Zápisnica č.V/8 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 1.7.1998
Prítomní:podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS UK doc.RNDr.Vladislav Rosa,CSc.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba Návrhovej komisie AS UK
3. Kontrola uznesení AS UK
4. Aktuálne informácie vedenia UK
5. Strategická štúdia k IIKS
6.
Prerokovanie zriadenia vedecko-pedagogického pracoviska „UNESCO Chair in
Translation
Studies“ (§ 10 ods. 1 písm.e) zákona č.172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
7. Správa hlavnej kontrolórky UK k uzneseniu AS UK č.10 zo dňa 30.4.1997
8. Správa pracovnej skupiny vo veci prerušenia štúdia študentom RKCMBF UK
9. Voľba predsedu Právnej komisie AS UK
10.Informácia o odozve na uznesenie AS UK č.6 zo dňa 19.4.1998
11.Informácia o činnosti predsedníctva AS UK
12.Aktuálne informácie z komisií AS UK
13.Aktuálne informácie z RVŠ a ŠR VŠ
14.Rôzne
Uvedený program, zhodný s návrhom uvedeným na pozvánke, bol jednomyselne prijatý s tým,
že prerokúvanie bodov č.4., 5. a 6. sa viaže na možnosť osobnej účasti rektora UK na
zasadnutí AS UK.
Uznesenia:
1.AS UK berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky UK o prešetrení uznesenia AS UK
č.10 zo dňa 30.4.1997 (za 29, proti -, zdržali sa 3).
2.AS UK súhlasí s predloženou Strategickou štúdiou k IIKS ako aj s postupom prác a
objemom finančných prostriedkov ktoré sú v nej navrhnuté, berúc do úvahy odporúčania a
pripomienky komisií AS UK a PAS UK (jednomyselne).
3.AS UK
a)víta uzavretie zmluvy medzi UNESCO a UK, v rámci ktorej sa má na základe dohody
medzi UK, Filozofickou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK zriadiť vedeckopedagogické pracovisko „UNESCO Chair in Translation Studies“;
b)odporúča zriadenie uvedeného pracoviska (§ 10 ods.1 písm. e) zákona č.172/1990 Zb.o
vysokých školách v znení neskorších predpisov);
c)odporúča rektorovi UK urýchlene zabezpečiť výberové konanie na miesto vedúceho
pracoviska, najlepšie z kmeňových zamestnancov UK (jednomyselne).
4.AS UK berie na vedomie závery správy pracovnej skupiny PAS vo veci prerušenia štúdia
študentom RKCMBF UK (za 26, proti 1, zdržali sa 4).
5.AS UK berie na vedomie oznámenie doterajšieho predsedu Právnej komisie AS UK
doc.P.Balgavého,CSc. o vzdaní sa funkcie a zvolil sa nového predsedu uvedenej komisie
Dr.JUDr. Luciu Žitňanskú (za 30, proti -, zdržali sa 1).
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K bodu 1/
Predseda AS UK privítal na zasadnutí novozvolených členov AS UK, ktorí sa po prvýkrát
zúčastňujú zasadnutia akademického senátu.
K bodu 2/
AS UK zvolil Návrhovú komisiu v zložení prof.RNDr.M.Urban,DrSc. -PRIF UK a
doc.MUDr.Dušan Michalík,CSc - LF UK.
K bodu 3/
Predseda AS UK informoval, že z prijatých 8 uznesení malo 7 charakter
žiadosti,schvaľovania, vzatia na vedomie, stotožnenia s výzvami resp. protest a jedno sa
týkalo podpory stanoviska akad. obce FTVŠ UK. O tejto podpore zo strany AS UK bol
informovaný dekan fakulty. Prijaté uznesenia sa priebežne plnia.
K bodu 7/
Hlavná kontrolórka UK zrekapitulovala kroky vykonané pre splnenie uznesenia a zhrnula
podstatné zistenia (správu hl.kontrolórky UK predsedovi AS UK dostali všetci senátori v
písomnej podobe vopred). V diskusii sa pozornosť zamerala na otázky, či je v súčasnosti
možné za štúdium na UK platiť cez organizáciu (práv. osoba) príp. či je možná platba
riadnych študentov, resp.ako sa doriešili vzťahy medzi PEDF UK a organizáciami (či boli
preskúmané zmluvy). Senátori s uspokojením prijali prehlásenie hl. kontrolórky o nemožnosti
platby občanov SR za vysokoškolské štúdium na fakultách UK. Na záver bolo prijaté
uznesenie č.1 tak, ako bolo navrhnuté PAS UK.
K bodu 4/
Rektor informoval akademický senát, že v súčasnosti končia na pôde UK dve ďalšie evalvácie
- jedna na úrovni katedier, druhá na úrovni UK ako celku - a bezprostredne prešiel k
nasledujúcemu bodu programu, takže diskusia k tomuto bodu nebola otvorená.
K bodu 5/
Prof. Devínsky prezentoval podstatné ciele rozvoja UK a charakterizoval obsah záverečnej
správy prerokúvanej Strategickej štúdie. V diskusii vystúpilo viac senátorov (Butašová,
