Zápisnica č.V/7 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27.5.1998
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (na začiatku zasadnutia 30, zvýšený na 35 členov)
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. Informácia o príprave Rozvojového plánu UK
6. Doplňujúce voľby do AS UK za UK ako celok
7. Informácie o zmene člena AS UK za FAF UK a za PEDF UK
8. Návrh na zmeny Štatútu JLF UK a PRAF UK
9. Prijatie stanoviska AS UK k výzve AS TU zo dňa 10.3.1998
l0.Prijatie stanoviska AS UK k vyhláseniu rektorov VŠ a univerzít k Otvorenému listu deviatich biskupov vláde SR a NR SR zo dňa 4.5.1998
11.Informácia o činnosti predsedníctva AS UK
12.Aktuálne informácie z komisií AS UK
13.Aktuálne informácie z RVŠ a ŠR VŠ SR
14.Rôzne
Uvedený program -čiastočne upravený oproti zneniu na pozvánke- bol jednomyselne prijatý.
Uznesenia:
1. AS UK žiada zástupcov akademických senátov fakúlt v AS UK, aby informovali svoje
senáty o materiáli Stručný náčrt pohľadu UK a jej súčastí na koncepciu ďalšieho rozvoja
vysokého školstva do r.2005 a po r.2005 ako podklade pre tvorbu Rozvojového plánu UK
a predložili podkladové materiály pre tvorbu tohoto plánu AS UK do 15.10.1998
(jednomyselne).
2. AS UK schvaľuje návrh na úpravu Štatútu JLF UK v znení prípisu predsedu AS JLF UK
č.85/1998-AS zo dňa 4.5.1998 (za-28, proti- 0, zdržali sa- 2).
3. AS UK sťahuje zo schváleného programu návrh na zmenu Štatútu PRAF UK v znení listu
predsedu AS PRAF UK zo dňa 20.5.1998 a žiada návrh doplniť o vysvetlenie
„primeranosti“, keď je Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva súčasťou
Právnickej fakulty UK (za-31, proti- 0, zdržal sa- 1).
4. Akademický senát UK sa stotožňuje s výzvou AS TU zo dňa 10.3.1998 (jednomyselne).
5. Akademický senát UK sa stotožňuje s vyhlásením rektorov VŠ a univerzít k Otvorenému
listu deviatich biskupov vláde SR a NR SR zo dňa 4.5.1998 (za-30, proti- 2, zdržali sa- 1).
6. AS UK sa vzhľadom na krátkosť času, ktorý dalo MŠ SR k dispozícii, nemôže vyjadriť k
návrhu zákona, ktorým by sa mal meniť a doplniť zákon č.172/1990 Zb. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov a doplniť §13 odst.1 zákona NR SR č.303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ako aj koncepcie rozvoja VŠ,
nakoľko ich nemôže demokraticky a kvalifikovane prerokovať v akademickej obci.
Pretože sa akademická obec nemohla vyjadriť, protestujeme proti prijatiu týchto
dokumentov (jednomyselne).
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7. AS UK berie na vedomie informáciu člena RVŠ SR doc. Líšku o znepokojivých trendoch
v rokovaniach RVŠ (jednomyselne).
8. AS UK podporuje stanovisko akademickej obce FTVŠ UK zo dňa 23.3.1998 a protestný
list ministerke školstva zo dňa 1.4.t.r. a zároveň konštatuje, že situácia nie je riešiteľná
prerozdelením pridelených rozpočtových prostriedkov na úrovni univerzity, pretože
situácia je rovnaká na všetkých fakultách UK. AS UK súčasne pripomína uznesenia č.2.,
č.3. a č.4 zo Zápisnice č.V/4 (za-32, proti- 0, zdržali sa- 3).
K bodu 2/
AS UK zvolil Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:Doc.MUDr.Dušan Michalík,CSc. - LF UK
členovia: Doc.JUdr.Gertrúda Železkovová,CSc. - PRAF UK
Marek Chovanec - PRAF UK
K bodu 3/
Predseda AS UK uviedol, že uznesenia zo zápisnice č.V/6 č.1, č.2, č.3, č.4, č.7, č.8, č.9, č.10,
č.11 a č.14 boli schvaľovacie; č.5 bola výzva akademickým fumkcionárom UK a jej fakúlt a
akademickým senátom fakúlt UK, uznesenie č.6 -protest- bol zaslaný AS všetkých
slovenských univerzít, s uznesením č.12 -nepotvrdenie mandátu- oboznámil osobne prof.
Kusého a uznesenie č.13 o doplňovacích voľbách bolo doručené všetkým fakultám a
