
Zápisnica č. V/5 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. 3. 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. Žiadosť rektora o vyslovenie súhlasu s návrhmi na vymenovanie prorektorov 

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

zmien 

6. Žiadosť rektora o vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena 

vedeckej rady UK v zmysle § 10 ods. (1) písm. g) Zákona č. 172/1990 Zb. 

v znení jeho ďalších zmien 

7. Žiadosť AS MFF UK o schválenie úpravy štatútu fakulty 

8. Aktuálne informácie z komisií AS UK 

9. Aktuálne informácie z RVŠ SR 

10. Rôzne 

 

Predložený program bol prijatý (zdržal sa 1, ostatní za) 

 

Uznesenia: 
1. AS UK sa pripája k stanovisku vedenia UK k návrhu Nariadenia vlády SR o 

Akreditačnej komisii. (za 28, proti 0, zdržal sa 1) 

2. Akademický senát ukladá predsedovi AS informovať AS UK o zasadnutiach 

predsedníctva AS UK (za 16, proti 2, zdržali sa 8) 

3. AS UK tajným hlasovaním vyhovel žiadosti rektora o vyslovenie súhlasu na 

vymenovanie Doc. RNDr. Pavla Suru, CSc. za prorektora UK (za 17, proti 4, 

zdržali sa 7, neplatné hlasy 3) 

4. AS UK tajným hlasovaním nevyhovel žiadosti rektora o vyslovenie súhlasu 

na vymenovanie Prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. za prorektora UK 

(za10, zdžali sa 7, neplatné hlasy3) 

5. AS UK tajným hlasovaním vyhovel žiadosti rektora o vymenovanie Doc. 

RNDr. Pavla Suru CSc. za člena Vedeckej rady UK (za 24, proti 2, zdržali sa 

3, neplatné hlasy2) 

6. AS UK schvaľuje zmeny a doplnky Štatútu MFF UK v znení prípisu 

predsedu AS MFF UK zo dňa 28. 1. 1998. (za 27, proti 1, zdržal sa 1) 

7. AS UK schvaľuje Michala Fedáka za zástupcu UK v ŠR VŠ SR. (za 30, proti 

0, zdržal sa 1) 

 



K bodu 1/ 

Po otvorení zasadnutia vzniesol člen AS UK prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. 

výhrady voči zneniu textu v bode 6 Zápisnice AS UK č V/4 (znenie o 

invektívach nie je korektné) a predložil predsedovi AS písomné materiály, ktoré 

budú priložené k originálu tejto zápisnice. 

 

K bodu 2/ 

AS zvolil návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc.  

Členovia: Ing. Alojz Štroffek  

                Peter Satury 

 

K bodu 3/ 

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia 

Akademického senátu UK boli splnené. 

 

K bodu4/ 

Úvodom rektor UK Prof. Ing. F. Devínsky, DrSc. informoval o akreditácií 

piatich fakúlt na zasadnutí AK v Modre, ktoré sa konalo 18. 3. 1998. Závery AK 

sa prijímali tajne a ešte nie sú známe. Zároveň poďakoval dekanom jednotlivých 

fakúlt za vzornú reprezentáciu. Rektor sa tiež vyjadril k Návrhu Nariadenia 

vlády SR o AK a k pripomienkam vedenia UK k tomuto návrhu. Informoval 

Tiež o otvorení prvého Univerzitného pastoračného centra na Slovensku, ktoré 

sa konalo 24. 3. 1998. 

Odzneli otázky na kontrolu rozpočtu centrálnych fondov, realizáciu prijímacích 

pohovorov na PRIF UK prostredníctvom súkromnej firmy a na spôsob 

informácií o činnosti PAS UK. Prijaté boli uznesenia č. 1 a č.2. 

 

K bodu 5/ 

Rektor UK prof. Devínsky predložil senátu žiadosť o vyslovenie súhlasu 

s vymenovaním doc. Suru (MFF UK) za prorektora UK pre pedagogickú oblasť 

a prof. Kollárika (FIF UK) za prorektora UK pre vedeckú oblasť. Súčasne 

charakterizoval a kvantifikoval náplň práce na týchto úsekoch. V diskusii 

odznela otázka na jazykovú kvalifikovanosť a výhrady voči neuvádzaniu 

dôležitých údajov v charakteristikách (členstvo resp. funkcie v polit. strane pred 

r. 1989). Tajné hlasovanie riadila Volebná a mandátová komisia AS UK, ktorá 

vykonala fyzickú kontrolu účasti a  individuálne vydávala hlasovacie lístky. 

Prijaté boli uznesenia č. 3 a č. 4. 

 

K bodu 6/ 

Rektor UK predložil AS UK žiadosť o vyslovenie súhlasu s vymenovaním doc. 

