Zápisnica zo zasadnutia AS UK v Bratislave dňa 25. 10. 2006
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Predstavenie nových členov AS UK
Voľba podpredsedu študentskej časti AS UK
Súhlas na vymenovanie nového člena Správnej rady UK
Zmeny v ŠP LF UK a PdF UK
Informácia o voľbe rektora
Prevod nehnuteľnosti
Informácia z Kolégia rektora UK
Otázky na rektora
Rôzne

K bodu 1/
Predseda AS UK doc. Mičieta privítal členov senátu a navrhol rozšíriť návrh programu
zasadnutia o body 3-5 .
Hlasovanie: za jednomyseľne
K bodu 2/
Doc. Mičieta navrhol za členov návrhovej komisie prof. M. Kusú (FiF UK), doc. V. Gajdoša
(PriF UK) a za štud. časť M. Krištofiča (FMFI UK)
Hlasovanie: za jednomyseľne
K bodu 3/
Predseda akademického senátu oboznámil členov senátu s ukončením mandátu doc.
Podolákovej, ktorá dňom 1. 9. 2006 odišla do dôchodku. V doplňovacích voľbách AS FiF UK
zo dňa 11. 10. 2006 bola zvolená nová kandidátka PhDr. Z. Slušná PhD.
Súčasne privítal nových členov senátu za študentskú časť:
za
PriF UK : Kristínu Plajdicskovú a Andreja Machlicu
za
FSEV UK : Katarínu Stolárikovú
za
FiF UK : Michala Chovanca a Szabolcsa Mózesa
za
FaF UK: Martinu Frličkovú a Jána Murína
za
RKCMBF UK: Martina Šafárika
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu, že s účinnosťou od 1. 7. 2006 bol novým
predsedom AS FMFI zvolený doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Na zasadnutí AS FSEV dňa 29. 6. 2006 bol zvolený za kandidáta na dekana FSEV UK prof.
Teodor Kollárik, DrSc.
K bodu 4/
Doc. Gajdoš vyzval študentov AS UK, aby si zvolili zo svojich radov nového podpredsedu
AS UK za štud. časť, ktorý bude aj členom Predsedníctva AS UK. Predseda volebnej
a mandátovej komisie oboznámil členov senátu so spôsobom volieb. Voľba podpredsedu AS
UK sa uskutočnila v študentskej časti ASUK. Organizátorom volieb za študentskú časť bol
študent M. Krištofiča.
Voľba č. 2 - Navrhnutý bol Juraj Frank (FMFI UK).
Na voľbách sa zúčastnilo 22 študentov

Hlasovanie: za 16, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 3, neplatné hlas.: 3
Uznesenie 1
AS UK schvaľuje za podpredsedu AS UK za študentskú časť Juraja Franka z FMFI
UK.
K bodu 5/
Rektor UK doc. Gahér oboznámil členov senátu s návrhom na vymenovanie nového člena
Správnej rady UK Ing. Vladimíra Bajana – predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
ktorého podľa § 40 ods. 2 Zákona o vysokých školách navrhuje ministrovi školstva rektor
UK so súhlasom AS UK. Členom senátu bol bolo rozdané písomné curriculum vitae Ing.
Bajana.
Voľba č. 1 – schválenie Ing. Vladimíra Bajana za člena Správnej rady.
Na voľbách sa zúčastnilo 53 členov senátu
Hlasovanie za: 46, proti: 3, zdržal sa hlasovania: 4, neplatné hlas.: 0
Uznesenie 2
AS UK súhlasí s vymenovaním Ing. Vladimíra Bajana, predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja, za člena Správnej rady UK.
K bodu 6/
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. Kusá informovala o spôsobe prerokovania
návrhov zmien v ŠP LF UK a PdF UK. Oznámila, že po elektronickom hlasovaní členov
pedagogickej komisie a po prerokovaní s prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť UK doc.
Predmerskou členovia komisie s navrhovanými zmenami súhlasili a odporučili ich schváliť
na zasadnutí AS UK (oba návrhy sa týkajú dobiehajúcich študijných programov).