súčastiam UK. Súčasne ospravedlnil nedoručenie zápisnice z posledného zasadnutia AS UK
pre poruchu na rozmnožovacom stroji.
K bodu 4/
Prorektor UK pre rozvoj doc.Ostrovský ospravedlnil neúčasť rektora (v zahraničí-Viedeň) a z
najdôležitejších aktualít uviedol:
-UK musí zaplatiť vyše 2 mil. Sk ako penále za nezamestnávanie pracovníkov so zníženou
pracovnou schopnosťou-v tomto roku je suma uhradená z rezervného fondu univerzity;
-s oneskorením, zapríčineným mimo univerzity sa až v máji vykonal rozpis kapitálových
rozpočtových prostriedkov na rok 1998 fakultám a súčastiam UK;
-medzi hlavnými bodmi rokovania kolégia rektora 4.5.t.r. bol aj stav v prijímaní na UK. Pre
školský rok je zaevidovaných vyše 24 700 prihlášok, počet prijatých má byť niečo nad 4 500.
Šesť Rómov využilo možnosť podania prihlášky v predĺženom termíne. V tejto súvislosti
prorektor tlmočil spoločné stanovisko kolégia s požiadavkou na AS UK odvolať vlastné
uznesenie priajté v súvislosti s projektom Pomôžme Rómom...;
-na niektorých fakultách UK prebieha kontola z NU zameraná najmä na kontrolu používania
prostriedkov od študentov-samoplatiteľov.
K bodu 5
Prorektor Ostrovský vo svojom vystúpení konštatoval, že rozvojový program UK od r.1996 v
písomnej podobe formálne neexistuje, ale sú k dispozícii početné materiály vytyčujúce smery,
priority a spôsoby rozvoja univerzity. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:
-Programové vyhlásenie kandidáta na rektora prof.Devínskeho zo 16.9.1996
-Poslanie UK (anglický text,1997)
-Návrh opatrení pre okamžité riešenie financovania UK a ostatných VŠ
-Návrh systémových opatrení pre financovanie UK v budúcnosti
-Nový model ekonomiky VŠ
-UK v Bratislave (komplexný materiál pre spol. zasadnutie členov vlády SR a SRK, 1997)
-Autoevaluačná správa + príloha pre CRE (december 1997)
-Strategická štúdia o IIKS (pred dokončením)
Informoval tiež o materiáli Stručný náčrt pohľadu UK a jej súčastí na koncepciu ďalšieho
rozvoja vysokého školstva do r.2005 a po r.2005 (v zmysle listu MŠ SR zo dňa 02-03-1998 č.
767/98-511-ÚP, doručené na UK 05-03-1998), ktorý majú k dispozícii členovia PAS UK a
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prijali k nemu znesenie. Požiadal, aby sa materiál chápal ako impulz, nie návrh riešení pre
tvorbu rozvojového plánu UK. Doc.Líška navrhol prijať uznesenie PAS ako uznesenie AS.
Podľa spoločnej zhody sa diskusia k tejto téme otvorí po všeobecnom oboznámení sa s
posledne uvedeným materiálom a jeho prerokovaní v PAS UK a bolo prijaté navrhované
uznesenie (uznesenie č. 1).
K bodu 6
Predseda VMK AS UK informoval o písomne podaných návrhoch kandidátov na členov AS
UK za celú univerzitu. Na požiadanie z pléna odzneli stručné charakteristiky kandidátov. Po
uskutočnení tajných volieb predseda volebnej a mandátovej komisie doc.Michalík oznámil
výsledky:prevzatých bolo 32 hlasovacích lístkov a za členov AS UK zastupujúcich univerzitu
ako celok boli v súlade so schváleným volebným poriadkom pre doplňovacie voľby do AS
UK zvolení doc.RNDr.Oliver Žídek,CSc. (20-PEDF UK) a študent Daniel Jakubovič (15PRAF UK).
K bodu 7
Predseda volebnej a mandátovej komisie doc Michalík informoval, že podľa oznámenia AS
FAF UK sa doc.Majtás vzdal členstva v AS UK a dňa 5.5.1998 bola namiesto neho ako
zástupca fakulty v AS UK zvolená doc.RNDr.Katarína Ducková,CSc. Taktiež podľa
oznámenia AS PEDF UK bol dňa 25.5.1998 ako zástupca fakulty v AS UK za zomrelého
prof.Drobného zvolený doc.PhDr.Ing.Peter Dőrr,CSc.
Predseda AS UK informoval, že na oznámenie o pozastavení mandátu člena AS UK dostal
