Zápisnica
zo zasadnutia AS UK dňa 13.12.2006
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba predsedu ubytovacej komisie AS UK
4. Vyslovenie súhlasu na nového člena VR UK
5. Stanovisko k návrhu priorít úprav Zákona č. 131/2002 o VŠ
6. Výročná správa AS UK za rok 2006
7. Informácie z vedenia
8. Rôzne
K bodu 1
Predseda AS UK privítal členov senátu a prítomných hostí a predniesol vyššie uvedený návrh
programu. O jeho schválení dal hlasovať.
za: jednomyseľne
K bodu 2
Do návrhovej komisie boli predsedom navrhnutí títo členovia senát (bez uvedenia titulov):
Butašová, Toma, Žabka. Hlasovanie za členov návrhovej komisie:
za: 50, proti: 0, zdržal sa : 1
K bodu 3
Študent Krištofič predstavil členom AS UK navrhnutého člena študentskou časťou AS UK za
predsedu ubytovacej komisie AS UK Michala Chovanca. Študenská časť ASUK zvolila
v tajnom hlasovaní za predsedu ubytovacej komisie p. Michala Chovanca.
za:13 proti: 0
zdržal sa : 3
Uznesenie 1
Michal Chovanec bol právoplatne zvolený za predsedu ubytovacej komisie AS UK.
K bodu 4
Rektor UK požiadal o vyjadrenie súhlasu s menovaním dekana FSEV prof. PhDr.Teodora
Kollárika DrSc. za člena VR UK v zmysle §9 odsek 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. –
Akademický senát schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady
verejnej vysokej školy.
Hlasovanie : prítomných 51
za: 46, proti: 0, zdržal sa: 0, neplatné: 5
Uznesenie 2
AS UK vyslovil súhlas na menovanie nového člena VR UK prof. Teodora Kollárika.
K bodu 5
Členom AS UK bol rozdaný materiál stanovisko k návrhu priorít úprav Zákona č. 131/2002
o VŠ. Po prerokovaniach v AS fakúlt a pripomienkach k zaslanému materiálu predsedníctvo
AS UK vypracovalo návrh stanoviska: Návrh priorít úprav zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), ktorý predkladajú
rektori verejných VŠ v rámci SRK je vo viacerých bodoch silne centralistický, likvidujúci

základné akademické práva a slobody členov akademickej obce vrátane práva na akademickú
samosprávu, ktoré sa vo svete vyprofilovali počas dlhých stáročí v SR minimálne počas
demokratickej tradície od roku 1989. Doc. Vantuch navrhol vypracovať 2 dokumenty a to
krátke vyhlásenie AS UK k návrhu priorít úprav Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a vyjadrenie
AS UK k návrhu priorit úprav Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ. V diskusii bol tento návrh
podporený. Následné sa diskusia niesla v technickom pozmeňovaní znenia dokumentov.
ASUK prijal Vyhlásenie a Vyjadrenie v tomto znení: Preto navrhujeme, aby zostal zachovaný
súčasný právny stav v zákone o VŠ minimálne v týchto oblastiach:
1. rektora (resp. jediného kandidáta na rektora, ktorého vymenováva prezident SR volí
akademický senát verejnej vysokej školy,
2. dlhodobý zámer verejnej školy a rozpočet verejnej vysokej školy schvaľuje
akademický senát,
3. dekana (resp. jediného kandidáta na dekana, ktorého vymenováva rektor) volia
akademické senáty fakúlt,
4. akademické senáty schvaľujú prorektorov, prodekanov a členov vedeckých rád,
5. najmenej jednu tretinu členov akademického senátu tvoria študenti,
6. ponechanie možnosti, aby VŠ vo svojich interných predpisoch mohla stanoviť, že
pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor a docent
uzatvára dekan, vysokoškolského učiteľa do funkcie docenta alebo profesora
vymenúva na základe výberového konania dekan
7. zachovať vekový limit pre obsadzovanie funkčných miest, možnosť predlženia
pracovného pomeru pre docentov a profesorov po 65. roku je v súčasnej verzii zákona
primerane ošetrená.
Vyhlásenie: za: 49, proti: 2 zdržal sa:0
Vyjadrenie: za: 43

proti:3 zdržal sa:5

Uznesenie 4
AS UK poveruje predsedu AS UK zaslaním vyhlásenia AS UK k Návrhu priorít úprav
zákona č. 131/2002 Z. z tlačovým agentúra v SR a vyjadrenia AS UK k Návrhu priorít
úprav zákona č. 131/2002 Z. z. ministrovi školstva SR, RVŠ a sekretariátu Rektorskej
konferencie.
za: jednomyseľne
K bodu 6
Členom AS UK bola zaslaná Výročná správa AS UK za r. 2006 k vyjadreniu. AS UK
k výročnej správe nemá pripomienky. Hlasovanie:
za: jednomyseľne
Uznesenie 6
AS UK schvaľuje Výročnú správu AS UK za rok 2006.

K bodu 7
Rektor UK ospravedlnil vedenie UK za neúčasť na zasadnutí AS UK z dôvodu finančnej
kontroly z MŠ SR. Z celkového objemu 21 mil. Sk kontrola spochybnila 1%, ktoré bolo
zdôvodnené.

Oboznámil členov AS UK s plánovanou renováciou fakúlt v Mlynskej doline. Dostali sme
prísľub z Investičnej banky s poskytnutím finančných prostriedkov do 3 mesiacov.
Rektor UK oboznámil členov senátu s abdikáciou prorektora pre rozvoj univerzity doc.
RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. a poveril dočasným zastúpením prorektora pre informačné
technológie a vzťahy s verejnosťou MUDr. Martina Dúbravu, CSc..
Doc. Putala podal informáciu z RVŠ o úprave pravidiel financovania. Ak sa prejde na
financovanie s vyššou kvalitou bude sa môcť financovať 1/10 projektov. MŠ SR buduje
centrálny register študentov.
Predseda AS UK informoval o návšteve sekretariátu ASUK sťažovateľky Mgr. Pigošovej,
ktorá sa uskutočnila dňa 24. 11. 2006 na sekretariáte AS UK a ktorej bolo umožnené podľa
jej požiadavky nahliadnuť do zápisnice zasadnutia AS UK zo dňa 25.10.2006, do listu
rektorovi AS 79/2006, ako aj odpovede rektora K 133/2006. Po nahliadnutí dokumentov bol
s Mgr. Pigošovou spísaný zápis o návšteve.

V Bratislave 15. 12. 2006
Návrhová komisia:

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

