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Zápisnica č. V/6 zo zasadnutia Akademického senátu UK   dňa 29. 4. 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, informácia o strategickej štúdii. 

5.  Spoločné vyhlásenie AS Univerzity Karlovej v Prahe a AS Univerzity Komenského v 

Bratislave 

6.  Prijímacie pohovory pre Rómov na niektorých fakultách UK 

7.  Návrh na zriadenie Grantovej agentúry SR (informácia - stanovisko)  

8.  Návrh na zmenu Štatútu UK (prílohy č.  2/A, 2/B) 

9.  Návrh na zmenu Štatútu Farmaceutickej fakulty UK (Študijný a skúšobný poriadok) 

10. Schválenie rokovacieho poriadku Komisie AS UK  pre ŠD a ubytovanie, úprava 

poplatkov za ubytovanie v ŠD UK na šk. rok 1998/1999. 

11. Návrh na rozdelenie ubytovacích miest pre školský rok 1998/99 v študentských domovoch 

fakultám UK 

12. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za UK ako celok 

13. Informácia o činnosti predsedníctva AS UK 

14. Aktuálne informácie z komisií AS UK 

15. Aktuálne informácie z RVŠ a ŠR VŠ 

16. Rôzne 

 

Predložený program bol prijatý ( za 46,proti -, zdržal sa -) 

 

Uznesenia: 

 

1.  Akademický senát berie na vedomie Stanovisko vedenia UK k organizovaniu prednášok a 

besied s predstaviteľmi politických strán a hnutí na akademickej pôde Univerzity 

Komenského v Bratislave z 27.4.1998 (za 47, proti -, zdržal sa 3) 

2.  AS UK vzhľadom na ustanovenie zákona o VŠ konštatuje, že  podujatia, ktoré nie sú 

organizované politickými stranami a hnutiami, ale poriadajú ich členovia akademickej obce 

UK nepovažuje za podujatia, ktoré odporujú §2 ods.4 zákona  č.172/1990 Zb.  o VŠ v 

znení neskorších úprav  (za 46, proti-, zdržal  sa 4) 

3.  AS UK prijíma spoločné vyhlásenie AS Univerzity Komenského a AS Univerzity Karlovej 

(za 38, proti -, zdržal sa -). 

4.  AS UK podporuje aktivity fakúlt, ktoré budú smerovať k zvýšenie vzdelanostnej úrovne 

rómskeho obyvateľstva a hľadať cesty ako toto dosiahnúť (za 30, proti -, zdržal sa 7) 

5.  AS UK vyzýva a žiada akademických funkcionárov UK a jej fakúlt a akademické senáty 

fakúlt UK, aby sa v budúcnosti v záujme dobrého mena UK dôsledne vyvarovali 

akýchkoľvek rozhodnutí , ktoré sú, alebo by mohli byť v rozpore so základnými ľudskými 

právami, Ústavou SR, zákonmi SR a odvodenými legislatívnimi normami všetkých 

stupňov (za 20, proti 6, zdržal sa 10)  
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6.  AS UK protestuje proti tomu, že MŠ SR nedáva akademickej obci na diskusiu 

v dostatočnom predstihu návrhy zákonov, ktoré sa jej bytostne týkajú, ako sú: Návrh 

novely  zákona o VŠ, Návrh zákona o financovaní VŠ, Návrh zákona o vede a technike. Je 

veľmi zarážajúce, že takáto prax je opakujúcim sa pravidlom, o čom svedčí situácia 

z posledných troch rokov. Toto môže vyvolať zbytočný konflikt medzi akademickou obcou 

a štátnymi orgánmi SR. AS UK ukladá svojim členom, ktorí sú členmí RVŠ, aby predložili 

návrh rovnakého znenia pre uznesenie RVŠ a žiadali RVŠ o jednoznačné vyjadrenie 

svojho stanoviska   k tejto situácii. AS UK sa obracia na akademické senáty  vysokých škôl 

v SR so žiadosťou o podporu tohoto uznesenia ( za 37, proti -, zdržal sa 1) 

7.  AS UK si osvojuje uznesenie PAS UK, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 15. 4. 1998: 

PAS UK vzhľadom na množstvo závažných nedostatkov odmieta návrh na zriadenie GA 

SR, Štatút GA SR ako celok. Navrhuje zriadiť GA pre vedu a GA pre techniku (za 38, proti 

-, zdržal sa -). 

