Zápisnica č.V/9 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2.12.1998
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. Voľba zástupcov akademickej obce PEDF a RKCMBF UK do PAS UK, voľba predsedu KŠDaU AS UK
5. Zmena Štatútu PRAF UK
6. Zmena Štatútu LF UK – Študijný a skúšobný poriadok
7. Správa o realizácii ubytovania študentov UK v školskom roku 1998/99
8. Stanovisko AS UK k listu predsedu RVŠ SR predsedovi AS UK
9. Stanovisko AS UK k Vyhláseniu Vedenia UK a Kolégia rektora UK zo dňa 5.10.1998
prestávka
l0.Vystúpenie ministra školstva SR
11.Aktuálne informácie vedenia UK a otázky vedeniu UK
12.Informácia o činnosti PAS UK
13.Aktuálne informácie z komisií AS UK
14.Aktuálne informácie z RVŠ SR a ŠRVŠ SR
15.Rôzne
Uvedený program -čiastočne upravený oproti zneniu na pozvánke- bol jednomyselne prijatý.

Uznesenia:
1.AS UK zvolil za člena PAS UK, zastupujúceho PEDF UK Doc.PhDr.Ing. Petra Dorra,CSc.
(za 38,proti-,zdržali sa 1).
2.AS zvolil za člena PAS UK, zastupujúceho RKCMBF UK Mgr.Mariána Dragúňa (za 37,
proti-,zdržali sa 2).
3.AS UK sťahuje voľbu predsedu KŠDaU AS UK z programu zasadnutia z dôvodov
neujasnenosti pozície doterajšej predsedkyne komisie (jednomyseľne).
4.AS UK v zmysle §10 ods.(1) písm. ch) zákona č.172/1990 Zb. o vysokých školách v znení
neskorších úprav schvaľuje zmenu čl.7 ods.3 Štatútu PRAF UK v znení schválenom AS
PRAF UK dňa 21.4.1998 (za 39,proti-,zdržali sa 3).
5.AS UK v zmysle §10 ods.(1) písm. ch) zákona č.172/1990 Zb. o vysokých školách v znení
neskorších úprav schvaľuje navrhovanú zmenu Študijného a skúšobného poriadku LF UK
v znení schválenom AS LF UK dňa 10.11.1998 (za 39,proti-,zdržali sa 3).
6.AS UK berie na vedomie Správu KŠDaU AS UK o ubytovaní študentov UK v školskom
roku 1998/99 (za 39,proti-,zdržali sa 4).
7.AS UK konštatuje, že jednou z hlavných povinností RVŠ SR je zabezpečiť, aby sa ku
všetkým dôležitým materiálom, ktoré sa dotýkajú vysokých škôl a vedy, najmä návrhom
legislatívnych úprav, najdôležitejších otázok financovania VŠ a otázok dlhodobých
koncepcií rozvoja vedy a vysokého školstva mohli vyjadriť akademické senáty fakúlt a
akademické senáty vysokých škôl a na základe ich stanoviska sa RVŠ SR mohla vyjadriť
k takýmto materiálom. Z týchto dôvodov AS UK žiada, aby RVŠ SR požiadala
Ministerstvo školstva SR o taký harmonogram pripomienkovania materiálov, ktorý umožní
akademickej obci SR demokratické vyjadrenie sa k nim. AS UK žiada RVŠ SR, aby všetky
dôležité materiály boli zasielané AS UK tak, aby sa k nim mohla akademická obec UK
zodpovedne vyjadriť (za 39,proti-,zdržali sa 4).
8.AS UK podporuje kroky vedenia UK a stotožňuje sa s obsahom Vyhlásenia Vedenia UK a
Kolégia rektora UK zo dňa 5.10.1998 (za 41,proti-,zdržali sa 2).
