Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 21. 6. 2000
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba Návrhovej komisie
3. Doplnenie Volebnej a mandátovej komisie AS UK
4. Správa Volebnej a mandátovej komisie AS UK
5. Zmeny štatútov fakúlt Univerzity Komenského
6. Zmena štatútu Univerzity Komenského
7. Informácie z RVŠ a ŠRVŠ
8. Stanovisko AS UK k mzdovej situácii
9. Schválenie komisie pre prípravu volebného poriadku pre voľby do AS UK
10. Informácia o odvolaní sporného uznesenia AS Právnickej fakulty UK o zvýhodnení detí
zamestnancov pri príjmacom konancí
11. Rôzne
Uznesenia:
Uznesenie č. 1
AS UK schvaľuje návrh na doplnenie Volebnej a mandátovej komisie AS UK o ThLic. Petra
Slepčana z RKCMBF UK. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 2
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na Fakulte
managementu UK podľa prípisu zo dňa 19.6.2000.. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 3
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na
Farmaceutickej fakulte UK podľa prípisu zo dňa 22.5.2000. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 4
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK podľa prípisu zo dňa 16.6.2000.. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 5
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK podľa prípisu zo dňa 20.6.2000.. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 6
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na Pedagogickej
fakulte UK podľa prípisu zo dňa 21.6.2000.. (jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 7
AS UK schvaľuje Študijný a skúšobný poriadok pre kreditový systém štúdia na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK podľa prípisu zo dňa 19.6.2000.
(jednomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 8
AS UK schvaľuje zmenu Štatútu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK podľa prípisu zo dňa
21.6.2000. (jenomyseľne prijaté)
Uznesenie č. 9
AS UK schvaľuje Návrh na zaregistrovanie zmien v prílohe 2 Štatútu UK, tak ako ich
predložil v prípise PED 1374/2000 na schválenie rektor UK. (za 22, proti 1, zdržali sa 6)
Uznesenie č. 10
AS UK schvaľuje zmenu Štatútu UK, Príloha č.1, časť /A/ Názvy a sídla fakúlt Univerzity
Komenského, bod 7/ v nadväznosti na uznesenie č. 2 zo zasadnutia AS UK dňa 31. 5. 2000,
týkajúce sa zmenu názvu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave na: Fakulta

matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, PSČ
842 48, IČO 490 598; od 1. 9. 2000. (za 25, proti 0, zdržali sa 4)
Uznesenie č. 11
Vzhľadom na informácie o tom, že mzdové prostriedky zo štátneho rozpočtu pre VŠ a ich
fakulty sa od r. 1999 stanovujú na základe skutočného stavu zamestnancov VŠ a ich fakúlt a
ich zaradenie do platových tried, ako aj na predchádzajúce uznesenie AS UK k tejto
problematike, AS UK poveruje zástupcov UK a žiada zástupcov fakúlt UK v RVŠ SR, aby
dôrazne požadovali písomnú a jednoznačnú odpoveď ministra školstva, ministerky financií,
prípadne ďalších kompetentných orgánov, akou metodikou sa stanovuje objem mzdových
prostriedkov zo ŠR pre VŠ a ich fakulty. (za 24, proti 0, zdržali sa 2)
Uznesenie č. 12
Vzhľadom na informácie o tom, že mzdové prostriedky zo štátneho rozpočtu pre VŠ a ich
fakulty sa od r. 1999 stanovujú na základe skutočného stavu zamestnancov VŠ a ich fakúlt a
ich zaradenie do platových tried, ako aj na predchádzajúce uznesenie AS UK k tejto
problematike, AS UK žiada rektora UK, aby požiadal o písomnú a jednoznačnú odpoveď
ministra školstva, ministerky financií, prípadne ďalších kompetentných orgánov, akou
metodikou sa stanovuje objem mzdových prostriedkov zo ŠR pre VŠ a ich fakulty. (za 24,
proti 0, zdržali sa 2)
Uznesenie č. 13
Vzhľadom na znenie §13 ods.1 návrhu zákona o verejnej službe v nadväznosti na ustanovenia
Katalógu pracovných činností kap.15 školstvo a telovýchova, o ktorom rokuje vláda SR v
týchto dňoch a ktorý ako kvalifikačný predpoklad pre priznanie tarifných platov vyžaduje
nadväznú odbornú prípravu vyjadrenú v platovej triede 12. formuláciou, že zaradenie do tejto
platovej triedy je podmienené udelením vedecko-akademickej alebo umelecko-akademickej
hodnosti a pre zaradenie do 13. a 14. platovej triedy získaním vedecko-pedagogického titulu
AS UK v súlade so stanoviskom RVŠ žiada, aby do uvedených platových tried mohli VŠ a
ich fakulty zaraďovať svojich vysokoškolských zamestnancov na základe činností, ktoré títo
vykonávajú a toto zaradenie nepodmieňovať kritériom získania hodností a titulov. AS UK
zdôrazňuje, že toto žiada pri zachovaní výšky tarifných platov v uvedených platových
triedach 12., 13. a 14.
AS UK zdôvodňuje túto požiadavku nasledovnými skutočnosťami:
- ak by sa presadil uvedený návrh zákona, ktorým by sa znemožnilo priznanie tarifných platov
na základe skutočne vykonávanej práce, hrozilo by to rozvratom a deštrukciou základných
pracovísk fakúlt - katedier a ústavov a demotiváciou tých pracovníkov, ktorí vykonávajú
činnosti, potrebné pre plnenie a rozvíjanie hlavných úloh fakúlt a VŠ;
- prijatím tohto návrhu zákona by došlo k preradeniu pracovníkov VŠ a fakúlt do nižších
platových tried, čím by došlo už v terajšej kritickej personálnej situácii VŠ a fakúlt k zníženiu
ich mzdového fondu s takými negatívnymi následkami pre činnosť VŠ a fakúlt, ktoré sa
nedajú ani odhadnúť;
- desaťročná kvalifikačná štruktúra učiteľov VŠ aj v dôsledku sprísnenia kritérií pre
získavanie titulov docent a profesor potvrdzuje, že prevažnú časť činností VŠ a fakúlt SR
plnia odborní asistenti, asistenti a lektori, ktorých v roku 1999 bolo 5762, pričom profesorov
bolo 906 a docentov 2381;
mohlo by dôjsť k tomu, že o zaraďovaní do platových tried by rozhodoval získaný titul, a nie
skutočne vykonávaná práca. (za 16, proti 2, zdržali sa 7)
Uznesenie č. 14
AS UK v súlade so stanoviskom RVŠ SR žiada vzhľadom na kritickú personálnu situáciu VŠ
a fakúlt o nasledovné opatrenia v oblasti mzdovej politiky VŠ a fakúlt:

