklad, parkovanie. Cena: 
nebytový priestor o výmere 440 m2  a plechové garáže o výmere 151 m2 = 56,43 
€/m2/rok, parkovacia plocha 13,28 €/m2/rok, energia podľa spotreby, služby paušálne 
82,95 €/mesiac. Doba nájmu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2016. Podáva RUK. 

23. A – PRESS, pozemok o rozlohe 9 m2 v Lučenci (predĺženie nájmu) pre novinový 
stánok. Cena: 46,47 €/m2/rok, energia podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 7. 2011 – 30. 6. 
2016. Podáva RUK. 

24. AEGEE – Bratislava, bývalé študovne na Átriových domoch o výmere 25,5 m2 ako 
študentská klubovňa a kancelária (predĺženie nájmu). Cena: 3 €/m2/rok bez DPH, 
energia paušálne 2 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2015. Podáva 
VM Mlyny.   

25. Bratia Sabovci, s. r. o. bývalý sklad na manželskom internáte o výmere 29,94 m2 ako 
predajňa kancelárskych potrieb a kopírovanie (predĺženie nájmu). Cena: 66,39 
€/m2/rok bez DPH, elektrina podľa spotreby, ostatné služby paušálne 12 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015. Podáva VM Mlyny.  

26. Roxy catering, s. r. o. priestor na átriových domoch o výmere 194,05 m2, bol 
pripojený dodatočne k priestorom o výmere 971,81 m2. Priestor o výmere 194,05 m2 
(schválený 15. 12. 2010 na 3 roky) žiada nájomca predĺžiť na 10 rokov. Využíva sa 
ako kancelária – 54,51 m2, sklady – 99,2 m2, ostatné priestory – 40,34 m2. Cena: 40 
€/m2/rok bez DPH, elektrina a voda podľa spotreby, služby paušálne 5 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2010 – 31. 8. 2020. Podáva VM Mlyny.  

27. PRESSBURG OPTIK, s. r. o. vestibul vo výškových blokoch o výmere 30 m2 využíva 
sa na prevádzkovanie mobilnej očnej optiky. Cena. 83 €/m2/rok bez DPH, elektrina 
podľa spotreby, služby paušálne 12 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2011 – 30. 6. 
2014. Podáva VM Mlyny. 

28. František Király, nebytový priestor v švédskych domoch UK na 1. posch. o výmere 20 
m2 ako hudobný ateliér. Cena: 39,832 €/m2/rok, služby a energie paušálne 1 170,87 
€/rok s DPH. Doba prenájmu:  16. 8. 2011 – 15. 8. 2013. Podáva VI Družba. 

29. OFFICE 110 architekti, s. r. o. nebytový priestor v švédskych domoch UK na 1. 
posch. o výmere 20 m2 ako kancelária pre architektov. Cena: 39,832 €/m2/rok, služby 
a energie paušálne 1 228,16 €/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2011 – 31. 8. 2012. 
Podáva VI Družba.  

 
Bod č. 11  Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie 2011 – 2015 – 

návrh uznesenia na vypísanie volieb 
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D. Böhmer informoval o harmonograme volieb a pripomenul, že kandidát na člena senátu 
musí mať plný pracovný úväzok a študenti musia byť riadne zapísaní. Voľby sa uskutočnia na 
fakultách a ostatných súčastiach Univerzity Komenského v dňoch 10. – 28. októbra 2011. 
V období od 2. – 4. 11. 2011 komisia preverí oprávnenosť mandátov a 1. zasadnutie senátu je 
plánované na 9. 11. 2011.  
Hlasovanie: za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 10 
Akademický senát UK v zmysle § 8 ods. 2. zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., 
štatútu Univerzity Komenského čl. 17 a zásad volieb do Akademického senátu UK, vyhlasuje 
voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie 2011 – 2015. Voľby sa v zmysle 
citovaných právnych predpisov uskutočnia na fakultách UK a ostatných súčastiach UK 
v dňoch 10. 10. 2011 – 28. 10. 2011. V čase od 2. 11. 2011 – 4. 11. 2011 volebná 
a mandátová komisia (VMK) AS UK preverí oprávnenosť mandátov. Prvé zasadnutie 
zvoleného Akademického senátu UK zvolá predseda VMK na 9. 11. 2011. Voľby podľa 
zásad volieb do Akademického senátu UK organizuje na Univerzite Komenského a na jej 
vedeckých a pedagogických pracoviskách volebná a mandátová komisia AS UK. Voľby 
členov senátu UK na fakulte organizuje volebná komisia fakulty (VKF). Funkcia člena 
volebnej a mandátovej komisie AS UK a volebnej komisie fakulty je nezlučiteľná s funkciou 
rektora, prorektora, dekana, prodekana. Funkcia člena volebnej komisie fakulty je 
nezlučiteľná s kandidatúrou do Akademického senátu UK.       
 
