Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK v Bratislave dňa 8. 6. 2006
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK
Rozpočet UK
Výročná správa UK za rok 2005
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2005
Rozdelenie dodatočných prostriedkov štátnej dotácie
Rozdelenie ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie súčasti UK
Schválenie výšky úhrady za ubytovanie v ŠD UK
Zmluva o ubytovaní na rok 2006/2007 v ŠD Družba
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku UK
Zmena štatútov JLF UK, LF UK, FTVŠ UK, FIF UK
Schvaľovanie Študijných poriadkov PRIF UK, RKCMBF UK, LF UK
Zmeny v Študijnom. poriadku PDF UK
Reštrukturalizácia pracovísk LF UK – informácia
Stanovisko ASUK k „Operačnému projektu vzdelávania“
Otázky na rektora
Informácia z vedenia UK
Rôzne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu 1
Predseda ASUK otvoril zasadnutie, oboznámil členov Akademického senátu so zmenou
programu rozšíreného o bod – Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK. O jeho zmene dal
hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne
K bodu 2
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí: doc.Toma, doc. Putala, PharmDr.Vaľko.
Hlasovanie za: 42, proti: 0, zdržal sa: 3
K bodu 3
ASUK v súlade s čl. 22 Štatútu UK prerokoval návrhy z pléna pre voľbu komisie, ktorá bude
riadiť celý priebeh volieb kandidáta na rektora. Predložené návrhy: doc. Gajdoš, dr.
Bennárová, doc. Koštial a za študentskú časť ASUK Glasnák (št.), Frank (št.).
Uznesenie 1
ASUK schvaľuje komisiu pre voľby kandidáta na rektora UK v zložení: doc. Gajdoš –
predseda komisie, členovia: dr. Bennárová, doc. Koštial, Glasnák (št.), Frank (št.).
Hlasovanie za: 37, proti: 7, zdržal sa: 1
Uznesenie 2
ASUK schvaľuje vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK.
Uznesenia k bodu: vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora UK:
1. Akademický senát UK v súlade s čl.22 Štatútu UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu
rektora UK na funkčné obdobie 1. 2. 2007 – 31. 1. 2011 s nasledovným harmonogramom:
• Navrhovanie kandidátov: od 11. 9. 2006 do 13. 10. 2006 do 12.00 hod.
• Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu rektora najneskôr 16.
10. 2006 vyžiada od navrhnutých kandidátov stručné programové vyhlásenie.

