Zápisnica
zo zasadnutia AS UK dňa 12. 12. 2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Zloženie pracovných komisií AS UK
4. Voľba predsedov pracovných komisií AS UK
5. Dodatok č. 4 k Štatútu UK
6. Informácie rektora UK
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1 - Otvorenie
Predseda AS UK otvoril zasadnutie o 13.40 hod. a privítal členov a hostí na prvom riadnom zasadnutí
AS. Predseda AS UK informoval prítomných, že program zasadnutia je potrebné rozšíriť o nový bod schválenie návrhov nájomných zmlúv a dal o rozšírení programu hlasovať.
Výsledok hlasovania:
za: jednomyseľne
K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie AS UK
Predseda AS UK navrhol za členov návrhovej komisie – D. Böhmera (LF UK), M. Fendekovú (PriF
UK) a J. Hrenáka (LF UK).
Výsledok hlasovania:
za: jednomyseľne
K bodu 3 – Zloženie pracovných komisií AS UK
Predseda AS UK vysvetlil prítomným, že AS UK si v každom funkčnom období zriaďuje poradné
orgány – pracovné komisie. Každý člen AS UK má právo byť na požiadanie zvolený za člena jednej
pracovnej komisie, pričom sa nevylučuje činnosť i vo viacerých komisiách a nevylučuje sa i účasť
nečlenov AS UK na činnosti pracovných komisií AS. V tomto funkčnom období sú to tieto komisie:
• finančná komisia
• pedagogická komisia
• vedecká komisia
• komisia pre rozvoj
• právna komisia
• komisia pre zahraničné veci
• komisia pre študentské domovy a ubytovanie.
Upozornil, že dáva kolovať tabuľku, do ktorej si má každý napísať komisiu, v ktorej bude pracovať
v tomto funkčnom období.
K bodu 4 – Voľba predsedov pracovných komisií AS UK
Predseda AS UK vyzval členov AS UK, aby podali návrhy na predsedov jednotlivých pracovných
komisií AS UK. Kandidátom na predsedu finančnej komisie bola navrhnutá E. Macháčová (LF UK), na
predsedu pedagogickej komisie M. Kusá (FiF UK), na predsedu vedeckej komisie M. Putala (PriF UK),
na predsedu komisie pre rozvoj M. Makovník (LF UK), na predsedu právnej komisie M. Števček (PraF
UK), na predsedu komisie pre študentské domovy a ubytovanie M. Chovanec (FiF UK), na predsedu
komisie pre zahraničné veci K. Šujanová (FM UK). Predseda volebnej komisie vysvetlil spôsob a
postup volieb predsedov komisií AS UK a členovia volebnej komisie rozdali volebné lístky. Následne
prebehlo hlasovanie o navrhnutých kandidátoch.
Hlasovanie č. 1
Počet hlasovacích lístkov celkom: 48
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 2
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návrh č. 1 - E. Macháčová (LF UK) predsedkyňa finančnej komisie AS UK
Výsledok hlasovania:
Za: 46
Proti: 0
Zdržal sa: 0
návrh č. 2 – M. Kusá (FiF UK) predsedkyňa pedagogickej komisie
Výsledok hlasovania:
Za: 46
Proti: 0
Zdržal sa: 0
návrh č. 3 - M. Putala (PriF UK) predseda vedeckej komisie
Výsledok hlasovania:
Za: 46
Proti: 0
Zdržal sa: 0
návrh č. 4 - M. Makovník (LF UK) predseda komisie pre rozvoj
Výsledok hlasovania:
Za: 45
Proti: 0
Zdržal sa: 1
návrh č. 5 - M. Števček (PraF UK) predseda právnej komisie
Výsledok hlasovania:
Za: 45
Proti: 1
Zdržal sa: 0
návrh č. 6 - M. Chovanec predseda komisie pre študentské domovy a ubytovanie
Výsledok hlasovania:
Za: 46
Proti: 0
Zdržal sa: 0
návrh č. 7 - K. Šujanová (FM UK) predsedkyňa komisie pre zahraničné veci
Výsledok hlasovania:
Za: 45
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Uznesenie 1:
AS UK zvolil MUDr. Eriku Macháčovú, CSc. za predsedkyňu finančnej komisie AS UK na
funkčné obdobie 2007 – 2011, prof. PhDr. Máriu Kusú, CSc. za predsedkyňu pedagogickej
