Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. 10. 2000
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Voľba Návrhovej komisie
Voľby zástupcov do AS UK za UK ako celok
Schválenie návrhu kritérií pridelenia mimoriadneho štipendia študentom UK
Schválenie rozdelenie rozpočtových prostriedkov
Schválenie dodatku k poplatkom za ubytovanie v Š D UK
Opatrenia vlády SR o 10 % zvýšení prijímaných študentov na VŠ a jeho právne súvislosti
Metodika tvorby mzdových prostriedkov na úrovni ministerstva
Stanovisko k rozpočtu
Informácia o pridelených účelových prostriedkov na UK
Informácia o odpovediach štátnych predstaviteľov na listy AS UK
Aktuálne informácie vedenia UK
Informácie z RVŠ a ŠRVŠ
Rôzne

Uznesenia:
Uznesenie č. 1
AS UK zvolil zástupcov do AS UK za UK ako celok: PhDr. F. Gahér, CSc. - FiF UK, doc.
RNDr. K. Mičieta, CSc. - PRIF UK, MUDr. P. Osuský, CSc. - LF UK, Prof. RNDr. J. Pišút,
DrSc. - FMFI UK, doc. MUDr. D. Michalík, CSc. - LF UK, doc. PhDr. Ing. P. Dorr, CSc. PedF UK, PhDr. A. Butašová, CSc. - PedF UK, prof. RNDr. P. Lukáč, DrSc. - FMFI UK, R.
Králiková – študentka FiF UK, D. Raiman – študentka FiF UK, J. Bárta – študent FMFI UK a
M. Čučková – študentka PedF UK.
Uznesenie č. 2
AS UK schvaľuje návrh kritérií pridelenia mimoriadneho štipendia študentom UK pri
príležitosti udeľovania Akademickej pochvaly rektora UK, tak ako ho predložil rektor UK.
(za 26, proti -, zdržal sa -)
Uznesenie č. 3
AS UK schvaľuje návrh rektora UK na rozdelenie rozpočtových prostriedkov očakávaných na
UK podľa uznesenia vlády SR č. 608/2000 zo dňa 09. 08. 2000. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 4
AS UK schvaľuje dodatok k „Úprave o poplatkoch za ubytovanie v študentských domovoch
Univerzity Komenského č.j.57/2000/DVII/1, s účinnosťou od 01. 03. 2000“ na obdobie do
konca šk. roka 2000/2001. (za 25, proti -, zdržal sa 1)
Uznesenie č. 5
V súvislosti s prísľubom vlády SR v tomto roku navýšiť finančné prostriedky pre VŠ tak, aby
mohli prijať 10 % študentov viac, pre jednotný postup na akademickej pôde UK a jej fakúlt,
AS UK odporúča pre dodržanie zákonného postupu následné kroky, ktoré vzhľadom na
znenie zákona o VŠ by mali uskutočniť aj akademické senáty fakúlt UK. AS UK odporúča
definovať východzí počet študentov pre výpočet 10 %, definovať postup odvolania sa pri
tomto dodatočnom prijímaní študentov a vyriešiť otázku oznámenia rektora UK o
neopodstatnenosti odvolania sa voči neprijatiu u predtým neprijatých a následne dodatočne
prijatých študentov. (za14, proti-, zdržali sa 12)
Uznesenie č. 6
AS UK žiada predsedov akademických senátov fakúlt UK o kópie uznesení akademických
senátov fakúlt UK, ktoré tieto prijali v súvislosti s dodatočným prijímaním študentov na šk.
rok 2000/2001. (za 16, proti 1, zdržali sa 12)