Termín a miesto dodania: 23. 10. 2006 do 12.00 hod.
• Zverejnenie zoznamu kandidátov, ich pracovných životopisov a stručného
programového prehlásenia: 23. 10. 2006
• Predstavenie kandidátov na funkciu rektora pred Akademickou obcou UK: 8. 11.
2006 v čase od 9.00 hod. v aule UK
• Voľby kandidáta na funkciu rektora UK: 8. 11. 2006 od 13.00 hod na
mimoriadnom zasadnutí ASUK v aule UK
2. Právo navrhovať kandidátov na funkciu rektora UK majú akademické senáty fakúlt,
členovia ASUK, rektor a dekani.
3. Návrh kandidáta sa predkladá na formulári schválenom ASUK. Súčasťou návrhu je stručný
pracovný životopis, ktorý vypracuje kandidát. Návrh musí tiež obsahovať súhlas kandidáta
s kandidatúrou na funkciu rektora UK.
4. Zoznam kandidátov, ich pracovný životopis a programové prehlásenie bude zverejnený na
výveske UK a na webovskej stránke UK.
5. Návrh kandidáta na funkciu rektora UK ako aj vyžiadané stručné programové vyhlásenie je
potrebné v uvedených termínoch doručiť predsedovi volebnej komisie pre voľby rektora
UK, Doc. V. Gajdošovi prostredníctvom podateľne UK na adresu sekretariát ASUK.
6. Kandidáti, ktorí v uvedenom termíne nedodajú vyžiadané stručné programové vyhlásenie,
budú zo zoznamu kandidátov vyškrtnutí.
7. Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na webovskej stránke UK pod
označením "Voľby rektora UK".
K bodu 4
Predseda ASUK požiadal rektora UK, predkladateľa Návrhu rozpočtu výnosov a nákladov pre
hlavnú činnosť UK na rok 2006, aby priblížil plénu ASUK problematiku vznikania „návrhu“
a tiež požiadal o jeho zdôvodnenie. Rektor UK priblížil metodiku tvorby rozpočtu UK na
zasadnutiach a jednaniach s MŠ SR. Deklaroval, že Návrh slúži ako metodický podklad pre
tvorbu rozpočtu aj na ostatných VŠ na Slovensku. Súčasne členom ASUK vysvetlil obsah
jednotlivých riadkov rozpočtu výnosov a nákladov. Podrobnejšie vysvetlil r. 9 –12 vo
výnosoch. Predseda finančnej komisie, Mičieta, informoval ASUK, že Finančná. komisia
ASUK na svojom zasadnutí dňa 31. 5. 2006 prijala uznesenie: kancelária ASUK prijíma
písomné pripomienky k návrhu rozpočtu UK v termíne do 7.6.2006 do 12.00 hod. ako
podklad pre diskusiu na zasadnutí ASUK. Do tohto termínu nám žiadne písomné otázky
neprišli. Tiež informoval o rokovaní Správnej rady UK k tomuto bodu. Správna rada UK
prerokovala návrh rozpočtu a doporučuje ho prekovať na zasadnutí ASUK. Nakoľko materiál
pôvodný, predložený ako materiál na rokovanie – sa značne odlišoval od „návrhu
rozpočtu.... UK“, ktorý obdržali členova ASUK tesne pred rokovaní ASUK až 8. 6. 2006
ráno a nebol súhlasný z obsahom materiálu, ktoré prerokovala Finančná komisia ASUK 31. 5.
2006 a PASUK 31. 5. 2006 a metodické usmernenie k vypĺňaniu údajov do rozpočtu výnosov
a nákladov bolo členom ASUK dané tiež len pred zasadnutím ASUK, v pléne bolo
predložených v diskusii niekoľko návrhov ako pokračovať v prerokovaní tohto bodu,
z ktorých nakoniec vznikli dva návrhy:
1) neprerušiť zasadnutie ASUK, vynechať tento bod v programe a zvolať osobitné zasadnutie
ASUK 14. 6. 2006.
2) Prerušiť zasadnutie ASUK, od 13,15 hod. do 14.00 hod. zasadne Finančná komisia ASUK
a prerokuje novelizovaný návrh „rozpočtu ....“. Od 14.00 hod. bude pokračovať prerušené
zasadnutie ASUK.
ASUK jednomyseľne schválil variant č. 2 a v tomto bode pokračoval po obedňajšej
prestávke.
Predseda Finančnej komisie informoval plénum ASUK o výsledkoch mimoriadneho
zasadnutia spolu s vedením UK. Po podrobnom prerokovaní „návrhu..“ a vysvetlení mnohých
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nejasností Finančná komisia prijala uznesenie, ktorým doporučuje ASUK prerokovať a
schváliť „návrh rozpočtu..“ (7 za, 2 proti).
V bohatej diskusii k rozpočtu vystúpili: dr. Macháčová, doc. Marček, doc. Putala, a doc.
Olejár, doc. Chocholatý (nečlen ASUK, člen FK), členovia PAS a vedenia UK. Rektor UK
sa vyjadroval k jednotlivým diskusným otázkam. Predseda zopakoval návrh finančnej
komisie a dal hlasovať o Návrhu rozpočtu výnosov a nákladov hlavnej činnosti UK na rok
2006.
Uznesenie 3
ASUK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov v hlavnej činnosti UK na r. 2006.
Hlasovanie za: 39, proti: 4, zdržal sa: 2
K bodu 5
Rektor UK informoval členov ASUK o výročnej správe UK za rok 2005 a detailne
informoval o najvýznamnejších údajoch, ktoré prezentujú činnosť UK.
Predseda ASUK tiež informoval o výsledku rokovania PASUK, ktorý odporučil Výročný
správu.. .. schváliť a taktiež o rovnakom výsledku z rokovania Správnej rady UK. V diskusii
bolo konštatované, že správa obsahuje všetky významné a požadované podklady
dokumentujúce činnosť UK. Taktiež bola mnohými odobrená aj formálna stránka
dokumentu. Predseda ASUK dal o Výročnej správe UK za rok 2005 hlasovať.
Uznesenie 4
ASUK schvaľuje Výročnú správu o činnosti UK za rok 2005.
Hlasovanie: jednomyseľné
K bodu 6
Rektor UK oboznámil členov ASUK s Výročnou správou o hospodárení UK za rok 2005.
Oboznámil členov ASUK o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia
v uplynulom
kalendárnom roku. Do diskusie sa zapojili: dr. Macháčová, doc. Chochlatý.
Hlasovanie za: 44, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 5:
• ASUK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2005.
• ASUK žiada rektora UK aby oboznámil členov ASUK s vyjadreniami dekanov
o výsledkoch hospodárenia za r. 2005.
Hlasovanie: jednomyseľné
K bodu 7
Informáciu o Úprave dotácie v zmysle čl. V ods. 4 Dotačnej zmluvy na základe zohľadnenia
publikácií na program 077 11 „mzdy“, program 077 12 „TaS“, „Mzdy“, „KV“ predniesol
rektor UK. AS prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 6
ASUK schvaľuje Úpravu dotácie na základe zohľadnenia publikácii v zmysle metodiky
schválenej na UK.
Hlasovanie: jednomyseľné
K bodu 8
Predsedníčka Študentskej a ubytovacej komisie informovala plénum ASUK o rozdelení
ubytovacej kapacity na ak. rok 2006/07 s poukázaním na nárast počtu internátnych miest
a zavedení nových internetových prípojok, ktoré budú zavádzané priebežne počnúc