1. Zvýšiť mzdové prostriedky tak, aby bolo možné dvojnásobné zvýšenie platov ich
pedagogických a vedeckých pracovníkov v porovnaní s ich dnešnou úrovňou vrátane ich
príplatkov.
2. Ak nebude rešpektovaná táto požiadavka, AS UK žiada vyrovnanie platov ich
pedagogických a vedeckých pracovníkov na úroveň príslušníkov policajného zboru a
ozbrojených síl. Túto požiadavku vyslovuje AS UK na základe precedensu, ktorým bolo
uznesenie vlády SR č. 43 z roku 1997, ktorým sa má harmonizovať odmeňovanie
pracovníkov štátnej správy na úroveň príslušníkov ozbrojených zložiek vrátane príplatkov.
3. Ak nebude akceptovaná ani táto požiadavka, žiadame, aby boli platy pedagogických a
vedeckých pracovníkov VŠ a fakúlt zvýšené na úroveň pracovníkov v štátnej službe vrátane
ich príplatku za nepodnikanie.
Ako jednu z možností, ako toto realizovať, navrhujeme vytvorenie zvláštnej tabuľky
platových tried pre pracovníkov VŠ a fakúlt. Túto požiadavku vyslovuje AS UK na základe
precedensu, ktorým bolo uznesenie vlády SR č. 43 z roku 1997, ktorým sa má harmonizovať
odmeňovanie pracovníkov štátnej správy na úroveň príslušníkov ozbrojených zložiek vrátane
príplatkov.
Za minimálnu požiadavku pre vytvorenie podmienok na plnenie základných činností VŠ a
fakúlt považujeme zvyšovanie objemu prostriedkov poskytovaných VŠ a fakultám zo
štátneho rozpočtu pre roky 2001, 2002 a 2003 najmenej o 0,1 % objemu HDP oproti
predchádzajúcemu roku. Ak sa tak nestane, VŠ a fakulty nebudú môcť niesť zodpovednosť za
plnenie svojich hlavných úloh, ani za následky, ktoré spôsobí tento stav pre budúcnosť
Slovenska. (za 19, proti 1, zdržali sa 6)
K bodu 1/
Zasadnutie AS UK otvoril a viedol predseda AS UK PhDr. F. Gahér, CSc. Predložený
program bol po pozmeňovacích návrhoch prijatý.
K bodu2/
AS UK zvolil za členov Návrhovej komisie AS UK: PhDr. A. Butašová,CSc. (predsedníčka),
J.Bárta a doc. MUDr. D. Michalík, CSc.
K bodu 3/
Doc. Michalík navrhol za nového člena Volebnej a mandátovej komisie AS UK ThLic. Petra
Slepčana z RKCMBF UK. AS UK tento návrh jednomyseľne prijal uznesením č. 1.
K bodu 5/
Jednotliví spravodajcovia pre zmeny štatútov fakúlt Univerzity Komenského pridelení na
Predsedníctve AS UK: doc. Železkovová – FM UK, Ing. Stroffek – FaF UK, PhDr. Gahér –
EBF UK, doc. Mičieta – FTVŠ UK, doc. Rosa – PedF UK, doc. Adamicová – RKCMBF UK,
spracovali návrhy študijných a skúšobných poriadkov pre kreditový systém štúdia, resp.
zmeny štatútov fakúlt a všetci ich navrhli na schválenie Akademickému senátu UK.
K bodu 6/
AS UK schválil v tomto bode uznesenia č.9 a 10.
K bodu 7/
Informácie z RVŠ a ŠRVŠ SR poskytli doc. Líška a R. Králiková.
K bodu 8/
Návrh uznesení č. 11,12,13 a 14 k tomuto bodu programu predniesol doc. Líška a osvojil si
pozmeňovací návrh.
M. Fedák navrhol alternatívne uznesenie, o ktorom sa po schválení prvých návrhov už
nehlasovalo: AS UK navrhuje, aby spolu s preložením noveho zákona o VŠ bolo
legislatívnym opatrením v súlade s Návrhom koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva
na Slovensku pre 21. storočie, bod 2. 7. 2 a 2. 7. 3 upravené a aby vysokým školám bol
priznaný hlavný príspevok na ich činnosť ako vnútorne neštrukturovaný, pričom VŠ ako

samosprávne a autonómne inštitúcie by rozhodli o výške prostriedkov určených na mzdy
pracovníkov.
K bodu 9/
Predseda AS UK informoval členov AS o návrhu PAS UK vytvoriť Komisiu pre prípravu
volebného poriadku pre voľby do Akademického senátu UK, ktorú by tvorili členovia
Volebnej a mandátovej komisie AS UK a členovia Predsedníctva AS UK v zastúpení doc.
Adamicovej a doc. Železkovovej. O zložení komisie sa bude hlasovať na najbližšom
zasadnutí AS UK. Prípadné námety týkajúce sa volebného poriadku adresujete na sekretariát
AS UK.
Zasadnutie AS UK bolo z dôvodu neschopnosti uznášať sa prerušené.