8.  Na základe odporúčania Právnej komisie AS UK prijal nasledovné uznesenie:                    

Na základe prípisu dekana Právnickej fakulty UK č. j. 216/1998 zo dňa 20. 2. 1998 sa 

v Štatúte UK v Prílohe č. 2 písm. A (Zoznam študijných odborov, špecializácií, forma a 

dĺžka vysokoškolského bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia) bod 4/ 

(Právnicka fakulta UK) vkladá nový riadok, ktorý znie: 

     „ právo                                           Bc.                                                  3-ročné“(za 37,  

     proti 1, zdržal sa 0)     

9.  AS UK schváľuje zmeny a doplnenia Štatútu FAF UK v časti Študijný a škúšobný 

poriadok podľa požiadavky FAF UK zo dňa 8. apríla 1998 s tým, že formálne chyby 

predkladateľ odstráni po konzultácii s Právnou komisiou AS UK (za 38, proti -, zdržal sa -) 

10. Podľa čl.5 ods. 4 rokovacieho poriadku AS UK sa pre Komisiu pre študentské domovy a 

ubytovanie AS UK ( ďalej len komisia ) určuje tento spôsob hlasovania:                              

1. Člen komisie delegovaný do komisie Akademickým senátom príslušnej fakulty a 

členovia komisie, ktorí sú členmi AS UK a v AS UK zastupujú túto fakultu, majú  

v komisii spolu jeden hlas. 

2. Členovia komisie, ktorí sú členmi AS UK a v AS UK zastupujú UK ako celok majú 

v komisii spolu jeden hlas.                                                                                                 3. 

Každý člen komisie alebo skupina členov komisie má právo v  zápisnici zo zassdania 

komisie zverejniť menšinový návrh uznesenia, ak bol takýto návrh na zasadaní komisie 

podaný a nebol väčšinou hlasov prijatý.                                                                                4. 

Podrobnosti o hlasovaní môže komisia upraviť svojim uznesením (za 38,proti -,zdržal sa-)                                           

11. AS UK schvaľuje dokument „ Úprava o poplatkoch za ubytovanie v ŠD UK č. j. 

674/98/DVII/1, na šk. rok 1998/1999 (za 37, proti -, zdržal sa -) 

AS UK súhlasí s rozdelením ubytovacej kapacity pre šk. rok. 1998/1999, tak ako ho navrhla 

KŠDAU AS UK ( za 37, proti -, zdržal sa - ): 

a)  Lokalizácia fakúlt UK v jednotlivých ŠD UK a objektoch sa v zásade nemení. 

Zohľadňuje sa princíp stabilizácie ubytovania a vzájomnej dohody členov komisie a 

neskôr členov samosprávy. Fakultám sa povinne pridelia tie miesta, kde majú 

ubytovaných zahaničných študentov a doktorandov - to platí pre tých, ktorí už bývajú, u 

nových si  fakulta rozhodne sama. Šťahovanie zahraničných študentov je povolené len 

vo výnimočných prípadoch s písomným odôvodnením (žiadosťou ) fakulty, 

adresovanou ŠD. Při presťahovávaní zahr. Študentov je nutná prítomnosť zástupcu 

príslušnej fakulty (poverený študent, príslušný prodekan, resp. pracovníčka štud. odd.). 

b)  Fakulty musia obsadiť všetky projektované kapacity, neobsadené miesta musia písomne 

ŠD zdôvoodniť a musí byť zabezpečená úhrada bytného za neobsadené miesta. 
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c)  Ak fakulta neobsadí pridelené miesta do 9. 10. 1998, stráca na ne nárok a o ich obsadení 

rozhodne Komisia pre ŠD a U AS UK. 

d)  Fakulta je povinná odovzdať ŠD ubytovacie zoznamy do 29. 5. 1998. Zoznamy musia 

obsahovať: 

 termín zápisu študentov na fakultu 

 abecedný zoznam podľa ročníkov a zoznam podľa izieb (číslo izby, priezvisko, 

meno, ročník), 

 počet a lokalizáciu ubytovacích iest určených pre ubytovanie študentov 1. Ročníka a 

miesta vyčlenené fakultou jako rezerva, 

 ďalšie údaje, jako je napr. Pridelenie viaclôžkovej izby jednému študentovi a 

zdôvodnenie, 

 podpis študenta povereného rozubytovaním, podpis príslušného prodekana (overenie 

údajov o tom, že sa jedná o študentov a doktorandov) a pečiatka fakulty, 

 fakulta odovzdá ubytovacie zoznamy pre všetky ubytovacie bloky prílušného ŠD na 

jeho prevádzkový úsek. 