Lukáč, Urban, Záhoran, Pišút, Balgavý i hostia (Ondrejkovič) s otázkami na niektoré časti
správy, pripomienkami či postrehmi k navrhovanému ďalšiemu postupu, odporúčaniami
ďalších aktivít súvisiacich s implementáciou záverov správy. S reakciami na odznelú diskusiu
vystúpil vedúci tímu doc.Mederly. Rektor UK v závere diskusie vyzdvihol jej konštruktívnosť
a snahu o vylepšenie, ako aj koncentráciu na základnú filozofiu štúdie. Na záver bolo prijaté
upravené (doplnené) uznesenie č.2, navrhnuté PAS UK na základe záverov zo zasadnutí 5.
komisií AS UK.
K bodu 6/
Rektor UK popísal priebeh rokovaní o uzavretie zmluvy medzi UNESCO a UK a postupu pri
zriaďovaní katedry UNESCO na základe dohody medzi UK, PEDF UK a FIF UK. Materiály
boli prerokované v troch komisiách AS UK, všetky s podporným stanoviskom. Bez diskusie
bolo prijaté uznesenie č.3, navrhnuté PAS UK.
Po ukončení týchto bodov predseda AS UK vyslovil hlboké uspokojenie s prístupom
senátorov k prerokúvaniu mimoriadne dôležitých materiálov a rektor UK zablahoželal senátu
k štátnickým rozhodnutiam.
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K bodu 8/
Podpredseda AS UK doc.Balgavý uviedol genézu a priebeh kauzy, ako aj závery zistení
pracovnej skupiny, zriadenej PAS UK v predchádzajúcom funkčnom období, spolu s návrhom
uznesenia. V diskusii okrem členov senátu, ktorí odporúčali úpravu navrhnutého uznesenia
vystúpili aj hostia - predseda pracovnej skupiny doc.Čičmanec, člen prac. skupiny a rektor KS
doc.Jarab i hlavná kontrolórka UK. Po obsiahlej diskusii bolo hlasovaním o pozmeňovacích
návrhoch prijaté uznesenie č. 4.
K bodu 9/
Doterajší predseda Právnej komisie a podpredseda AS UK doc.Balgavý oznámil senátu svoju
abdikáciu z funkcie predsedu komisie: Za nového predsedu súčasne navrhol doterajšiu členku
komisie Dr.JUDr.Luciu Žitňanskú. Predseda AS UK poďakoval doc.Balgavému za svedomitú
a obetavú činnosť na čele tejto dôležitej senátnej komisie a potvrdil súhlas navrhovanej s
kandidatúrou. Návrh bol uznesením č.5 schválený.
K bodu 10/
Predseda AS UK informoval, že na výzvu o podporu uznesenia AS UK voči postupu MŠ SR
pri predkladaní dôležitých legislatívnych materiálov na diskusiu akademickej obci do
dnešného dňa súhlasne odpovedali akademické senáty troch VŠ v SR (Prešov, Trnava,
VŠMU).
K bodu 11/
Od posledného zasadnutia senátu rokovalo predsedníctvo 2x, činnosť sa koncentrovala na
prejednanie materiálov k bodom 5, 6, 7 a 8 a najmä na organizačné a obsahové zabezpečenie
tohoto zasadnutia.
K bodu 12/
Predseda žiadnej stálej komisie AS UK neprejavil záujem vystúpiť v tomto bode programu.
K bodu 13/
Zástupcovia AS UK v uvedených samosprávnych orgánoch neprejavili záujem vystúpiť.
K bodu 14/
V rámci voľnej diskusie sa členovia AS UK Lukáč a Butašová kriticky vyjadrili k organizácii
a priebehu stretnutia zástupcov fakúlt k otázkam mobility študentov v programe
SOCRATES dňa 17.6.t.r. V rámci podnetu má predseda AS UK iniciovať dohodu o postupe
(vycestovanie vs. záloha z mimorozpočtových zdrojov) na kolégiu rektora. Ďalej odzneli
námety na možné vytvorenie komisie AS UK pre zahraničné vzťahy a premenovanie
návrhovej komisie na overovateľov zápisnice, ktoré posúdi PAS UK.

Prof.RNDr.Miroslav Urban,DrSc.
Návrho komisia AS UK

...................................................................................

Doc.Pavol Balgavý,CSc.
podpredseda AS UK

...................................................................................
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Doc.RNDr.Vladislav Rosa,CSc.
predseda AS UK

...................................................................................

Doplnok k bodu 7/ „ Doc. MUDr. Líška poďakoval za odpoveď JUDr. M. Partlovej na
otázky, že v súčasnej dobe nie je známe, že by na akademickej pôde UK študenti platili za
druhy vysokoškolského štúdia za účasti ďalších inštitúcií a organizácií, a rovnako, že nie sú
známe
„hybridné“ (v zmysle termínu zo správy JUDr. Partlovej) formy druhov
vysokoškolského štúdia, definované ako formy celoživotného vzdelávania, za ktoré by
študenti platili.“

V Bratislave 3. 7. 1998
zapísala: L. Rédekyová
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