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Zápisnica č. V/4 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25.2.1998 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

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.  Návrh rektora na ročné rozdelenie rozpočtových prostriedkov UK  fakultám a pracoviskám  

na rok 1998 podľa § 10 ods.(1) písm. f) Zákona č.172/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien 

6.  Žiadosť rektora o vyslovenie súhlasu s návrhmi na vymenovanie prorektorov v zmysle § 10 

ods.(1) písm. f) Zákona č.172/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien 

7.  Žiadosť rektora o vyslovenie súhlasu s návrhmi na vymenovanie členov Vedeckej rady UK 

v zmysle § 10 ods.(1) písm. g) Zákona č.172/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien 

8.  Návrh na novelu Kritérií pre ubytovanie pracovníkov UK v ŠD 

9.  Aktuálne informácie z komisií AS UK 

10.Aktuálne informácie z RVŠ a ŠR VŠ 

11.Rôzne 

 

Predložený program rokovania bol jednomyselne prijatý. 

 

Uznesenia: 

 

1. AS UK prerokoval návrh rektora na ročné rozdelenie rozpočtových prostriedkov UK 

fakultám a súčastiam UK. AS UK konštatuje, že návrh spĺňa požiadavky kritérií ročného 

rozdelenia rozpočtových prostriedkov v plnom rozsahu tak, ako boli schválené AS UK. AS 

UK preto návrh rozdelenia ročných rozpočtových prostriedkov schvaľuje, pričom 

konštatuje, že do rozpočtu mzdových prostriedkov nezohľadnilo MŠ SR pre UK právny 

nárok lekárskych fakúlt vyplývajúci zo zaradenia učiteľov-lekárov vykonávajúcich služby 

spojené s priamou zdravotníckou starostlivosťou do tarifnej stupnice 2c.  (za 40,proti 0, 

zdržali sa 1) 

2. AS UK konštatuje, že objem pridelených prostriedkov vo všetkých častiach rozpočtu, ale 

predovšetkým v kapitálových výdavkoch je nedostatočný a ohrozuje plnenie všetkých 

hlavných úloh UK a jej súčastí. AS UK žiada rektora UK, aby na túto skutočnosť 

bezodkladne upozornil MŠ SR, MF SR a vládu SR a žiadal zvýšenie rozpočtu najmä 

v oblasti bežných výdavkov časť 630, zvlášť miezd lekárov-učiteľov, kapitálových 

výdavkov i všetkých ostatných položkách, v ktorých má UK a jej súčasti deficit. Súčasne 

AS UK odporúča rektorovi UK, aby vo svojej žiadosti upozornil predsedu vlády na to, že pri 

rozdelení prostriedkov pre VŠ nebol dodržaný  jeho prísľub o zvýšenom financovaní a 

prioritách vo vysokoškolskom vzdelávaní pre r. 1998. (za 39,proti 0,zdržali sa 2) 

3. AS UK odporúča rektorovi UK, aby o stanovisku AS UK k prideleným rozpočtovým 

prostriedkom informoval aj SRK a súčasne žiadal prezidenta SRK, aby podnikol primerané 

kroky vedúce k zlepšeniu súčasného stavu financovania vysokých škôl.  (za 39,proti 

0,zdržali sa 2) 
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4. AS UK odporúča dekanom fakúlt, ktoré zabezpečujú výchovu budúcich pedagógov, aby 

postupovali v zmysle Smernice rektora UK č.1/1997 a uchádzali sa o prisľúbené prostriedky 

na zabezpečenie pedagogických praxí a odborných praxí do výšky minimálne 70 Sk/h pre 

cvičných učiteľov z prostriedkov rezervy MŠ SR, nie na ťarchu UK a taktiež, aby sa 

uchádzali o finančné zabezpečenie nákladov spojených s finančnými nárokmi študentov, 

ktoré vyplývajú z uplatňovania náhrad odborných praxí.  (za 41,proti 0,zdržali sa 0) 

5. AS UK v súvislosti s rokovaním o rozpočte UK na rok 1998 konštatuje, že sľub vlády SR z 

novembra 1997 o zlepšení financovania VŠ nebol splnený. Súčasný rozpočet preferuje 

novozriadené ustanovizne, ktoré neprešli riadnou akreditáciou a to na úkor VŠ, ktoré už 

svoju úroveň preukázali a zápasia o udržanie kvality vzdelávania a vedy. AS UK žiada 

senáty fakúlt UK a akademickú obec UK zaujať k tejto skutočnosti stanovisko a pripraviť 

opatrenia vrátane prípadného vyhlásenia štrajkovej pohotovosti v záujme primeraného 

financovania UK. (za 29,proti 2,zdržali sa 10) 