PhDr. Anna Butašová, CSc.
predsedníčka Návrhovej komisie

……………………………………

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

……………………………………

PhDr. František Gahér, CSc.
predseda AS UK

……………………………………

V Bratislave 22. 6. 2000
Zapísala: L.Rédekyová

Prílohy zápisnice
Niektoré dôležité uznesenia z 1. zasadania Rady vysokých škôl SR v 5. funkčnom
období
15. a 16. 6. 2000 v Prešove
Prítomní: 66 zo 104 zvolených členov rady
Hostia: pp. Milan Ftáčnik, Peter Mederly (MŠ SR), Milan Vachula (OZPŠV), Michal Fedák (ŠRVŠ)
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba členov volebnej komisie, mandátovej komisie a návrhovej komisie
4. Stanovisko RVŠ SR k návrhu Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Správa predsedu RVŠ SR o činnosti rady v uplynulom funkčnom období 1997-2000
Voľby predsedu a podpredsedov RVŠ SR
Voľby členov do Legislatívnej komisie RVŠ SR
Odsúhlasenie návrhu predsedu na funkciu tajomníka RVŠ SR
Stanovisko RVŠ SR k príprave nového zákona o vysokých školách a ďalších zákonov dotýkajúcich sa
vysokých škôl
Stanovisko RVŠ SR k dostavbe Fakultnej nemocnice LF UK Bratislava – Rázsochy a k návrhu na odpredaj
rozostavaného objektu
Stanovisko RVŠ SR k zásadám prijímania na Právnickú fakultu UK
Stanovisko RVŠ SR k návrhu umiestnenia tabule J. Tisu v Žiline a tabule S. Mečiara v Prievidzi.
Stanovisko RVŠ SR k finančnej situácii vysokých škôl
Informácia o pláne práce MŠ SR na rok 2000 a návrh plánu a programu zasadaní RVŠ SR do konca roka
2000
Vyjadrenie RVŠ SR k návrhom na členov Akreditačnej komisie
Vystúpenie ministra školstva k návrhu Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21.
storočie a ďalším aktuálnym otázkam vysokých škôl
Stanovisko legislatívnej komisie k pracovnému materiálu RVŠ, ktorým je uznesenie Akademického senátu
UK z 10. 11. 1999 k plateným formám štúdia.
Stanovisko RVŠ SR k návrhu zákona o verejnej službe
Stanovisko RVŠ SR k postupu pre prerokovaní návrhu Zákona o zriadení Katolíckej univerzity
v Ružomberku

K bodu 4:
Stanovisko RVŠ SR k návrhu Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku
pre 21. storočie
Stanovisko predsedníctva RVŠ SR k návrhu Koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre
21. storočie predložil podpredseda rady prof. Boroška.
Stanovisko bolo vypracované na základe stanovísk akademických senátov vysokých škôl a fakúlt, ako aj
stanovísk schválených Radou pre rozvoj a financovanie, Radou pre vedu a techniku a Radou pre výchovu a
vzdelávanie.
Po prerokovaní návrhu predsedníctva boli do stanoviska zapracované všetky pripomienky odsúhlasené RVŠ SR
v zmysle jej rokovacieho poriadku. Stanovisko je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie 5:
RVŠ SR, ako reprezentant vysokých škôl v SR schvaľuje stanovisko ku Koncepcii ďalšieho rozvoja
vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie.
(hlasovanie: 64 za, 1 proti, 1 sa zdržal hlasovania)
Uznesenie 6:
RVŠ SR žiada ministra školstva o verejnú prezentáciu Koncepcie ďalšieho rozvoja slovenského vysokého
školstva na Slovensku pre 21. storočie za účasti predstaviteľov vysokých škôl a predsedu vlády SR po
prerokovaní vo vláde SR.
(hlasovanie: 57 za, 3 proti, 2 sa zdržali hlasovania)

K bodu 9:
Uznesenie 8:
RVŠ SR žiada ministra školstva, aby pri príprave zákona o vysokých školách boli rešpektované
stanoviská vysokých škôl, vyjadrené v schválenom stanovisku RVŠ SR k návrhu Koncepcie ďalšieho
rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie.

Uznesenie 9:
RVŠ SR žiada ministra školstva, aby zástupcovia RVŠ SR ako orgán samosprávy vysokých škôl, ktoré
reprezentuje vysoké školy najmä voči ministerstvu školstva mohla delegovať členov do komisií pre
prípravu nového zákona o vysokých školách, zákona o financovaní vysokých škôl a zákona o vede. Taktiež
RVŠ SR žiada ministra školstva , aby zverejnil všetky mená členov týchto komisií. Keďže nie sme