 

         V prípade ŠDaJ UK Ľ. Štúra odovzdajú fakulty ubytovacie zoznamy aj na diskete    

          v požadovanom formáte. 

 

e)  Študentský domov má právo prevziať len taký ubytovací zoznam, ktorý spĺňa všetky 

náležitosti uvedené v bode d). 

f)  Fakulta je pivinná odovzdať ŠD ubytovacie zoznamy študentov 1. Ročníka do 14. 8. 

1998, s náležitosťami uvedenými v bode d). 

g)  ŠD má právo neubytovať takých študentov, ktorí porušovali v predchádzajúcich šk. 

rokoch domáci poriadok a neplnili si povinnosti vyplývajúce z ubytovania , aj keď sú 

uvedení v ubytovacom zozname fakulty. Zoznam študentov zo všetkých fakúlt, ktorí 

porušovali domáci poriadok v šk. roku 1997/1998, predloží riaditeľ študentskej 

samospráve a fakultám na konci šk. roka 1997/1998, čiastkový najneskôr do konca mája 

a definitívny najneskôr k začiatku ubytovania. 

h)  Kontroly podkladov pre ubytovanie, zaslaných fakultami na RUK sa vykonajú priamo 

na fakultách a kontroluje sa: 

 počet žiadostí 

 dátum podania žiadosti 

 trvalé bydlisko 

 pri zahraničných študentoch sa kontroluje ich počet a doklady potvrdzujúce, že nie sú 

samoplátci. 

i)  Fakulta je pivinná poskytnúť všetky potrebné údaje členovi KŠDaU AS UK. 

     Fakulty sa navzájom kontrolujú takto: 

     LF kontroluje MFF UK, PRÁF kontroluje PRIF UK, PRIF kontroluje FAF UK, MFF  

kontroluje VŠMU, FIF kontroluje PEDF UK, FAF kontroluje FTVŠ UK, PEDF kontroluje 

EBF UK, FM kontroluje LF UK, FTVŠ kontroluje PRAF UK, EBF kontroluje FM UK, 

VŠMU kontroluje FIF UK. 

12. AS UK ruší členstvo prof. PhDr. Miroslavovi Kusému, CSc., zástupcovi UK ako celku  v 

AS UK (za 24, proti 4, zdržal sa 2) 

13. AS UK schvaľuje: 

a)  termín doplňujúcich volieb do AS UK za celú Univerzitu Komenského v čase od 13.do 

25.mája 1998 

b)  Volebný poriadok pre vedecké a pedagogické pracoviská UK, ktoré nemajú právnu 

subjektivitu  
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c)  spôsob a termín zvolenia kandidátov z fakúlt a súčastí UK s právnou subjektivitou 

d)  termín predkladania návrhov členmi AS UK 

e)  Volebný poriadok pre doplňujúce voľby zástupcov UK ako celku v AS UK. 

 

14. AS UK schvaľuje zmeny a doplnenia Štatútu UK v časti Príloha č. 2 písm B/(Zoznam 

vedných odborov a dĺžka vysokoškolského doktorandského štúdia na Univerzite 

Komenského) v znení predloženom rektorom UK v prílohe jeho prípisu č. ORR 1047/1998 zo 

dňa 3. 4. 1998 (za 37, proti -, zdržal sa -) 

      

 

K bodu 2/ 

AS zvolil návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc. 

členovia:  Doc. ThDr. Peter Gažík, CSc. 

               Alexandra Vinarová 

 

K bodu 3/ 

Predseda AS UK konštatoval, že zápisnica č. V/5 mala 7 uznesení, ktoré boli splnené. 

 

K bodu 4/ 

V úvode vystúpenia rektor UK Prof.Ing.F. Devínsky, DrSc. informoval o kontrole 

záverečného účtu UK za rok 1997 z MŠ. Komisia konštatovala, že UK hospodárila 

s pridelenými prostriedkami v súlade so zákonom a účtovníctvo bolo preukazné. Komisia 

nemala výhrady a teda záverečný účet bol schválený. UK je jediná vysoká škola, ktorá 

v záverečnom účte nemala viazané prostriedky. 