septembrom 2006.
Uznesenie 7
ASUK schvaľuje rozdelenie ubytovacej kapacity UK v akad. roku 2006/07
Hlasovanie za: jednomyseľné
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K bodu 9
Predseda ASUK informoval plénum o návrhu úpravy poplatkov za ubytovanie v ŠD
Lafranconi. a ŠDaJ JLF v Martine s platnosťou od 1. 9. 2006. Navrhované zvýšenie poplatkov
v ŠD Lafranconi za 1-lôžkovú izbu o 360,- Sk, 2-lôžkovú 320,- Sk a 3-lôžková 280,- Sk.
Navrhované zvýšenie u ŠDaJ JLF UK za 2-lôžkovú 1215,- Sk a 3-lôžkovú 1125,- Sk.
Uznesenie 8
• ASUK schvaľuje navrhovanú úpravu poplatkov za ubytovanie na ŠD Lafranconi
podľa predloženého návrhu..
• ASUK schvaľuje navrhovanú úpravu poplatkov za ubytovanie s prípojkou na internet
v ŠDaJ JLF UK v Martine
K bodu 10
Členom ASUK bola predložená na schválenie Zmluva o ubytovaní na akademický rok
2006/07. Na základe pripomienok vedúcej právne komisie, ASUK schvaľuje Zmluvu
o ubytovaní po zapracovaní požadovaných zmien.
Hlasovanie za: 42, proti: 0, zdržal sa: 3
Uznesenie 9
ASUK schvaľuje Zmluvu o ubytovaní v ŠDaJ Družba
po zohľadnení pripomienok
navrhnutých právnou komisiou ASUK.
K bodu 11
Zdôvodnenie potreby implementácie Dodatku č. 2 k Študijnému poriadku UK predniesla
prorektorka Predmerská. Informovala plénum o rôznych alternatívach návrhu a podrobne
zdôvodnila predmetné znenie predloženého návrhu, ktorý bol prerokovaný na Kolégiu rektora
a odsúhlasený dekanmi fakúlt UK. Predseda ASUK poukázal na určité nejasnosti, otázky,
resp. výhrady, ktoré vyplynuli s diskusie s študentmi UK. Taktiež informoval plénum ASUK,
že písomné námietky, otázky, výhrady a pod. k Dodatku č. 2 ŠP UK sekretariát AS
neobdržal. Priamo v diskusii členovia vedenia UK opakovane vysvetľovali otázky z pléna,
najmä študentov a opakovane objasňovali význam a dopady znenia Dodatku č. 2.
Uznesenie 10
ASUK schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku UK.
Hlasovanie za: 38, proti: 0, zdržal sa: 7
K bodu 12
ASUK na zasadnutí prejednal predložené návrhy na zmeny štatútov: JLF UK, LF UK, FTVŠ
UK, FIF UK. Predseda ASUK informoval plénum, že všetky návrhy boli predložené
štandardným spôsobom a boli prerokované v príslušných grémiách ASUK, ktoré odporučili
tieto návrhy v preloženom znení schváliť.
Uznesenie 11
ASUK schvaľuje zmenu Štatútu JLF UK v Martine čl.24 ods.2 v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ.
Uznesenie 12
ASUK schvaľuje návrh na zmenu čl. 8 v prílohe č. 2 Štatútu LF UK v Bratislave
s upresneným znením: Pravidlá prijímacieho konania na LF UK formou prestupu z inej
vysokej školy.
Uznesenie 13
ASUK schvaľuje zmenu dodatku č.2 Štatútu FTVŠ UK. (príloha)
Uznesenie 14
ASUK schvaľuje zmenu Štatútu FIF UK v tomto znení: ASUK v Bratislave schvaľuje
zmenu Štatútu FIF UK čl. 14 ods.2 – menia sa slová „Zásady volieb do ASUK“.
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K bodu 13
Predseda ASUK, predseda pedagogickej komisie, písomne predseda právnej komisie ASUK
informovali o procese prerokovávania Študijných poriadkov PRIF UK, RKCMBF UK, LF
UK v príslušných grémiách ASUK resp. v grémiách rektora UK. Na základe tohto procesu
boli vznesené pripomienky, námietky, ktoré predkladajúce fakulty a ich senáty akceptovali.
Po prerokovaní v PASUK, PASUK odporučil predmetné dokumenty plénu ASUK schváliť. V
diskusii bol vedením UK zdôvodnené znenie čl. 11. ods. 5 v ŠP PrírFUK. K ŠP LFUK sa
diskusia viedla nielen k únosnej veľkosti skupín v praktickej výučbe, ale najmä k výpočtu
pedagogického výkonu na úrovni univerzity. ASUK konštatoval, že spôsob nápočtu
pedagogického výkonu pre rozdelenie ŠD sa týmito zmenami nemení.
Uznesenie 15
ASUK schvaľuje predložený Študijný poriadok RKCMBF UK
Uznesenie 16
ASUK schvaľuje Študijný poriadok PRIF UK po navrhovanom a upravenom znení a oprave
čl. 11 ods.5. nasledovne: Študent sa zúčastňuje zápisu osobne. V prípade, že sa z vážnych
dôvodov (najmä zdravotných) nemôže zápisu zúčastniť, môže mu dekan fakulty udeliť
náhradný termín zápisu. O udelenie náhradného termínu musí študent písomne požiadať
dekana fakulty do termínu zápisu stanoveného v harmonograme daného akademického roku.
Uznesenie 17
AS schvaľuje doplnenie Študijného poriadku LF UK o čl.14 bod 4. – praktická výučba
teoretických, klinických a stomatologických predmetov sa koná v požadovanom počte
študentov jednotlivých skupín. Praktická výučba teoretických predmetov sa koná najviac
v 10-členných skupinách. Praktická výučba klinických predmetov sa koná najviac v 5členných skupinách. Praktická výučba stomatologických predmetov a predmetu rodinné
lekárstvo sa koná najviac v 2-členných skupinách. Praktická výučba predmetu Gynekológia
a pôrodníctvo sa koná najviac v 3-členných skupinách.
Spôsob nápočtu pedagogického výkonu pre rozdelenie štátnej dotácie sa týmito zmenami
nemení.
K bodu 14
ASUK na zasadnutí schválil požadované zmeny Študijného poriadku PDF UK v § 8 ods. a)
bod 4, ods. b) bod 1. magisterskom štúdiu.
Uznesenie 18
ASUK schvaľuje zmenu Študijného poriadku FIF UK.
K bodu 15
ASUK
podrobne informoval predseda AS LF doc. Marček o postupe a stave
reštrukturalizácie klinických pracovísk LF UK v rámci procesu tzv. transformácií
slovenského zdravotníctva .
Uznesenie 19
ASUK berie na vedomie Správu AS LF UK v Bratislave o postupe a stave reštrukturalizácie
klinických pracovísk LF UK v rámci procesu tzv. transformácií slovenského zdravotníctva
a plne podporuje jeho stanovisko.
ASUK plne podporuje uznesenie AS LF UK a postup rektora UK v tejto oblasti.
ASUK poveruje predsedu ASUK zaslať toto stanovisko predsedovi vlády SR, ministrovi
zdravotníctva SR, ministrovi školstva SR a médiám.
K bodu 16
doc. Putala informoval plénum ASUK o Operačnom programe vzdelávania (rozposlaný
elektronickou poštou členom senátu 2 dni pred zasadnutím) s tým, že
časový priestor
poskytnutý pre pripomienkovanie Operačného programu je nedostatočný. Pri jeho závažnosti
pre stanovenie strategických cieľov vo vysokoškolskom vzdelávaní sa k nemu rozhodne mala
5