Uznesenie č. 7
Mzdové prostriedky na fakulty a súčasti prideľujú z úrovne UK v jednom bloku (a teda nie na
počet pracovníkov) predovšetkým preto, aby fakulty a ich senáty mohli využiť svoje právo
dané zákonom č. 172/1990 Zb. o VŠ pri určení svojej vlastnej štruktúry a počtu
zamestnancov. Kritériá delenia mzdových prostriedkov na UK sú jasné a jednoznačné,
každoročne ich schvaľuje vedenie UK. AS UK nebol predložený návrh rektora UK pre rok
2000 na viazanie mzdových prostriedkov pre špičkových odborníkov a takéto viazanie AS
UK pre rok 2000 neschválil. (za 20, proti-, zdržali sa 8)
Uznesenie č. 8
AS UK opätovne upozorňuje ministra školstva na to, že Univerzite Komenského pre učiteľov
lekárskych fakúlt, vykonávajúcich úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou neboli
poskytnuté rozpočtové mzdové prostriedky podľa „tabuľky 2c“ nariadenia vlády SR, aj
napriek skutočnosti, že účasť zamestnancov lekárskych a farmaceutických fakúlt pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti je zakotvená v novele zákona o vysokých školách.
Vzhľadom na tieto skutočnosti AS UK žiada ministra školstva SR M. Ftáčnika o stanovisko
k Uzneseniu Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport č. 422 z 11. júna 1997,
ktorého členom bol aj poslanec NR SR M. Ftáčnik, v ktorom tento výbor zobral na vedomie
list dekanov lekárskych fakúlt SR predsedovi NR SR vo veci mzdových náležitostí
zamestnancov lekárskych fakúlt, považoval ich požiadavky za opodstatnené a konštatoval, že
v tejto súvislosti sa neplnia nariadenia vlády SR č. 193/1996 a 121/1997 a žiadal ministerku
školstva SR, ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministra financií SR, aby
urýchlene predložili návrh na riešenie tohto problému z rezervy vlády SR, alebo z iných
zdrojov. (za 25, proti -, zdržali sa 3)
Uznesenie č. 9
AS UK žiada rektora UK o pomoc a o vypracovanie právneho stanoviska k skutočnosti, že
štátnym rozpočtom UK neboli pridelené mzdové prostriedky pre zamestnancov Lekárskych
fakúlt a Farmaceutickej fakulty, ktorí vykonávajú úkony priamo spojené so zdravotnou
starostlivosťou podľa „tabuľky 2c“ nariadenia vlády SR, aj napriek skutočnosti, že účasť
zamestnancov lekárskych a farmaceutických fakúlt pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je
zakotvená v zákone o vysokých školách. (za 24, proti-, zdržali sa 4)
Uznesenie č. 10
AS UK žiada rektora UK o stanovisko k skutočnosti, že dekanovi LF UK, ako jedinému
pracovníkovi LF UK z učiteľov-klinikov, vykonávajúcich úkony priamo spojené so
zdravotnou starostlivosťou, nebol priznaný tarifný plat podľa „tabuľky 2c“ nariadenia vlády
SR. (za 23, proti -, zdržali sa 4)
Uznesenie č. 11
AS UK vyjadruje nespokojnosť so skutočnosťou, že vláda SR neakceptovala z návrhu
Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie požiadavku o
zvýšení podielu financovania VŠ o 0,1 % HDP. AS UK žiada vládu SR a poslancov NR SR,
aby zabezpečili splnenie tejto požiadavky.
Uznesenie č. 12
AS UK žiada rektora UK o písomnú informáciu o účelovo pridelených prostriedkoch v roku
2000, vrátane prostriedkov určených na zvýšenie tarifných miezd v roku 2000 a ich rozdelení
fakultám a súčastiam UK.
Uznesenie č. 13
Vzhľadom na skutočnosť, že v texte Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na
Slovensku pre 21. storočie je uvedené, že majetok, ktorý vysoké školy potrebujú pre svoju
činnosť prejde z vlastníctva štátu do vlastníctva vysokých škôl, AS UK žiada RVŠ SR ako
orgán reprezentujúci vysoké školy, aby vyzvala akademické senáty vysokých škôl a fakúlt