Suru za člena Vedeckej rady UK. Tajné hlasovanie riadila Volebná a mandátová 

komisia. Prijaté bolo Uznesenie č. 5. 



K bodu 7/ 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. Balgavý oboznámil senát s obsahom 

žiadosti a stanoviskom komisie, ktorá odporúča zmeny schváliť. Prijaté bolo 

uznesenie č. 6. 

K bodu 8/ 

Doc. Šimonek informoval o zasadnutí Pedagogickej komisie AS UK na ktorom 

komisia prerokovala Kritéria Akreditačnej komisie pre ročné hodnotenie fakúlt a 

vysokých škôl, Kritéria na vymenovanie za docenta -  profesora  a Návrh na 

vymenovanie za profesora a zaujala k nim stanovisko. Za Komisiu pre ŠD a 

ubytovanie AS UK vystúpil Michal Fedák s pripomienkou o hlasovacom práce 

členov Komisie pre ubytovanie a študentské domovy delegovaných priamo 

z fakúlt. Touto pripomienkou sa bude zaoberať Právna komisia AS UK, ktorá 

dodá svoje stanovisko do 15. 4. T. r. 

K bodu 9/ 

Informáciu  zástupcu UK v RVŠ doc. Líšku tlmočil senátu predseda AS. 

Poskytnuté materiály, ktorými sa má zaoberať súčasne prebiehajúce zasadnutie 

predsedníctva RVŠ si prevzal na urýchlené prerokovanie vo Vedeckej komisii 

AS UK jej predseda prof. Urban. 

Informáciu o zasadaní ŠR VŠ v dňoch 14. – 15. 3. 1998 v Prešove podal jej 

predseda M. Niepel. Vzhľadom k záverom z tohoto zasadnutia bolo prijaté 

uznesenie č. 7. Návrh uznesenia v znení  „AS UK opakovane konštatuje, že MŠ 

SR nedodržiava zákona a nepredkladá materiály týkajúce sa základných otázok 

života vysokých škôl RVŠ a ŠR VŠ tak, aby mohli byť kvalifikovane posúdené“ 

nemohol byť pre nedostatočné kvórum senátorov predmetom hlasovania. 

K bodu 10/    

Predseda AS UK doc. Rosa informoval o záujme predsedu RVŠ SR prof. Antalu 

zúčastniť sa na zasadnutiach senátu. Predseda AS UK tiež predniesol Návrh 

Spoločného vyhlásenia Akademického senátu Univerzity Karlovej a 

Akademického senátu Univerzity Komenského (príloha č. 1) a návrh uznesenia 

AS UK. Hovorca velebnej a mandátovej komisie konštatoval, že AS UK nie je 

Uznášaniaschopný. Predseda AS ďalej informoval o výzve AS TU zo dňa 

5.3.1998 (príloha č. 2), o príprave stretnutia PAS UK s predsedom AK prof. 

Kačalom, členom akademickej obce UK a o ukončení členstva D. Poturnaya 

v AS K (ukončenie štúdia). 

Viacerí členovia senátu  vystúpili s pripomienkami na distribúciu pošty, 

nevhodnosť podmienok na zasadnutie AS UK (miestnosť, občerstvenie) a 

s námetmi na zlepšenie situácie (dlhodobo plánovať termíny zasadaní, 

maximum informácií poskytovať cez informačný systém UK príp. otvoriť 

stránku AS UK). 

 

 

 

 



Zápisnica č. V/4 zo zasadnutia AS UK dňa 25. 2. 1998 sa v bode 5 dopĺňa o 

text: 

Doc. Líška požiadal pani kvestorku UK Ing. Dobríkovú, aby členom AS UK 

objasnila, akým spôsobom sa mohli v r. 1997 vyčerpať prostriedky na štipendiá 

doktorandov aj v situácii, kedy sa fakultám nepodarilo prijať plánované počty 

doktorandov.  

Kvestorka poukázala na možnosť zvýšenia štipendia o sumu zodpovedajúcu 

osobnému príplatku resp. priznať odmenu podľa vyhlášky MŠ SSR 131/1997 Z. 

z.  V oboch prípadoch sa predpokladá rozhodnutie vedúceho školiaceho 

pracoviska na základe návrhu školiteľa a vedúceho pracoviska. 

 

Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc. 

  Predseda Návrhovej komisie                               ……………………………… 

 

 

Doc. Pavol Balgavý, CSc. 

  Podpredseda AS UK                                             ………………………………. 

 

 

Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc. 

     Predseda AS UK                                                ………………………………. 

 

 

 

 

V Bratislave 27.3.1998 

Zapísala: L. Rédekyová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