mať možnosť komplexne vyjadriť akademická obec, čo je v rámci 10 dní nerealizovateľné.
Program takej závažnosti ako je Operačný program vzdelávania, by mala schvaľovať nová
vláda, ktorá bude mať priestor a politickú vôľu na jeho realizáciu.
Uznesenie 20
ASUK berie na vedomie informáciu o Operačnom programe vzdelávania a zasiela toto
oficiálne stanovisko:
Časový priestor poskytnutý pre pripomienkovanie Operačného programu vzdelávania je
nedostatočný. Pri jeho závažnosti pre stanovenie strategických cieľov vo vysokoškolskom
vzdelávaní sa k nemu rozhodne mala mať možnosť komplexne vyjadriť akademická obec, čo
je v rámci 10 dní nerealizovateľné. Hoci program správne stanovuje ciele a analyzuje
východiskovú situáciu, navrhované riešenia a aktivity v oblasti vysokoškolského vzdelávania
sú príliš všeobecné, nerešpektujú východiskovú situáciu a teda nevedú priamo k dosiahnutiu
cieľov. Rozsah textu na opravu je nadmerný a robí tento materiál neopraviteľným v časovom
priestore danom na pripomienkovanie. Navyše, program takej závažnosti, ako je Operačný
program vzdelávania by mala schvaľovať vláda, ktorá bude mať časový priestor a politickú
vôľu na jeho realizáciu.
Z uvedených dôvodov Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave odmieta
predložený Operačný program vzdelávania ako celok.
Z najpodstatnejších pripomienok:
-