Bod č. 12 Návrh na zrušenie uznesenia č. 8 zo zasadnutia AS UK dňa 27. 4. 2011  
Tento bod bol na návrh predsedníčky AS stiahnutý z rokovania. 
 
Bod č. 13  Informácia o stave a perspektívach doktorandského štúdia na UK 
Rektor UK informoval o zámere Ministerstva školstva SR znížiť počet nových štipendijných 
miest doktorandov na Univerzite Komenského. Vedenie Univerzity ako aj vedecká rada 
vyjadrili vážne znepokojenie. Uvítal by, keby Akademický senát vyjadril podobný postoj, 
prípadne vydal uznesenie, aby Ministerstvo prehodnotilo svoj zámer v súvislosti s rozpisom 
počtu doktorandských miest so štipendiom.  
Hlasovanie: za – 34, proti – 0, zdržal sa – 0     
 
Uznesenie č. 11 
Akademický senát UK prerokoval stav doktorandského štúdia na Univerzite a schválil 
zaslanie nasledovného vyhlásenia na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:     
Akademický senát UK vyjadruje zásadný nesúhlas s počtom nových štipendijných miest 
doktorandov pridelených Univerzite Komenského v Bratislave z úrovne Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na akademický rok 2011/2012. Konštatuje, že pridelená 
kvóta je v ostrom rozpore so všetkými deklarovanými vyhláseniami vlády SR a osobitne aj 
Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa otvorene zaviazali k podpore 
vedy a výskumu na Slovensku, v ktorej má vzdelávanie doktorandov svoje nezastupiteľné 
miesto. Nemôže byť pochýb o tom, že Univerzita Komenského ako poskytovateľ 
najheterogénnejšieho vzdelávania portfólia študijných programov tretieho stupňa štúdia na 
Slovensku považuje súčasný rozpis štipendijných miest za ohrozujúci príslušné procesy, 
činnosti a aktivity na Univerzite Komenského. Preto Vás, vážený pán minister, žiadam 
o prehodnotenie pôvodného rozpisu a o jeho zvýšenie aspoň na úroveň ostatného 
akademického roka.        
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Bod č. 14  Informácie z vedenia 
Rektor UK informoval o spolupráci s Poľskom, ktorá spočíva v zlepšení študentských mobilít 
v prezentačných aktivitách na slovenských a poľských vysokých školách, ďalej informoval 
o novej koncepcii financovania vedy, ktorá vznikla na Ministerstve financií SR, taktiež 
o rokovaní o výdavkoch na informačné technológie. Pracuje sa aj na zmene internetovej 
stránky Univerzity. Pripomenul prítomným oslavu v Botanickej záhrade dňa 23. 6. pri 
príležitosti ukončenia akademického roka 2010-11 a všetkých srdečne pozýva.  
Po schválení novely vysokoškolského zákona, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. 1. 2012 
bude vydaná na Univerzite smernica o záverečných prácach. 
 
Bod č. 15  Rôzne 
K. Stoláriková skončila štúdium a poďakovala sa členom senátu za spoluprácu počas jej 
pôsobenia. Predsedníčka AS zaželala všetkým pekné leto a príjemné prázdniny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, PhD. 
             predsedníčka AS UK  
 
 
 
 
Návrhová komisia: doc. RNDr. Miriam Fendeková, PhD. 
 
          RNDr. Vladimír Psalman, PhD. 
 
          Katarína Stoláriková 
 
 
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová    


