
Zápisnica 
zo zasadnutia AS UK dňa 21. 3. 2007 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Schválenie návrhu rektora na zloženie VR UK 
4. Pripomienky k návrhu zákona o VŠ 
5. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS UK doc. Mičieta. Predložil na schválenie program 
zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne odsúhlasený. 
 
K bodu 2 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení: doc. Gajdoš, doc. Koštial, 
študent Frank. 
 
K bodu 3 
Rektor UK Akademickému senátu predložil návrh na schválenie časti členov Vedeckej rady 
UK.  
 
predseda VR UK: 
doc. PhDr. František Gahér, CSc.  
 
prorektori: 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
dekani: 
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., FMFI  
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., FIF  
prof. RNDr.Anton Gáplovský, DrSc., PRIF  
doc. PaeDr. Miroslav Holienka, PhD.,FTVŠ 
doc. MUDr. Peter Labaš, CSc., LF  
prof. RNDr. Oto Majzlan, DrSc., PDF 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., JLF 
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., FAF 
prof. Ing. Jozef  Papula, PhD., FM 
doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc., PRAF 
 
členovia VR – univerzitní: 
doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc., FIF 
prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc., LF 
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., FIF 
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., PRIF 



prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., LF – nový 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., PRIF – nový 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., FMFI – nový 
doc. RNDr. Marek Fila, DrSc., FMFI – nový 
doc. JUDr. František Poredoš, CSc., PRAF – nový 
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., PRAF – nový 
 
rektori iných VŠ: 
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., STU Bratislava 
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhDr., EU Bratislava – nový 
prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., UMB Banská Bystrica – nový 
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., MU Brno – nový 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., KU Praha – nový 
prof. Karol Weisslechner, akad. arch., VŠVU Bratislava – nový 
 
zástupcovia SAV: 
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., SAV 
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., SAV 
PhDr. Edita Ivaničková, CSc., SAV – nový 
 
iní: 
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., VÚSCCH 
 
Mandátová a volebná komisia uskutočnila voľby. 
hlasujúcich členov 43, neplatné hlasovanie 3, platné hlasovanie 40 
 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát schválil predložený návrh členov VR UK.  
 
K bodu 4 
Predseda právnej komisie odporučil AS UK predložený materiál Pripomienky k návrhu 
zákona o VŠ s prijatými pripomienkami schváliť. Členovia senátu sa vyjadrovali 
k jednotlivým číslam zmeny a o každej doplnenej alebo vypustenej zmene dal predseda 
senátu hlasovať. 
bod 13 -  návrh na vypustenie 
Hlasovanie za: 27 
 
bod 16 a 17 zachovať pôvodné znenie 
hlasovanie za: 22 
 
bod 18 - doplniť  
hlasovanie za: jednomyseľné 
 
bod 131 – ponechať pôvodné znenie 
hlasovanie za: 29 
 
Predseda senátu doc. Mičieta dal o upravenom texte pripomienok hlasovať. 
Hlasovanie za: jednomyseľné 
 
 



Uznesenie č. 2 
Akademický senát schválil upravený materiál Pripomienky k zákonu o VŠ. 
 
 
Uznesenie č. 3 
Akademický senát poveruje predsedu AS UK a súčasne požiadal rektora UK k zaslaniu  
upraveného materiálu na príslušné miesta a to: ministrovi školstva SR, predsedovi 
výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, podpredsedovi vlády SR D. 
Čaplovičovi, predsedovi RVŠ SR .  
 
 
K bodu 5 
Doc. Putala informoval členov senátu návrhu stanoviska RVŠ SR k dlhodobému zámeru 
štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. 
 
1) Dlhodobý zámer sa hlási k Lisabonskej stratégii len formálne, keďže navrhuje v roku 2010 
dosiahnuť len 1% HDP výdavkov na vedu a techniku, kým jedným z hlavných cieľov 
Lisabonskej stratégie je zvýšenie celkových výdavkov na výskum a vývoj v roku 2010 na 2,6 
% HDP. Navrhovaný rast výdavkov na výskum a vývoj je nepostačujúci a to aj v kontexte 
s programovým vyhlásením vlády o budovaní vedomostnej spoločnosti a poznatkovej 
ekonomiky. Navyše, v najbližšom období sa predpokladá krytie značnej časti verejných 
výdavkov na podporu výskum a vývoj zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe skúseností 
zo súčasného obdobia nevidíme v najbližšom období reálne naplnenie podielu zdrojov 
podnikateľského sektora a preto je potrebný výraznejší nárast prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu. 
 
2) Zatiaľ čo programové vyhlásenie vlády hovorí o podpore vedy, výskumu, aplikovaného 
výskumu a inovácií, dlhodobý zámer navrhuje podporovať prednostne aplikovaný výskum 
a inovácie, teda podporovať len projekty so striktným hospodárskym a spoločenským 
prínosom, so zmluvne potvrdenými odberateľmi. Takáto orientácia bude deformovať 
slovenský výskumný priestor s významným potlačením základného výskumu. To potlačí 
rozvoj odborov s medzinárodným charakterom výsledkov výskumu, bude viesť k úniku 
vedeckých kapacít do zahraničia, k zníženiu konkurencieschopnosti slovenského výskumu 
napr. pri uchádzaní sa o projekty 7. RP. Navyše, vedomostnú spoločnosť a poznatkovú 
ekonomiku nie je možné budovať bez nových poznatkov, aj aplikovaný výskum je odkázaný 
na nové poznatky pre aplikácie. Kvalitný základný výskum je tiež nevyhnutným 
predpokladom poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania. 
 
3) Lisabonská stratégia predpokladá posilnenie úloh Univerzít v oblasti výskumu a vývoja. 
Návrh alokácie prostriedkov z verejných zdrojov na výskum a vývoj však zachováva súčasný 
pomer prostriedkov pre VVŠ a ostatné sektory výskumu a vývoja. Navrhujeme výraznejšie 
posilniť alokáciu verejných zdrojov na podporu výskumu a vývoja na Univerzitách, kde 
výsledky výskumu a vývoja majú okrem iného významný priamy spoločenský výstup 
v podobe trojstupňového vysokoškolského vzdelávania. 
 
4) Odporúčame pojmovo zosúladiť dlhodobý zámer so zákonom 172/2005 Z. z., definovať 
ďalšie nové pojmy (ods. 5.2.2) a zosúladiť ich tiež s pojmami a definíciami používanými 
v Európskom výskumnom priestore. 
 
 



M. Chovanec, predseda komisie pre ŠDaU AS UK, informoval o schválení rokovacieho 
poriadku komisie pre ŠD a o požiadavke VŠMU na pridelenie ubytovacích miest. V diskusii 
rektor UK navrhol, aby boli vypracované jednotné kritéria.  
 
         
 

    
 
 doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

        predseda AS UK 
 
 
 
 
Návrhová komisia 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 22. 3. 2007 
 
Príloha: Konečné znenie pripomienok k návrhu Zákona o VŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