komisie AS UK na funkčné obdobie 2007 – 2011, doc. RNDr. Martina Putalu, CSc. za predsedu
vedeckej komisie AS UK na funkčné obdobie 2007 – 2011, Michala Makovníka za predsedu
komisie pre rozvoj AS UK na funkčné obdobie 2007 – 2011, JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za
predsedu právnej komisie AS UK na funkčné obdobie 2007 – 2011, Michala Chovanca za
predsedu komisie pre študentské domovy a ubytovanie AS UK na funkčné obdobie 2007 – 2011 a
Katarínu Šujanovú za predsedkyňu komisie pre zahraničné veci AS UK na funkčné obdobie 2007
– 2011.
K bodu 5 – Dodatok č. 4 k Štatútu UK
Rektor UK podal komentár k predloženému návrhu Vnútorného predpisu – Dodatku č. 4 k Štatútu
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého obsahom je rozhodnutie o zriadení Medzinárodného
laserového centra s účinnosťou od 1. 1. 2008 ako centrálne financovanú súčasť UK. Základným
poslaním a predmetom činnosti MLC UK ako špecializovaného výskumného a vývojového pracoviska
je zabezpečovanie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy a techniky do hospodárskej a spoločenskej
praxe. Komplexné informácie boli doručené všetkých členom AS UK v elektronickej forme. Predseda
AS UK vyjadril podporu predkladanému návrhu za seba i PAS UK a dal hlasovať aklamačne.
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Výsledok hlasovania:
Za: jednomyseľne
Uznesenie 2:
AS UK schválil návrh Dodatku č. 4 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.
K bodu 6 – Schvaľovanie nájomných zmlúv
Predseda AS UK informoval, že vedenie UK predložilo prehľad návrhov nájomných zmlúv v písomnej
forme, ku ktorým je nutný súhlas AS UK na základe zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií. Rektor UK vysvetlil aktuálny stav veci a informoval, že ide o návrhy
jednotlivých fakúlt UK a vedenie UK ich iba kompletizuje. Predseda AS UK otvoril diskusiu, v ktorej
M. Kusá (FiF UK) pripomienkovala výšku nájomného od nájomcu Telefonica O2 Slovakia, s. r. o., J.
Kyselovič (FaF UK) navrhol, aby návrhy najprv boli pripomienkované finančnou komisiou, predseda
AS spolu s K. Adamicovou (JLF UK) doplnil, že by bolo vhodné pripomienkovanie i v právnej komisii
AS UK. Rektor UK sa vyjadril, že by bolo optimálne, nakoľko ide o novú vec v rokovacom poriadku
AS UK, aby sa stanovil postup pre vyjadrenie súhlasu s prenájmom majetku UK.
Po diskusii o veci predseda AS UK zhrnul postup takto:
• originál nájomných zmlúv v jednom vyhotovení bude od podania návrhu prenájmu do AS do
jeho odsúhlasenia v AS UK v kancelárii AS UK k nahliadnutie členom AS UK,
• vedenie predloží AS UK tabuľku návrhov nájomných zmlúv na schválenie do zasadnutia AS
UK,
• kancelária AS UK predloží tabuľku návrhov nájomných zmlúv na posúdenie finančnej a právnej
komisii AS UK, spracované stanoviská komisií budú predložené na zasadnutí AS UK,
• kancelária AS UK zašle tabuľku nájomných zmlúv členom AS UK k nahliadnutiu pred
zasadnutím AS UK,
• zástupca vedenia UK, fakulty podá na zasadnutí vysvetlenie.
Predseda AS UK vyzval prítomných hlasovať o tomto návrhu aklamačne.
Výsledok hlasovania:
Za: jednomyseľne
Následne dal predseda AS UK hlasovať o návrhoch nájomných zmlúv predložených vedením UK
k tomuto zasadnutiu AS UK.
Výsledok hlasovania:
Za: 40
Proti: 1
Zdržal sa: 7
Uznesenie 3:
AS UK schválil tieto návrhy nájomných zmlúv:
1. satelitný vykrývač - Telefonica O2 Slovakia, s. r. o. – časť strechy a podkrovia budovy
RKCMBF UK na dobu určitú – 5 rokov;
2. bufet a sklad – M. Horváth - v budove LF UK na Sasinkovej ul. 4 na dobu určitú do 31. 8.