Zmeny v Študijnom a skúšobnom poriadku LF UK
Hlasovanie za: väčšina, proti: 0, zdržali sa hlas. 2
Zmeny v Študijnom poriadku PdF UK § 9 bod 11 – Štátna skúška
Hlasovanie za: väčšina, proti 0, zdržali sa hlas. 2
Uznesenie 3
AS UK súhlasí s predloženými zmenami v ŠP LF UK.
Uznesenie 4
AS UK súhlasí s predloženými zmenami v ŠP PdF UK.
K bodu 7/
Predseda volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UK doc. Gajdoš (ďalej len VK)
oboznámil členov senátu so zápisom zo zasadnutia VK, na ktorom dňa 13. 10. 2006 prebehlo
otváranie obálok s návrhmi kandidátov na funkciu rektora UK. Komisia konštatovala, že
všetky návrhy obsahovali požadované náležitosti a že žiadne legislatívne ani formálne
prekážky nebránia, aby kandidáti (zoradení abecedne) prof. MUDr. Ján Danko, CSc., doc.
PhDr. František Gahér, CSc., a prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., kandidovali na funkciu
rektora UK.V stanovenom termíne 13. 10. 2006 do 12.00 hod. bolo komisii pre voľby
kandidáta na rektora UK adresovaných a doručených na sekretariát AS UK celkovo 14
obálok.

Návrhy:
•
2 – prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (AS JLF, doc. MUDr. Belej, CSc. člen AS UK)
•
10 – doc. PhDr. František Gahér, PhD. (AS FiF UK, AS PdF UK, AS FM UK, AS
FTVŠ UK, doc. PhDr. Eliaš,CSc. dekan FiF UK, prof. PhDr. Kusá, CSc. členka AS UK,
doc. PhDr. Lubelcová, CSc. členka AS UK, doc. RNDr. Toma, PhD. člen, AS UK, prof.
RNDr.Majzlan, PhD. dekan PdF UK, PhDr. Blašková, PhD. členka AS UK)
•
2 – prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD. (AS LF UK, Mgr. Mielcarková členka AS UK)
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu o kandidátoch na rektora UK.
Doc. Gajdoš požiadal členov senátu o pozorné preštudovanie čl. 22 Štatútu UK (Spôsob
voľby kandidáta na rektora UK), aby pri hlasovaní nedošlo ku zbytočným komplikáciám,
napr. zdržania sa hlasovania, nedosiahnutie nadpolovičnej väčšiny hlasov tým, že sú prítomní,
ale neprevezmú si volebné lístky a pod. Súčasne vyzval členov senátu, aby počítali s tým, že
voľby môžu trvať celý deň - 8.11.2006. O 9.00 hod. sa uskutoční predstavenie kandidátov
o 13.00 hod. bude mimoriadne zasadnutie AS UK. Hlasovacie lístky budú vydávané proti
podpisu. Súčasne upozornil členov senátu, že kandidáti na voľbu rektora sú zverejnení na
webe.
K bodu 8/
Rektor UK doc. Gahér informoval o zámene nehnuteľného majetku medzi UK a hl. mestom
SR Bratislava. Ide o budovu č. súp. 3114 na Znievskej ul. 26 a budovu súp. č 3035 na
Vyšehradskej ul., (obidve v Petržalke), ktoré budú zamenené za budovu č. 3495 na
Račianskej 59. Zámena sa uskutoční bez doplatenia rozdielu v cene za nehnuteľnosť zo
strany RUK.
Na otázku v diskusii, či ide pri zámene aj o pozemky, odpovedala prorektorka UK JUDr.
M. Ďuračinská, a bližšie vysvetlila výhody zámeny. Zámenu podporil aj člen senátu RNDr.
Vantuch.
Uznesenie 5
ASUK súhlasí s prevodom majetku - budovu č. súp. 3114 na Znievskej ul. 26 a budovu
súp. č 3035 na Vyšehradskej ul., (obidve v Petržalke), za budovu č. 3495 na Račianskej
59.
Hlasovanie za: 52, proti: 0, zdržal sa hlasov. 1
K bodu 9/
Na základe uznesenia Kolégia rektora UK zo dňa 18. 9. 2006 informoval rektor UK doc.
