Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu dňa 21. mája 2008

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2007
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2007
5. Informácie o priebehu a výsledkov volieb do ŠR VŠ
6. Stanovisko AS UK k zasahovaniu do záležitostí akademickej obce UK
7. Informácia o komplexnej akreditácii UK
8. Predaj nehnuteľností (pozemkov) v Karlovej Vsi, ktoré sú vo vlastníctve UK.
9. Rôzne
Bod 1.
Predseda AS UK K. Mičieta privítal prítomných a predložil návrh programu rokovania
ASUK schválený v PASUK 7.5. 2008. Rektor UK žiadal spresnenie v 4. bode rokovania na:
„Výročná správa o činnosti UK za rok 2007“. Program rokovania bol jednomyseľne prijatý.
Bod 2.
Do návrhovej komisie boli jednomyseľne zvolení: predseda: Mgr. Martin Braxatoris,
členovia Jaroslav Hrenák, , JUDr. Marek Števček, PhD.
Bod 3.
Kvestorka UK, Ing. M. Záthurecká, podrobne rozobrala správu o hospodárskej činnosti UK
za predchádzajúci rok, oboznámila prítomných so základnými údajmi správy, informovala
najmä o úprave dotácií v programe 077 v priebehu roka 2007, ktoré reprezentovali oproti
schválenému rozpočtu dotácií spolu čiastku 410 734 tis. Sk, z toho kapitálové dotácie čiastku
175 917 tis. Sk., o nedotačných prostriedkoch UK, o výnosoch UK v roku 2007 spolu, ktoré
predstavovali čiastku 3 135 827 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 pokles o 21 237 tis. Sk.
V hlavnej činnosti predstavovali výnosy sumu 3 023 345 tis. Sk, o nákladoch UK v roku
2007 spolu, ktoré predstavovali čiastku 3 129 175 tis. Sk, čo je oproti roku 2006 o 20 968 tis.
Sk menej. Náklady na hlavnú činnosť boli v sume 3 030 340 tis. Sk. Taktiež prezentovala
podľa predloženej správy výnosy z podnikateľskej činnosti UK, ktoré predstavovali spolu
čiastku 112 482 tis. Sk, náklady čiastku 98 835 tis. Sk, zisk po zdanení z podnikateľskej
činnosti bol v sume 13 646 tis. Sk. Ďalej bol ASUK informovaný o sociálnej podpore
študentov (stravné, ubytovanie), o stavebnej činnosti (rekonštrukcia výťahov, okien). Správu
doplnil niektorými údajmi rektor UK a potom bola krátka diskusia týkajúca sa hlavne
stavebnej činnosti Univerzity. Predsedníčka finančnej komisie p. Macháčová informovala
o priebehu a výsledkoch rokovania finančnej komisie v tejto veci. FK ASUK odporúča
schváliť Výročnú správa o hospodárení UK za rok 2007. Predseda ASUK informoval, že
v priebehu pripomienkovacieho obdobia prišli len formálne návrhy na doplnenie správy resp.
opravy. Významnejšie pripomienky neboli žiadne. Tiež informoval o uznesení PASUK zo 7.
5. 2008, ktoré odporúča správu v ASUK prerokovať a schváliť.