k bezodkladnej inventarizácii majetku štátu, ktorý VŠ a fakulty spravujú, vrátane dokladovej
dokumentácie takéhoto majetku.
K bodu 1/
Predseda AS UK PhDr. F. Gahér, CSc., otvoril a viedol zasadnutie AS UK. Predložený
program bol po pozmeňovacích návrhoch jednomyseľne prijatý.
K bodu 2/
AS UK zvolil za členov Návrhovej komisie: doc. Podoláková (predsedníčka), doc.
Greksáková a M. Čučková.
K bodu 3/
Voľby zástupcov do AS UK za UK ako celok prebiehali pod organizáciou Volebnej komisie
pod vedením jej predsedu doc. Michalíka. Navrhnutý kandidáti boli;
A. – zamestnanci: doc. Ž. Bezáková – FaF UK, PhDr. A. Butašová – PedF UK, PhDr.
K.Cabanová – PedF UK, doc. M. Daniš – FiF UK, doc. P. Dorr – PedF UK, PhDr. F. Gahér –
FiF UK, doc. V. Gajdoš – PRIF UK, doc. P. Chocholatý – FMFI UK, PhDr. A. Jurečková –
JLF UK, Mgr. Kolárik – PF UK, doc. Košičiarová – PF UK, prof. P. Lukáč – FMFI UK, doc.
D. Meško – JLF UK, doc. K. Mičieta – PRIF UK, doc. D. Michalík – LF UK, MUDr. P.
Osuský – LF UK, prof. J. Pišút – FMFI UK, doc. K. Podoláková – FiF UK, Mgr. J. Záhorec –
FTVŠ UK, prof. L. Zlatoš – LF UK, doc. O. Žídek – PedF UK.
B. – študenti: Juraj Bárta – FMFI UK, Katarína Beňová – JLF UK, Mária Čučková – PedF
UK, Renáta Králiková – FiF UK, Andrej Kutiš - PF UK, Stanislav Matej – PedF UK, Daniela
Raiman – FiF UK, Katarína Struhárová – LF UK, Lucia Švihlová – PF UK a Barbora
Volovárová – LF UK. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1.
K bodu 4/
Rektor UK listom zo dňa 5. 10. 2000 podal Návrh na schválenie mimoriadneho štipendia pri
udeľovaní Akademickej pochvaly rektora UK oceneným študentom v mysle Vyhlášky
MŠMTV SR o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl č. 326/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov (§ 4 o mimoriadnych štipendiách) a v súlade so Smernicou rektora UK
č. 6/1997 o udeľovaní Akademickej pochvaly rektora UK študentom a absolventom UK (čl. 3
ods. (3) a čl. 4). Dňa 16. 11. 2000 budú ocenení dvaja študenti z každej fakulty UK. Výber sa
uskutoční za základe návrhu dekana fakulty s prihliadnutím na čl. 3 bod (1) citovanej
smernice. Výška mimoriadneho štipendia je na rok 2000 stanovená na 3000,- Sk pre jedného
študenta. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2.
K bodu 5/
Listom č. 97/2000 kv. zo dňa 14. 10. 2000 rektor UK predložil návrh na rozdelenie
rozpočtových prostriedkov očakávaných na UK podľa uznesenia vlády SR č. 608/2000 zo dňa
9. 8. 2000. Podrobnejšie informácie k tomuto bodu podala kvestorka UK. Bolo prijaté
uznesenie č. 3.
K bodu 6/
Predseda KŠDaU AS UK listom zo dňa 10. 10. 2000 požiadal o schválenie dodatku k
„Úprave o poplatkoch za ubytovanie v študentských domovoch Univerzity Komenského."
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4.
K bodu 7/
AS UK schválil uznesenie č. 5 a č. 6, ktorých návrh textu bol súčasťou materiálu na zasadanie
AS UK 4.10.2000.
K bodu 8/
Doc. Líška uviedol návrh textu uznesenia AS UK č. 7, ktorého text, ako aj príslušný materiál
bol písomne predložený na zasadanie AS UK 4.10.2000, ako aj návrh uznesení AS UK č. 8.,
9. a 10., písomne predložených v materiáloch na rokovanie AS UK 18.10. 2000.

K bodu 9/
AS UK prijal uznesenie č. 11.
K bodu 10/
AS UK prijal uznesenie č. 12.
K bodu 11/
V súvislosti s odpoveďou ministra školstva na informáciu o uzneseniach AS UK doc. Líška
navrhol text uznesenia AS UK č. 13.
K bodu 13
Zástupca UK v RVŠ SR informoval o najbližšom programe rokovania RVŠ SR.
K bodu 14/
Doc. Líška informoval tých členov AS UK, ktorí sa nezúčastnili udelenia čestného doktorátu
UK dalajlámovi o prejave prof. F.Devínskeho, rektora Univerzity Komenského, ktorý podľa
jeho názoru patril k výnimočným prejavom, akých na akademickej pôde UK nezaznelo veľa.
Bolo v ňom jasne definované poslanie Univerzity , ako akademickej inštitúcie v spoločnosti,
princípy, ktoré by mali byť základom činnosti akademickej komunity a boli v ňom
zdôraznené hodnoty ,ktoré ako nezávislá inštitúcia musí presadzovať. Aj z uvedených
dôvodov požiadal, ak to bude možné o uverejnenie textu prejavu nášho rektora v Našej
Univerzite.

Doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
predsedníčka Návrhovej komisie

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

Doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc.
podpredseda AS UK

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

PhDr. František Gahér, CSc.
predseda AS UK

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

V Bratislave 23. 10. 2000
Zapísala: L. Rédekyová

