
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK v Bratislave dňa 8. 11. 2005 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: doc. PhDr. František Gáher, CSc. – rektor UK, Ing. Mária Zathurecká – poverená 
funkciou kvestorky UK, JUDr. Mária Duračinská, CSc. – prorektorka pre rozvoj legislatívy 
a vzťahy s verej.UK, MUDr. Martin Dúbrava, CSc. – prorektor pre inf. technológie UK, 
JUDr. Marta Partlová – hlavný kontrolór UK, MUDr. Peter Osuský – prorektor pre medziná-
rodné vzťahy UK, prof. RNDr. Marta Kollárová – prorektorka pre vedecko-výskumnú čin-
nosť UK 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Návrh Štipendijného poriadku UK 
4. Smernica č. /2005 – Základné pravidlá podnikania 
5. Informácia z vedenia UK 
6. Otázky na rektora UK 
7. Rôzne 

K bodu 1 
Predseda AS UK doc. Mičieta privítal hostí a členov AS UK. Predniesol program zasadnutia a 
požiadal prítomných o súhlas s navrhovaným programom, a doplňujúce návrhy do programu. 
Návrhy neboli prednesené. 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 41, z toho za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 

K bodu 2 
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia AS UK navrhol predseda doc. PhDr. Elenu Hradi-
skú, CSc.(FSEV), Karola Hlavu (FSEV), Marek Ballon (FaF). Návrh bol schválený nasledov-
ne: 
Výsledky hlasovania: Prítomní: 41, z toho za: 38, proti: 0, zdržali sa: 3 

K bodu 3 
rektor UK predložil návrh Štipendijného poriadku UK a podrobnejšie informoval o zámeroch 
prideľovania jednotlivých štipendií. Štipendia sú rozdelené na sociálne, motivačne, prospe-
chové a mimoriadne. Prostriedky na mimoriadne štipendium budú rozdelené nasledovne: 1/3 
UK(rektor) a 2/3 budú pridelené jednotlivým fakultám. Dekani vypracujú poradovník na pri-
delenie štipendií podľa prospechového ohodnotenia študentov. Kritéria a poradovník pridele-
nia štipendií je pre každú fakultu UK osobitný. Prorektorka JUDr. Mária Duračinská, CSc. 
informovala o zmenách v návrhu Štipendijného poriadku v čl. 7 sa pridáva bod 6. 
Diskusia: 
doc. Gajdoš (PriF) – navrhol na str. 2, čl.1 ods.2 pod čiarou doplniť k Vyhláške MŠ doplnok. 
Ďalej upozornil v čl.8 ods.3 - zverejnenie zoznamu študentov na úradnej výveske a internete, 
ktorým bolo priznané prospechové štipendium je možnosť zneužitia. Ďalej poukázal že čl. 9 
ods. 1 je v rozpore s čl.9 ods.8. … priznáva rektor doplniť na návrh dekana. V druhom odd. –
štipendia z vlastných zdrojov VŠ či sa neuvažuje doplniť o sociálne štipendium. 
rektor UK vysvetlil že zverejnenie na úradnej výveske a internetovej stránke stanovuje vy-
hláška, že každý študent musí mať možnosť nahliadnuť do zoznamu a internetovej stránky. 
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Návrh na vloženie sociálneho štipendia do druhého odd. považuje za bezpredmetné je už rie-
šené v prvej časti, prvý oddiel čl.4. 
JUDr. Moravčíková (PraF) v diskusii spresnila, že rozdelenie prospechového štipendia je z 
verejných prostriedkov, na úradnej výveske sa uvádza len meno a suma. 
doc. Putala (PriF) sa prihlásil do diskusie ak študent požiada o informáciu musí ju dostať. 
Matej Polak (FM) poukázal na čl. 6 ods.3 priznanie prospechového štipendia v októbri prí-
slušného akademického roku. 
Martin Žabka (LF) navrhuje porovnať čl.6 bod. 4, kde sa prospechové štipendium priznáva v 
prvej polovici októbra a čl. 6 bod 6 k 31.10. akademického roka. 
doc. Kusá (PdF) sa informovala na otázku softweru v prípade že študent má fx a dodatočne 
urobí skúšku. 
prof. Dubničková (FMFI) informovala o prospechovom štipendiu. Ak má študent priemer 
1,33 dostane prospechové štipendium 200,- Sk. Ak má samé jednotky zvyšuje sa mu prospe-
chové štipendium na 250,- Sk 
Michal Petrík (FM) tlmočil názor, že zverejnenie prospechového a mimoriadneho štipendia 
bude motivačným faktorom aj pre ďalších študentov. 
Rektor dal návrh Akademickému senátu na schválenie Štipendijného poriadku. 
Výsledky hlasovania: prítomní: 41, za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát UK na svojom zasadnutí schválil Štipendijný poriadok UK 