6. Vzhľadom na závažnosť nevyčerpania pridelených rozpočtových prostriedkov na 

niektorých fakultách a súčastiach UK v roku 1997 AS UK odporúča rektorovi, aby požiadal 

dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK o uvedenie dôvodov nevyčerpania pridelených 

finančných prostriedkov. AS UK odporúča rektorovi UK, aby tieto dôvody boli posúdené, 

aby bol s nimi oboznámený AS UK a pri nedostatočnom zdôvodnení bol tým súčastiam, 

kde sa takto stalo krátený rozpočet na rok 1998 v príslušných položkách o sumu, ktorú 

nevyčerpali v roku 1997 s výnimkou prostriedkov na štipendiá doktorandov a aby tieto 

prostriedky boli prevedené medzi rezervy UK. (za 34, proti 0, zdržali sa 8) 

7. AS UK súhlasí s tým, aby prof. Kollárik a doc.Súra, navrhovaní rektorom na miesta 

prorektorov UK, mohli prezentovať svoje predstavy na zasadnutí AS UK. (za 28, proti 3, 

zdržali sa 10)  

8. AS UK doplňujúcou voľbou schvaľuje rozšírenie Volebnej a mandátovej komisie pre 

dnešné zasadnutie o PhDr.Annu Butašovú,CSc a Ing. Alojza Štroffeka. (za 39, proti 0, 

zdržali sa 2) 

9.  AS UK schvaľuje predložený návrh na úpravu Kritérií pre pridelenie ubytovania v ŠD 

zamestnancom UK a Kritérií pre pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD 

zamestnancom UK v čl.3 ods.(2), kde sa text „...alebo pracovníkom podieľajúcim sa na 

výuke.“ Nahrádza textom „...alebo pracovníkom, nevyhnutným pre plnenie hlavných úloh 

fakulty.“.  (za 32, proti 0, zdržali sa 0)   

10. AS UK schvaľuje návrh Komisie AS UK pre ŠDaU na organizačné a časové zabezpečenie 

ubytovacieho procesu v šk.roku 1998/1999 ako uznesenie AS UK takto: 

a)  UK poskytne ubytovaciu kapacitu v ŠD UK Ľ.Štúra - Átriové domky pre študentov VŠMU 

v šk.roku 1998/1999 v tom istom počte ubytovacích miest ako v tomto šk. roku, na základe 

dohody uzavretej medzi UK a VŠMU. 

b)  UK poskytne ubytovaciu kapacitu pre študentov-manželov z STU a EU v šk. roku 

1998/1999 za súčasnej 100% refundácie za obsadené lôžka s nasledovnou 

lokalizáciou:STU - ŠD Mladosť, EU - Horský park, na základe dohody uzavretej medzi 

UK a STU resp.UK a EU. 

c)  Požiadavky na počet lektorských izieb i na počet miest pre CVS sú fakulty povinné 

nahlásiť na RUK do 6.4.1998. 

d)  Žiadosti zamestnancov UK o ubytovanie v ŠD UK Ľ.Štúra je potrebné predložiť na tlačive 

RUK do 6.4.1998  na RUK. 

e)  Sociálne oddelenie fakúlt v spolupráci s ubytovacou komisiou fakulty spropagujúa 

zozbierajú žiadosti o ubytovanie do 31.3.1998 (opatrené pečiatkou podateľne fakulty) a 

zašlú vyplnenú tabuľku na RUK do 6.4.1998. 
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f)  Žiadateľka o manželský typ ubytovania podá žiadosť cez podateľňu svojej fakulty do 

31.3.1998. Sociálne oddelenie fakulty  žiadateľky overí údaje na žiadosti a zašle na RUK 

do 6.4.1998. 

g)  Pre rozdelenie ubytovacej kapacity medzi jednotlivé fakulty UK v šk.roku 1998/1999 budú 

platiť pravidlá, schválené AS UK dňa 15.10.1997. 

h)  Pre pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD študentom UK budú platiť kritériá, 

schválené AS UK dňa 15.10.1997. 

i)  Pre pridelenie ubytovania zamestnancom UK v ŠD UK v šk.roku 1998/1999 budú platiť 

Kritériá pre pridelenie ubytovania zamestnancom v ŠD UK a Kritériá pre pridelenie 

ubytovania manželského typu v ŠD UK zamestnancom UK, schválené AS UK dňa 

15.10.1997 a upravené dňa 25.2.1998.  

     (za 31, proti 0, zdržali sa 1) 

 

K bodu 2/ 

AS zvolil návrhovú komisiu v zložení: 

predseda - PhDr.Anna Butašová,CSc. - PEDF UK 

členovia: - Doc.PhDr.Pavol Valachovič,CSc. - FIF UK 

                Mgr.Rastislav Puchala - RKCMBF UK 

 

K bodu 3/ 

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia AS (okrem uznesenia 

3/6, ktoré má dlhodobý charakter) boli splnené. Informoval tiež o reakciách na uznesenia 3/5, 

3/10 a 3/14. 

 

K bodu 4/ 

Na úvod svojho vystúpenia rektor UK Prof.Ing.Devínsky,DrSc. ospravedlnil neprítomných 

prorektorov doc.Kresáka a doc.Kálavského; v ďalšom informoval o stave medzinárodnej 

evaluácie UK Asociáciou európskych univerzít CRE, o inkvizičnom postupe AK voči dvom 

fakultám UK ako aj o odpovedi ministerky školstva na výklad článku 42 Štatútu UK. 