vyjadrenia z AS RKCMBF UK a AS EBF UK, ktorými boli potvrdené mandáty v AS UK doc.
Dr.V.Mikulkovi a R.Gdovinovi.
K bodu 8
V mene právnej komisie AS materiály predkladala Dr.Žitňanská. Po predložení a zdôvodnení
návrhu (včítane súhlasného vyjadrenia rektora) na úpravu Štatútu JLF UK bolo bez diskusie
prijaté uznesenie č. 2. K návrhu na zmenu Štatútu PRAF UK sa rozprúdila diskusia, ktorá
vyústila do prijatia uznesenia č. 3.
K bodu 9
Text výzvy AS TU zo dňa 10.3.t.r. bol doručený vopred všetkým členom AS, bez diskusie
bolo prijaté uznesenie č. 4.
K bodu 10
Text vyhlásenia rektorov i text Otvoreného listu mali senátori k dispozícii vopred, bez
diskusie bol prijatý návrh uznesenia predložený PAS UK (uznesenie č.5).
K bodu 11
Prededa AS UK podal prehľad o činnosti PAS UK od posledného zasadnutia AS - bez
diskusie.
K bodu 12
Predsedovia komisií AS UK neprejavili záujem podať senátu informácie.
K bodu 13
Zástupca akdemickej obce UK v RVŠ doc Líška podal informáciu o rokovaní Rady 20.5.t.r. v
Lipt. Mikuláši. Rada si osvojila stanovisko UK k nariadeniu vlády o AK, ku grantovej
agentúre SR ako aj k Učenej vedeckej spoločnosti. Ďalej informoval o spôsoboch rokovania
Rady, spôsobujúcej často stav, že Rada nie je uzášaniaschopná ako aj snahách a
regionalizáciu tohoto orgánu. V diskusii sa uvažovalo možnosti presunu časti kompetencí AS
na PAS (v prázdninovom období), o formuláciách v stanoviskách vedenia UK, ktoré by
konštatovali nemožnosť vyjadrovania akademickej samosprávy k mnohým dôležitým
dokumentom, o príčinách a možných dôsledkoch regionalizácie činnosti RVŠ. V priebehu
diskusie na zasadnutie AS UK došiel pozvaný predseda RVŠ prof. Antal. V krátkom
vystúpení charakterizoval súčasnú situáciu v RVŠ a konštatoval rozdelenie akademickej obce.
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Hlboké rozčarovanie z jeho vystúpenia vyjadril podpredseda AS UK doc.Balgavý. Nakoniec
boli prijaté uznesenia č. 6 a č.7.
K bodu 14
Predseda AS oboznámil senátorov s obsahom rozhodnutia akademickej obce FTVŠ UK z
23.3.1998 i s obsahom protestného listu proti nedostatočnému financovaniu fakulty z
1.4.1998, ktoré dekan a predseda AS fakulty zaslali ministerke školstva a so žiadosťou dekana
a predsedu AS fakulty o podporu tohoto stanoviska. V diskusii sa prezentovali návrhy o
nesprávnych formuláciách požiadaviek a ich možnom negatívnom dopade na univerzitu ako
celok zo strany ministerstva. Na záver diskusie bolo prijaté uznesenie č. 8. V ňom spomínané
uznesenia zo zápisnice č. V/4 sú nasledovné:
U 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 položiek, 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 rok 1998 (za 39, proti 0, zdržali sa 2).
U 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).
U 4.AS UK odporúča dekanom fakúlt, ktoré zabezpečujú výchovu budúcich učiteľov, 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).
V rámci bodu rôzne člen AS UK prof. Lukáč poukázal na nedostatočnú disciplínu členov AS
(neskorý príchod, svojvoľné odchody a pod.), ako aj na nedostatočné vybavenie senátorov
základnými dokumentami (Štatút UK, Rokovací poriadok AS UK) a vyzval k urýchlenej
náprave.
Doc.MUDr.Dušan Michalík,CSc
predseda Návrhovej komisie AS UK

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

PhDr.František Gahér,CSc.
podpredseda AS UK

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

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

..................................................................................
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V Bratislave 4.6.1998
Zapísala:L.Rédekyová
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