Gahér členov AS UK o pripravovanej novelizácii Štatútu UK. Cieľom novelizácie je
posilnenie samosprávnej funkcie AS UK a presnejšie vymedzenie a konkretizovanie
pôsobnosti akademickej samosprávy na fakultách v súlade so zákonom č. 131/2002Z.z.
o vysokých školách. Prorektorka UK JUDr. M. Ďuračinská detailnejšie zdôvodnila zmeny a
doplnenia Štatútu UK.
Rektor UK doc. Gahér oboznámil členov akademického senátu s materiálmi, ktoré sa týkajú
pripravovanej novely zákona o VŠ na pôde Slovenskej rektorskej konferencie, a
k niektorým návrhom novelizácie vyjadril zásadne stanovisko. Príslušné materiály boli
elektronicky rozoslané členom AS UK. V diskusii doc. Vantuch upozornil, že niektoré
materiály sú anonymné (návrh za STU) a navrhol autorom tlmočiť, aby svoje návrhy
podpísali. Podporil principiálne stanovisko rektora UK, a odporučil akademickému senátu,
aby sa s ním tiež stotožnil. Doplnil, že stanovisko by mala zaujať aj RVŠ SR.
Hlasovanie : za 51, proti: 0, zdržali sa hlas.: 2

Doc. Košičiarová navrhla doručiť najneskôr do 8. 11. 2006 vyššie spomínané materiály
Právnej komisii AS UK, aby ich mohla prerokovať.
Hlasovanie za: 51, proti: 0, zdržali sa hlas.: 2
Uznesenie 6
AS UK sa stotožňuje so stanoviskom rektora UK k novele o VŠ a plne ho podporuje.
Uznesenie 7
Všetky podklady pre pripomienkovanie návrhu novela zákona o VŠ treba doručiť
Právnej komisii ASUK do 8. 11. 2006.
Uznesenie 8
AS UK súhlasí, aby návrhy novely VŠ zákona prerokovala Právna komisia AS UK.
K bodu 10/
Rektor UK doc. Gahér ústne komentoval odpoveď na podanie číslo K 132/2006 na list
ASUK AS/79/2006 z 12.9. 2006 – ktorý bol podaný ako otázka na rektora - na list Mgr.
Pigošovej z 25. 8. 2006 a prijatý v sekr. ASUK 4.9. 2006, súvislosti s jej kartou študenta UK.
Informáciu doplnil prorektor UK doc. I. Ostrovský a poukázal na nedodržiavanie internej
legislatívy UK spojenej so získavaním a používaním preukazu študenta. ASUK sa podrobne
oboznámil s písomnou odpoveďou rektora a hlasovaním – väčšinou hlasov vyjadril súhlas so
znením odpovede č. K 132/2006 z 18. 10. 2006.
Hlasovanie za :48, proti: 0, zdržali sa hlas.: 5
Uznesenie 9
ASUK súhlasí so znením odpovede rektora v liste č. K 132/2006 z 18. 10. 2006
K bodu 11
Rektor UK doc. Gahér požiadal členov senátu o podporu pri získavaní finančných príspevkov
na realizáciu Pamätníka obetiam extrémizmu, ktorý bude postavený na Tyršovom nábreží
v Bratislave, na mieste zavraždenia študenta D. Tupého. Univerzita Komenského poskytla
príspevok vo výške 100.000,- Sk. Súčasne predseda AS UK upozornil na možnosť prispieť
sumou 20,- Sk aj formou mobilných operátorov zaslaním prázdnej SMS-ky na č. 807.
Študent Kurek navrhol premietať na UK filmy s tematikou extrémizmu, a pozval členov
Akademického senátu UK na predvolebnú diskusiu spojenú s koncertom, ktorá sa uskutoční
dňa 6. 11. 2006 o 19.00 hod. v Mladej garde len so študentmi UK.
Študent Krištofič informoval členov senátu, že za študentskú časť nie je zvolený predseda
ubytovacej komisie. Predseda AS UK vyzval študentov, aby pripravili voľby kandidáta na
túto funkciu a aby zaradili nových členov študentskej časti do jednotlivých pracovných
komisií podľa vlastného výberu. Návrhy budú prerokované na budúcom zasadnutí AS UK.
V Bratislave 30. 10. 2006
Návrhová komisia:
doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD
predseda AS UK
Zapísala: Faixová