informovaní o povahe návrhov týchto zákonov, žiadame ministra školstva, aby prostredníctvom RVŠ SR
informoval o zásadách týchto zákonov akademickú obec Slovenska ešte pred vypracovaním návrhov
znenia týchto zákonov.
Uznesenie 16:
RVŠ SR žiada vedenia univerzít a fakúlt, aby nezverovali vysokoškolské vzdelávanie iným inštitúciám na
zmluvnom základe. Súčasne žiada akademické senáty, aby uplatňovali v tomto smere svoje kontrolné
právomoci v zmysle zákona o vysokých školách.
Uznesenie 17:
RVŠ SR odporúča RRF nezohľadňovať v kritériách pre delenie rozpočtu počty študentov v platených
formách štúdia.
K bodu 18:
Informácia o návrhu Zákona o verejnej službe
RVŠ SR prijala k tomuto bodu tieto uznesenia:
Uznesenie 18:
RVŠ SR žiada zavedenie platovej tabuľky pre pedagogických, vedeckých a umeleckých pracovníkov
v Zákone o verejnej službe.
Uznesenie 19:
RVŠ SR žiada, aby v prílohách č. 3 a 4 (stupniciach platových taríf) Zákona o verejnej službe bola
zohľadnená požiadavka RVŠ SR, súvisiaca so súčasnými platovými pomermi učiteľov vysokých škôl, t. j.
s dvojnásobným nárastom platov voči terajšiemu stavu (Stanovisko RVŠ SR k návrhu Koncepcie
ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie, v časti Ku koncepcii ako celku, písm.
c)).
Uznesenie 20:
RVŠ SR žiada, aby v prípade neakceptovania uznesenia č. 19 boli pedagogickým, vedeckým a umeleckým
pracovníkom zvýšené platy na úroveň sumárneho platu pracovníkov policajného zboru analogicky ako to
požaduje uznesenie vlády SR č. 43/1997 pre pracovníkov štátnej správy.
Uznesenie 21:
RVŠ SR žiada, aby v prípade neakceptovania uznesenia č. 19, ani uznesenia č. 20, boli pre
pedagogických, vedeckých a umeleckých pracovníkov zvýšené platy o príplatok vo výške 36 %, t. j.
o príplatok za nevykonávanie podnikateľskej činnosti, navrhovaný v poslednej verzii návrhu zákona
o štátnej službe.
K bodu 19:
Stanovisko RVŠ SR k postupu pre prerokovaní návrhu Zákona o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku
Uznesenie 22:
RVŠ SR konštatuje, že pri schválení návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o zriadení
Katolíckej univerzity v Ružomberku nebol dodržaný § 16, ods. 3 písm. c) Zákona č. 172/1990 Zb.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ktorý priznáva Rade vysokých škôl právo vyjadrovať sa
k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú vysokých škôl.
Doc. Líška v diskusii v súvislosti s názorom vyjadrenom v tom zmysle, že prijatím tohto stanoviska RVŠ SR
k návrhu koncepcie táto klesla v očiach niektorých diskutujúcich a že toto stanovisko konzervuje stav, ktorý tu
bol za socializmu, odpovedal prečítaním stanoviska RVŠ SR k jednému z bodov a to návrhu zavedenia
poplatkov za štúdium. Zdôraznil, že diskutujúci neoboznámil prítomných s celým textom, ktorý RVŠ SR prijala
k tomuto bodu, pričom doc. Líška pripomenul, že toto stanovisko je v mnohých aspektoch rovnaké ako
stanovisko ŠRVŠ k tomuto návrhu. V súvislosti s diskusiou o tom, že by sa nemalo diskutovať emociálne, ale
vecne a členovia AS UK by mali chápať nové postoje študentov, doc. Líška uviedol, že práve takéto
označovanie RVŠ SR a jej stanovísk bez uvedenia faktov o ktorých sa diskutuje, je takýmto prístupom. Tento
postup môže už vopred viesť k označeniu tých, ktorí majú výhrady k vecnej stránke koncepcie, za ľudí, ktorí
nechápu pozitívne zmeny a bránia rozvoju VŠ, hoci to môže byť naopak. V tejto súvislosti sa opýtal aj na to, či
diskutujúci vôbec poznajú napríklad text návrhu zákona o verejnej a zákona o štátnej službe, alebo ekonomickú
problematiku vyplývajúcu z právnej subjektivity fakúlt a ich akademických orgánov a funkcionárov. Na

pripomienku k spôsobu práce RVŠ SR , že táto sa neskoro, alebo aj vôbec nevyjadruje k predloženým
materiálom, doc. Líška uviedol, že sa naozaj nepamätá na stanoviská RVŠ SR k spomínaným legislatívnym
materiálom dotýkajúcich sa sociálneho postavenia študentov, ale že podľa materiálov RVŠ SR bude informovať
AS UK o postupe RVŠ SR a že na najbližšom zasadaní RVŠ SR sa na postup RVŠ SR v súvislosti s touto
problematikou opýta. Ďalej uviedol, že RVŠ SR vychádza pri prijímaní svojich stanovísk zo základného
princípu, ktorý rešpektuje právo všetkých členov AO SR cestou AS VŠ a fakúlt poznať a vyjadriť sa
k predkladaným materiálom, a preto vyžaduje dostatok času už pri ich predkladaní zo strany ministerstva na
RVŠ na ich prerokovanie a na prípravu stanovísk v AS VŠ a ich fakúlt.