2012;
3. veterný vertikálny tunel – AIRONEX, s. r. o. - v areáli FTVŠ UK na dobu určitú do 31. 8.
2012;
4. kvetinárstvo – K. Beňová – v budove PriF UK na dobu určitú do 30. 9. 2012
5. klub pre študentov a pre ubytovanie hostí – Brilliant Bijoux, s. r. o. veľký Krtíš na dobu
určitú do 31. 1 2013.
K bodu 7 – Informácie rektora UK
Rektor UK informoval, že UK priamo sa môže stať v budúcom roku príjemcom asignačnej dane
a novele zákona o dani z príjmov, ktorá prináša podstatné zmeny pre doktorandov. Tiež informoval
o zmenách v kritériách pre akreditáciu, o operačných programoch a výzvach na vzdelávanie v januári
2008. Tiež objasnil dôvody a vysvetlil účel mapovania využitia fondu pracovného času zamestnancov
UK formou čestných prehlásení. A. Dubničková (FMFI) položila otázku rektorovi UK, či naozaj platí
na UK podmienka max. úväzku zamestnanca UK 1,5 úväzku 58 hodín týždenne. Rektor UK túto
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podmienku potvrdil a odôvodnil požiadavkami podmieňujúci kvalitu pracovného výkonu zamestnanca
UK.
M. Putala (PriF UK) upozornil na teritoriálne problémy v operačnom programe Výskum a vývoj,
o ktorom sa zo strany Ministerstva školstva vôbec nehovorí. Predseda AS UK a J. Jakubovský (LF UK)
upozornili na problémy personálneho charakteru – vedecké osobnosti a samozvaní odborníci. Rektor
UK pripomenul i svoj boj na úseku verifikácie publikačnej činnosti a podvody v tejto oblasti,
realizované aj odb. inštitúciami.
K bodu 8 - Rôzne
Predseda AS UK informoval, že prvoradou úlohou AS UK v novom funkčnom období AS UK bude
inovovanie legislatívy, hlavne rokovacieho poriadku AS UK. Vedenie UK tiež poskytlo AS UK priestor
na zverejňovanie dokumentov AS UK na úradnej výveske UK pri vstupe do budovy UK zo strany
Múzejnej ulice. Informácie o činnosti AS UK sa budú zverejňovať aj v časopise Naša univerzita. Tiež
informoval o podnete predsedkyne AS PdF UK na neregulárnosť volieb do AS UK a podnete Mgr.
Pigošovej. Podrobne vysvetlil ich neodôvodnenosť a stručne opísal, ako boli vybavené.
M. Putala (PriF UK) informoval o činnosti Rady vysokých škôl - o akceptovaní pripomienok AS UK
z predošlého zasadnutia.
Otázku A. Machlicu (PriF UK) vo veci Vyhlásenia o štúdiu zodpovedala prorektorka pre študijné veci,
že termín je do 30. septembra, do 30. 3. 2008 to bude upravené predpisom v rámci internej legislatívy
UK.
J. Vantuch (PdF UK) apeloval na členov AS UK, aby prispeli svojim skúsenosťami zo zahraničia
k skvalitneniu fungovania ESP projektov u nás, upozornil na priveľkú administratívu, sporný systém
hodnotenia kvality.
K. Stoláriková (FSEV UK) požiadala o vysvetlenie problematiky spoplatnenia štúdia pri súbehu
viacerých programov štúdia a prekročenia normovej dĺžky štúdia, prorektorka pre študijné veci
vysvetlila, že rok 2002 je štartovacím bodom pre výpočet.
Prorektor pre IT referoval o problémoch pri získavaní nových technológií pre zlepšenie situácie IT
technológií na UK a o problematike zavádzania systému SOFIA a jeho prevádzky na UK.
K bodu 9 - Záver
Predseda AS UK poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť, zaprial príjemné prežitie vianočných
sviatkov a ukončil zasadnutie o 15.20 hod.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda AS UK
Návrhová komisia:
D. Böhmer

............................................

M. Fendeková

............................................

J. Hrenák

............................................

Zapísala: Dorogiová
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