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9. AS UK berie na vedomie informáciu o činnosti PAS UK (za 42,proti-,zdržal sa 1).
10.AS UK stanovuje termín uzatvorenia pripomienkovania návrhu Rokovacieho poriadku AS
UK dňom 31.12.1998 (za 42,proti-,zdržal sa 1).
11.AS UK berie na vedomie správu Komisie AS UK pre rozvoj k materiálu „Návrh
strategického plánu rozvoja UK“ s tým, že konkrétne pripomienky členov AS UK možno
doručiť predsedovi komisie prof.RNDr.Š.Tomovi,DrSc. do 15.1.1999 (jednomyselne).
K bodu 1/
Predseda privítal členov AS UK a hostí na prvom tohoročnom zasadnutí a navrhol doplnenie
programu, ako aj pružný spôsob rokovania vzhľadom na prisľúbenú účasť ministra školstva
na tomto zasadnutí senátu.
K bodu 2/
AS UK zvolil Návrhovú komisiu v zložení Doc.PhDr. Jozef Oborný,CSc.-FTVŠ UK,
Doc.RNDr. Vladimír Ďurikovič,CSc.-MFF UK a Doc.PhDr.Oliver Žídek,CSc.-PEDF UK.
Súčasne poveril komisiu na záver zasadnutia oznámiť výsledok finančnej zbierky senátorov
v rámci akcie ZACHRÁŇME AULU UK, ktorá prebiehala počas zasadnutia.
K bodu 3/
Predseda AS UK informoval, že žiadne z deviatich prijatých uznesení nebolo ukladacie (berie
na vedomie-3x, súhlasí-2x, odporúča-2x, volí-1x), takže všetky možno považovať za splnené.
K bodu 4/
Na uvoľnené miesto v PAS UK po prof. Drobnom navrhol AS PEDF UK Doc.PhDr.Ing.
Petra Dorra,CSc, na uvoľnené miesto v PAS UK po Doc.PhDr.Henrichovi Janusovi,CSc.
navrhli zástupcovia fakulty v AS UK po konzultácii s vedením fakulty Mgr.Mariána Dragúňa.
Bez diskusie boli prijaté uznesenia č.1 a č.2. Potom predseda informoval senát o liste
doterajšej predsedkyne Komisie AS UK pre ŠdaU A. Vinarovej, v ktorom navrhuje nového
predsedu komisie. Po kratšej diskusii, v ktorej najmä členovia študentskej časti senátu
prejavili výhrady voči obsahu listu a nebolo možné potvrdiť abdikáciu súčasnej predsedkyne
komisie (neprítomná na zasadnutí), bolo prijaté uznesenie č.3.
K bodu 5/
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Dr.JUDr. Lucia Žitňanská podala vysvetlenie
k materiálom, ktoré dostali vopred všetci členovia senátu a predložila návrh komisie na
uznesenie. AS súhlasil s navrhovanou zmenou uznesením č.4.
K bodu 6/
Bod uviedla opäť predsedníčka Právnej komisie AS UK. Konštatovala, že po troch čítaniach
v komisii a úpravách časti návrhov predkladateľmi návrh nie je v rozpore so žiadnymi
právnymi normami ani Štatútom UK a predložila návrh komisie na schválenie týchto zmien.
AS prijal návrh uznesením č.5.
K bodu 7/
Predseda AS UK stručne informoval o obsahu Správy o realizácii ubytovania študentov UK
v šk. roku 1998/99, ktorá bola k dispozícii na sekretariáte AS a návrhu KŠDaU na uznesenie.
Informoval tiež o ďakovnom liste riaditeľa ŠD ĽŠ predsedkyni a členom komisie za obetavú
prácu. Predložený návrh AS UK prijal ako uznesenie č.6.