 

K bodu 5/ 

Všeobecné uvedenie návrhu na rozdelenie rozpočtových prostriedkov na rok 1998 a 

predbežná bilancia hospodárenia UK v r.1997, ktoré vykonal rektor UK pokračovalo 

postupným výkladom obsahu návrhu kvestorkou UK. 

V diskusii predstavitelia vedenia UK odpovedali na doplňujúce otázky senátorov, odzneli tiež 

príspevky týkajúce sa prepadnutia rozpočtových prostriedkov (doc.Líška) či potrebe 

systémového prístupu (napr.riadenou diskusiou fakúlt) k riešeniu nových aktivít či zmenených 

výkonov súčastí UK. Súhlasný bol názor diskutujúcich, že napriek nominálnemu zvýšeniu 

rozpočtu oproti min. roku (tohoročný návrh tvorí 0,56% štátneho rozpočtu SR) je tento 

rozpočet nedostatkový. Diskusia sa odrazila v prijatých uzneseniach č.1-6., keď predtým rad 

pozmeňujúcich návrhov (Štroffek, Pišút, Hochel, Blaho, Žitňanská) nebol prijatý. 

 

K bodu 6/ 

Rektor UK prof.Devínsky  predložil senátu žiadosť o vyslovenie súhlasu s vymenovaním 

doc.Súru (MFF UK) za prorektora UK pre pedagogickú oblasť a prof.Kollárika (FIF UK) za 

prorektora UK pre vedeckú oblasť doplnenú pracovnou charakteristikou  menovaných. Po 

prijatí uznesenia č.7 títo vystúpili pred senátom so svojimi predstavami o výkone funkcie. 

V diskusii odznela kritika na formu predstavovania navrhovaných (prečo nie vopred, prečo 

nie písomne, prečo v skrátenom termíne na hranici porušenia Štatútu UK) ako aj osobná 
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invektíva voči navrhovanému. Po technickej prestávke vynútenej potrebou vytlačenia 

hlasovacích lístkov sa napriek opakovanej výzve v časovom limite dostavilo k prevzatiu 

hlasovacích lístkov iba 29 členov AS UK a tak hovorca volebnej a mandátovej komisie 

Mgr.Dragúň konštatoval, že AS UK nie je v tomto bode schváleného programu 

uznášaniaschopný. 

 

K bodu 7/ 

Vzhľadom k priebehu a výsledku prerokúvania predch. bodu bol tento bod stiahnutý 

z programu. 

 

K bodu 8/ 

Predsedkyňa Komisie AS UK o ŠDaU predložila v mene komisie návrh na zmenu Kritérií pre 

pridelenie ubytovania zamestnancom v ŠD UK a Kritérií pre pridelenie ubytovania 

manželského typu v ŠD zamestnancom UK ako aj návrh na organizačné a časové 

zabezpečenie ubytovacieho procesu v šk.roku 1998/1999. V diskusii odznelo upozornenie na 

riziko spojené s možným odstavením časti ubytovacej kapacity. Pred hlasovaním o tomto 

bode sa uskutočnila opakovaná prezentácia s výsledkom 32 prítomných členov AS, t.j. senát 

mohol hlasovať o predložených návrhoch uznesení. Prijaté boli uznesenia č. 9 a č.10. 

 

K bodu 9/ 

Pretože po úvodných slovách predsedu Právnej komisie AS UK rokovanie opustili ïalší 

èlenovia senátu a tento nebol uznášaniaschopný, predseda AS tento bod programu prerušil. 

 

K bodu 10/ 

Zást. v RVŠ doc.Líška informoval, že tento orgán nebol schopný zauja• stanovisko k rozpisu 

rozpoètu pre VŠ na rok 1998 i o tom, že tento orgán nie je ministerstvom akceptovaný. 

Konštatoval, že sa podarilo zvýši• výkonovú kapacitu pre vedeckú èinnos• pedagogických 

pracovníkov na VŠ z 500 na 1 000 hod./roène. 

 

K bodu 11/ 

Predseda AS UK pozval všetkých èlenov senátu na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK 

3.3.1998 a oznámil, že po predchádzajúcej dohode budú akademickú samosprávu 

reprezentova� (v talároch) Balgavý, Gahér, Kraus, Líška, Rosa a Šimonek.  

Doc.Hochel v pripomienkach navrhol aktualizovať formy distribúcie materiálov, viac 

využívať e-mailovú sieť a pozvať (neformálne) na zasadnutie PAS UK predsedu AK. 

 

 

 

PhDr.Anna Butášová,CSc. 

predsedkyňa Návrhovej komisie                            ................................................................ 

 

 

Doc.Pavol Balgavý,CSc. 

podpredseda AS UK                                            ................................................................ 

 

 

Doc.RNDr.Vladislav Rosa,CSc. 

predseda ASUK                                                   ................................................................. 
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V Bratislave 4.3.1998 

Zapísala:L.Rédekyová 

 