Medzi ukazovateľmi chýba podiel prostriedkov HDP na vysokoškolské vzdelávanie,
ktorý na Slovensku dlhodobo zaostáva za krajinami OECD a EÚ.

-

Na Slovensku zatiaľ neboli kreované výskumné univerzity (aj napriek legislatívnej
možnosti), hoci niektoré z univerzít spĺňajú všetky parametre výskumných univerzít.
V materiáli sa výskumné univerzity a ich nezastupiteľný podiel na prepojení VŠ
vzdelávania a výskumu a vývoja spomínajú len okrajovo.

-

Materiál vôbec nespomína centrá excelentného výskumu (navrhované v Akčnom pláne
trvalo udržateľného rozvoja v SR), ktoré by mali významne prispieť k prenášaniu
najnovších poznatkov špičkovej vedy a výskumu do vzdelávania.

-

Dosahovanie kvality vo vzdelávaní nemusí automaticky znamenať inováciu študijných
programov. Ale aj požiadavka na pružnú inováciu študijných programov nie je
kompatibilná so zdĺhavým a často na skutočnú kvalitu nenáročným postupom
priznávania akreditácie.

-

Ako priamy nástroj kvality by priznanie možnosti poskytovať vysokoškolské
vzdelávanie druhého a najmä tretieho stupňa malo korešpondovať s kvalitou
dosahovanou vysokou školou v danom odbore vo vede a výskume.

-

Nie sú stanovené koncepcie troch navrhovaných agentúr.

K bodu 17
Predseda ASUK sa obrátil na rektora UK či sa plánuje vytvorenie nových pracovísk RUK.
Rektor informoval o zámere vytvoriť kanceláriu európskych projektov a o zámere
vybudovania informačného centra UK.
K bodu 18
Rektor UK informoval plénum o návšteve evaluačnej komisie v termíne 26. 6. – 30. 6.2006
a jej stretnutiach s poverenými zástupcami za UK.
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K bodu 19
Predseda ASUK informoval plénum o doplňovacích voľbách nových členov študentskej obce
ASUK: Ladislava Križana (FTVŠ UK), Kataríny Stolárikovej (FSEV UK), Miroslava Vargu
a Jána Bakalára (EBF UK), Kataríny Šujanovej a Jozefa Glasnáka (FM UK). Poďakoval
plénu za účasť na zasadnutiach, a informoval o plánovanom zasadnutí ASUK v priebehu
mesiaca septembra 2006. Súčasne poprial príjemné strávenie letných dovoleniek.

Doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predseda ASUK
Návrhová komisia:
V Bratislave 3.7.2006
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Návrh
kandidáta na funkciu rektora Univerzity
Komenského
Navrhovateľ: .........................................................................................................................
(meno, priezvisko, názov, resp. pečiatka pracoviska)
Adresa: ..................................................................................................................................
............................................
Podpis navrhovateľa
(v prípade pracoviska podpis vedúceho
pracoviska)

Na funkciu rektora Univerzity Komenského na obdobie 1.2.2007 - 31.1.2011
navrhujem(e):
Meno, priezvisko, tituly:
................................................................................................................................................
Bydlisko:
...............................................................................................................................................
Pracovisko:
..............................................................................................................................................
Stručný pracovný životopis: (spracujte ako prílohu tohto návrhu)
Stručné programové prehlásenie: (spracujte ako prílohu tohto návrhu)
__________________________________________________________________________

Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s kandidatúrou na funkciu rektora Univerzity
Komenského na uvedené obdobie.

V Bratislave, dňa ............. 2006

.....................................................
Podpis kandidáta

_________________________________________________________________________________

Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie pre voľbu rektora UK
prostredníctvom podateľne RUK do 20.10.2006 do 12.00 hod.
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