Rektor poďakoval PEDF UK za aktivitu, vynaloženú na organizáciu stretnutia s názvom „Deň 

Európy“, ktoré sa ukutočnilo 23. 4. 1998. Rektor tiež poďakoval autororom projektu 

MATRAKAPT,  ktorí získali od holandského veľvyslanca  250 000.- Sk na počítačavú 

učebňu v ŠDĽŠ. Doc. RNDr.P.Mederly, CSc. ako zodpovedný pracovník za vypracovanie 

Strategickej štúdie oboznámil prítomných s Informačným a komunikačným systémom UK a 

jeho potrebou inovácie. Požiadal všetkých členov AS o zaujatie stanoviska formou odpovedí 

na dotazníkové otázky týkajúce sa oblasti používania informačných technológií na UK 

k projektu IIKS. 

 

K bodu 5/ 

Predseda AS UK informoval, že Akademický senát Univerzity Karlovej v Prahe schválil 

Spoločné stanovisko na svojom zasadnutí dňa 27.3.1998. Bez diskusie bol text jednomyselne 

schválený (uznesenie č.3). 

 

K bodu 6/ 

S príspevkom vystúpil Doc.PhDr.Branislav Hochel,CSc., ktorý súčasne predložil návrhy troch 

uznesení. Po neprijatí prvých dvoch požiadal, aby v súlade s rokovacím poriadkom AS     bolo 

jeho vystúpenie a predložené návrhy uznesení ako menšinový názor súčasťou zápisnice 

(príloha č.1). Po ostrej a rozpornej diskusii boli prijaté uznesenia č.3 a č.4. 

 

K bodu 7/ 

Predseda senátnej komisie pre vedu prof.Urban informoval o zasadnutí komisie a jej 

stanovisku k predloženým materiálom. Po podporných vyjadreniach a rozšírení diskusie na 
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ďalšie oblasti, ktoré sa bytostne dotýkajú akademickej obce, AS UK schválil uznesenia č.6. a 

č.7. 

 

K bodom 8/, 9/, 10/, 11/ 

Predseda Právnej komisie AS UK Doc.P.Balgavý,CSc. zdôvodnil predložené návrhy a 

stanovisko komisie vo forme návrhov uznesení, ktoré boli schválené (uznesenia č.8, č.9., č.10, 

č.11) .  

K bodu 12/ 

Predseda AS UK informoval o pozastavení členstva v AS podľa písm.b/ ods./3/ čl.7 Štatútu 

UK zástupcovi UK jako celku v AS prof.Kusému a požiadal o potvrdenie mandátu. V tajnom 

hlasovaní (uznesenie č. 12), ktoré riadila Volebná a mandátová komisia AS nebol mandát 

potvrdený. Pretože podľa čl.9 ods./8/ Štatútu UK niet náhradníkov, AS UK rozhodol o 

doplňovacích voľbách a schválil príslušné volebné poriadky (uznesenie č.13). 

 

K bodu 13/ 

Predseda AS informoval o obsahu a záveroch dvoch zasadnutí PAS UK 15.4. a 22.4.1998, 

ktoré AS bez hlasovania akceptoval. 

 

K bodu 14/ 

V tomto bode nevystúpil predseda žiadnej komisie AS UK. 

 

K bodu 15/ 

Zástupca AS UK v ŠR VŠ informoval senát o piatich bodoch rokovania tohoto orgánu dňa 

27.4.1998 

 

K bodu 16/ 

Vo voľnej diskusii sa poukázalo na potrebu vyjasniť formy komunikácie rektor (vedenieUK) - 

AS, informovať akademickú samosprávu so stavom prác na koncepcii rozvoja UK, jej 

prioritách a cieľoch. Ďalej sa dohodol spôsob zabezpečenia účasti senátorov na stretnutí 

s evaluačnou skupinou CRE 26.5.t.r. 

 

 

 

 

Doc.PhDr.Branislav Hochel,CSc. 

predseda Návrhovej komisie AS UK         ............................................................................ 

 

 

Doc.P.Balgavý,CSc. 

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

 

 

Doc.RNDr.Vladislav Rosa,CSc. 

predseda AS UK                                      ........................................................................... 
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V Bratislave 7.5.1998 

Zapísala:L.Rédekyová 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