2

K bodu 8/
Text listu predsedu RVŠ SR predsedovi AS UK dostali všetci členovia senátu vopred.
V diskusii sa zdôraznil význam tohoto orgánu pre činnosť a rozvoj VŠ a jeho zastupiteľský
charakter. AS UK po spracovaní návrhov a pripomienok z pléna prijal uznesenie č.7.
K bodu 9/
Predseda AS UK uviedol tento bod programu zdôvodnením, prejednaným na zasadnutí PAS
UK a požiadal o jeho prijatie. Oznámil, že na priamu výzvu o zaujatie stanoviska dodnes
odpovedalo 5 fakúlt. Po krátkej diskusii prijal AS UK uznesenie č.8
K bodu 10/
Po krátkom privítaní ministra predsedom AS UK a príhovore rektora UK, ktorý vyslovil
očakávania, týkajúce sa najmä skvalitnenia riadiacej práce a zlepšenia štýlu a komunikačných
vzťahov ministerstva s UK a deklaroval ochotu a záujem pomôcť ministerstvu i vláde SR
potenciálom Univerzity Komenského a jej akademickej obce, vystúpil minister školstva Milan
Ftáčnik. Informoval o celkovej súčasnej situácii v rezorte, o Programovom vyhlásení vlády
SR v oblasti vysokých škôl a vedy aj o predstavách, ako niektoré úlohy riešiť. V dialógu
členov AS UK i hostí s ministrom sa ukázala zhoda názorov alebo veľmi blízke postoje
akademickej obce a ministra na väčšinu otvorených tém. V závere bohatej a plodnej diskusie,
v ktorej vystúpilo 19 prítomných -pričom záujem bol oveľa väčší, avšak časové možnosti p.
ministra boli obmedzené (na zasadnutie AS UK prišiel priamo z rokovania vlády)- senát
vysoko ocenil a prijal ponuku ministra na ďalšie spoločné stretnutie na záver roka 1999, kde
by sa už nehovorilo iba o očakávaniach a prísľuboch, ale šlo by o odpočet vykonaných
skutkov.
K bodu 11/
Rektor informoval senát o piatich zasadnutiach Kolégia rektora od posledného zasadnutia AS
UK a kľúčových bodoch v činnosti vedenia UK:Návrh rozpočtu UK na rok 1999 (navýšenie
prostriedkov); IIKS -ponuku delegovať zástupcov do konkurzných komisií na výber
dodávateľov využilo 5 fakúlt-; prístup do full databáz vďaka dohodám; Strategický plán
rozvoja UK s rámcovým harmonogramom plnenia primárnych cieľov; Akreditačný systém
štúdia na UK od 1.9.2000; prehľad zahraničných návštev; prehľad o akcii ZACHRÁŇME
AULU UK –doterajšie príjmy a vynaložené náklady-. V diskusii odzneli návrhy na širšiu
distribúciu zásadných materiálov resp. ich sprístupnenie cez domovskú stránku UK, otázky
týkajúce sa zvyšovania cien energií, situácie z pozemkami v správe UK a výsledku akcie
Umožnime Rómom študovať na UK (9 prihlásených, 1 uspel na PRAF UK), tvorby
Centrálneho registra študentov UK (ochrana údajov!), stavu v zriadení KLUBU UK,
metodiky pripravovanej samoevaluácie fakúlt. Prof. Devínsky požiadal senátorov, aby
prípadné závažnejšie otázky rektorovi alebo vedeniu predkladali pred zasadnutím senátu
vopred (písomne, faxom, el. poštou), aby bolo možné pripraviť kompletné odpovede.
K bodu 12/
Predseda AS UK informoval, že PAS UK sa zišlo od posledného zasadnutia senátu 3x, z toho
1x nebolo uznášaniaschopné. Z významnejších bodov prerokúvaných v predsedníctve uviedol
diskusie o kritickom stave financovania, o výsledoch evaluácií UK a dopadoch na tvorbu
koncepčných materiálov (Rozvojový program, Kreditový systém štúdia) o odvrátení erózie
akademickej samosprávy na úrovni UK aj RVŠ, o návrhu nového Rokovacieho poriadku AS
UK (s predložením návrhu PAS na uznesenie) apod. Z poverenia PAS tiež podal bilanciu
vzájomnej komunikácie PAS a AS fakúlt v tomto roku. Zo strany PAS (resp.predsedu AS)
išlo na fakulty 5 požiadaviek s očakávanou odozvou. Z možného celkového počtu 60 reakcií
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(5x12 fakúlt) ich bolo 17 (3x FTVŠ, PEDF, MFF, 2x PRAV, FAF, 1x FIF, PRIF, LF, JLF).
Od fakultných senátov došlo celkom 9 impulzov charakteru vlastnej iniciatívy, otázok,
pripomienok a návrhov, tj. okrem „úradných“ aktivít ako zmeny štatútov, zmeny v zložení
senátov, zápisnice apod.(3x PEDF, 2x FTVŠ, PRAF, 1x FAF, PRIF). Po kratšej diskusii
prijal AS UK uznesenia č. 9. a č.10.
K bodu 13/
V tomto bode vystúpil iba predseda Komisie AS UK pre rozvoj prof. RNDr.Š.Toma,DrSc.
s informáciou o prerokovaní návrhu Strategického plánu rozvoja UK v komisii. Predložil tiež
návrh komisie na uznesenie AS UK, ktoré bolo po úprave na základe diskusie prijaté ako
uznesenie č.11.
K bodu 14/
Doc.Líška informoval o pripravovanom zasadnutí Predsedníctva a Rady vysokých škôl SR 7.8.12 t.r. Predseda ŠRVŠ SR M.Niepel informoval o obsahu rokovania ŠRVŠ a odovzdal
písomné materiály pre sekretariát AS UK.
K bodu 15/
Doc. Bartl (PEDF) sa dodatočne ospravedlnil za neúčasť na poslednom zasadnutí AS UK,
prof. Urban (PRIF) vopred ospravedlnil neúčasť na budúcom zasadnutí AS UK (januárfebruár 1999) z dôvodu zahraničnej cesty.
Na záver predseda Návrhovej komisie Doc.Oborný oznámil, že v priebehu zasadnutia AS UK
sa v rámci akcie ZACHRÁŇME AULU UK vyzbierala suma 4 250.-Sk, ktorá bola ihneď
odovzdaná na RUK.

Doc.PhDr.Jozef Oborný,CSc
predseda Návrhovej komisie AS UK

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

PhDr.František Gahér,CSc.
podpredseda AS UK

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

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

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

V Bratislave 7.12.1998
Zapísala:L.Rédekyová
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