K bodu 4 
rektor v úvodnom slove oboznámil členov AS so Základnými pravidlami podnikania v Smer-
nici č. /2005 a jej prílohami. Pri splnení všetkých noriem a kladných výsledkoch – zisku by sa 
mala pokryť všetka činnosť na fakultách. Rektor dal právomoc dekanom podpisovať zmluvy 
na pokrytie nákladov do výšky 750.000,- Sk. Rektor v súčinnosti s AS navrhol po roku pre-
hodnotenie znenia a efektívnosti tohto dokumentu. Týka sa to hlavne projektov. Informoval 
že z očakávaného 5% zisku univerzita získa 10%. 
Prorektorka pre rozvoj legislatívy a vzťahy s verejnosťou JUDr. Duračinská odpovedala na 
otázky senátu k Smernici č. /2005. Všetky pripomienky boli zapracované do tohto materiálu. 
Finančná komisia UK tento materiál odporučila PAS a AS ku schváleniu. 
Diskusia: 
doc. Gajdoš (PriF) sa informoval ako sa chápe čl. 1 ods.3 či sa môže podnikať aj v činnos-
tiach, ktoré sa nevykonávajú sústavne. 
JUDr. Ďuračinská informovala, že za hospodárenie jednotlivých fakúlt zodpovedá dekan. 
Zodpovednosť za všetky fakulty má rektor UK. 
Výsledky hlasovania: prítomní: 41, za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0 
Uznesenie č. 2 
AS UK schvaľuje Smernicu č. /2005 Základné pravidlá podnikania 
Uznesenie č. 3 
ASUK po roku prehodnotí znenie a efektívnosť tohto dokumentu. 

K bodu 5 
Rektor informoval o požiadaní uvoľnenia JUDr. Chebeňovej z funkcie kvestorky UK. Do 
vypísania výberového konania poveril touto funkciou Ing. Zathureckú. Ďalej informoval o 
probléme 2 fakúlt v Mlynskej doline, ktoré riešil s príslušnými dekanmi. UK sa prihlásila do 
hodnotenia komisie EUA (Asociácia európskych univerzít). Tato správa bude základom kom-
plexnej akreditácie. 
Prorektor Dubrava poďakoval konzultantom za zrealizovanie projektu SOPHIA. 
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K bodu 6 
V otázkach na rektora bola otázka či sociálne slabší zamestnanci nemôžu poberať mzdu 2x za 
mesiac (záloha, výplata). Neumožňujú to platné predpisy. 
Rektor UK doc. Gahér informoval o použití financií z predaja nehnuteľnosti v Košiciach. 
Časť finančných prostriedkov bola použitá na rekonštrukciu FTVŠ a kúpu nehnuteľnosti v 
Martine v čiastke 8 mil. Získané finančné prostriedky sa používajú na opravy a rekonštrukcie 
jednotlivých fakúlt.  

K bodu 7 
Matej Polák (FM) požiadal o všetky informácie zo zasadnutia jednotlivých komisií. 
doc. Kusá (PdF) oponovala, že každá komisia má svojho člena za študentskú časť, ktorý by 
mal členov AS za študentskú časť informovať. 
doc. Podoláková (FiF) sa vyjadrila, že dáva úplnú dôveru činnostiam jednotlivých komisií. 
Záverom predseda AS UK poďakoval senátu za prínosné diskusie a stanovil ďalšie zasadnutie 
AS na 14. 12. 2005. 

Bratislava 9. 11. 2005 

Zapísala: Faixová 

Schválenie návrhovej komisie: 

doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc. 
predseda AS UK  