1

Uznesenie č. 1
AS jednohlasne schválil Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského za rok 2007
Bod 4.
Výročnú správu o činnosti UK za rok 2007 komentoval rektor UK. Ako potešujúci fakt
uviedol, že Univerzita v rebríčku hodnotenia postúpila o 100 miest dopredu, nastal pokles
v počte externých študentov, čím sa znížil aj počet študentov, avšak zvýšil sa počet študentov
– cudzincov, podľa oznámenia Úradu práce absolventi UK nemajú problém
s nezamestnanosťou. Zhrnul prospechové a sociálne štipendium. V získavaní finančných
prostriedkov na podané projekty nastal nárast. V ľudských zdrojoch nastala stabilizácia, znížil
sa počet zamestnancov bez vedeckej hodnosti a dlhodobou stratégiou Univerzity je prijímať
zamestnancov s vedeckou hodnosťou. Prebieha Detská univerzita čo je dobrý prostriedok na
zviditeľnenie UK. Nastal pokrok aj v oblasti komunikačnej infraštruktúry.
Predseda AS oznámil, že dostal iba jednu pripomienku s tým, že „Správa“ je rozsiahla
a vyzval prítomných k diskusii. Podľa diskutujúcich „Správa“ dáva väčšinou číselný prehľad
o činnosti UK ale žiadal by sa aj komentár k nim a hlbšia analýza. Rektor UK poznamenal, že
analýza činnosti je trochu komplikovanejšia a vyžadovala by si aj viac práce. Predseda AS
podotkol, že správy tohto druhu sú zamerané väčšinou na číselné vyjadrenie a musia
obsahovať najmä presné údaje o činnosti inštitúcie za uplynulý rok. Diskusia pokračovala
v oblasti „elektronizácie zápisu“ a výberu programu v študijnej oblasti čo podlieha verejnému
obstarávaniu. Predseda ASUK informoval plénum o rokovaní PASUK v tejto veci
a o uznesení PASUK, ktoré odporúča Výročnú správu o činnosti UK za rok 2007 v ASUK
prerokovať a schváliť.
Uznesenie č. 2
AS jednohlasne schválil výročnú správu o činnosti UK za rok 2007
Bod 5.
Predseda AS informoval prítomných o priebehu volieb do ŠR VŠ a konštatoval, že tohto roku
bol priebeh komplikovaný a ťažkopádny. Prečítal mená zvolených zástupcov jednotlivých
fakúlt a ASUK do ŠR VŠ. Tí ktorí neposlali zápisnicu z volieb musia ich predložiť osobne na
1. zasadnutí ŠR. O niektorých fakultách sa vyjadril pochvalne, že boli aktívne a včas sa
vybavili všetky formality.
Uznesenie č. 3
ASUK prijal jednohlasne informáciu o priebehu a čiastočných výsledkoch volieb do ŠR VŠ.
Bod 6.
Predseda AS na úvod uviedol, že dostal veľa e-mailov od študentov ako odozvu na návrh
stanoviska AS UK k zasahovaniu do vecí akademickej obce. Konštatoval, že text podkladu na
rokovanie bol zaslaný 10 dní pred rokovaním ASUK a vyzval K. Stolárikovú aby ním
oboznámila prítomných. Predseda AS prečítal reakciu študentov, členov predsedníctva ŠRVŠ
(príloha).
V diskusii sa vystriedali mnohí prítomní, ktorí diskutovali v troch rovinách: o legitímnosti
vyjadrovania nedávnych stanovísk predsedníctvom ŠRVŠ za študentskú obec, o povahe
zasahovania politických subjektov do záležitostí akademickej obce a o vyberaní resp.
o oprávnenosti vyberania školného. V tejto veci, vyberanie školného na UK za nadštandardnú
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dĺžku štúdia, vystúpil na súhlas väčšiny prítomných členov ASUK (v súlade s rokovacím
poriadkom ASUK) študent M. Homola. Prezentoval stanovisko občianskej iniciatívy „Férové
školné“, najmä však niektoré konkrétne námietky často osobného charakteru voči zákonnosti
postupu UK (v prílohe zápisnice). Osobné stanovisko a námietky prezentoval tiež nečlen
ASUK M. Fabián. Z mnohých diskusných odpovedí členov ASUK vyplynulo, že riešenie
predložených námietok je v právomoci fakulty, na ktorej študuje. Vo vystúpeniach členovia
AS UK odsúdili spolitizovanie témy, pretože vyberanie školného je dané zákonom, ktorý
univerzita musí dodržiavať a zároveň podľa zákona spadá do výlučnej právomoci orgánov
univerzity. Skontaktovanie študentov s členmi politickej strany nevedie nikam a ani ich
vyjadrovanie mimo akademickej pôdy nie je pre nikoho záväzné, poznamenal doc. M.
Kanovský a podľa neho udalosti dejúce sa mimo akademickej pôdy senát by nemal ani
rozoberať. Na udalosti okolo návrhu stanoviska treba reagovať, preto táto udalosť patrí do
kompetencií samosprávnych orgánov a nie je správne že poslanec politickej strany ovplyvňuje
študentov, poznamenal Mgr. M. Braxatoris. Podľa prorektora Osuského zasahovaniu do vecí
akademickej obce sa nedá vždy vyhnúť a kontaktovanie študenta s poslancom sa kvalifikuje
ako súkromný rozhovor. Podľa predsedu AS problémom v tejto záležitosti bolo to, že
navrhovatelia stoja za stanoviskom, že za študentov hovoril ten, kto nemal na to mandát, resp.
mnohí študenti si myslia, že na to nemal mandát. Rektor UK na predložené námietky (v
prílohe zápisnice) , stanovisko zástupcov iniciatívy Férové školné odpovedal:.
Stanovisko - školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom
roku 2007/2008
Listom zo dňa 21. 4. 2008 ste navrhli rektorovi UK „východiská“, podľa ktorých má
UK postupovať, aby sa riešil „nelegálny stav“ na UK v súvislosti s vyberaním školného
v akademickom roku 2007/2008.
Žiaľ, musím konštatovať, že ste dospeli k predmetným „východiskám“ bez toho, aby
ste si zistili skutkový stav veci. V zmysle § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s čl. 86 Štatútu UK univerzita zverejnila školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický
rok 2007/2008 na úradnej výveske UK v budove rektorátu UK (prízemie) dňa 22. decembra
2006. Posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium v akademickom roku
2007/2008 bol 28. február 2007. Z uvedeného vyplýva, že školné a poplatky boli zverejnené
včas.
Ustanovenie § 92 ods. 11 neukladá vysokej škole, aby školné a poplatky vydala ako
vnútorný predpis. Vysoká škola je povinná len zverejniť školné a poplatky na príslušný
akademický rok. Vzhľadom na to, že je nutné riešiť aj ďalšie stránky platenia a vyberania
školného a poplatkov, rektor UK každoročne vydáva aj smernicu, ktorá upravuje kompletne
všetky stránky platenia a vyberania školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.
Na dôvažok musím oponovať aj Vášmu tvrdeniu, že fakulty UK prekročili svoje
kompetencie podľa vysokoškolského zákona a aj podľa Štatútu UK. Podľa § 6 ods. 1 písm. l)
zákona o vysokých školách do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy (ďalej len
„VVŠ“ ) patrí určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium
(ďalej len „školné“) a poplatkov spojených so štúdiom podľa § 92. Samosprávnymi orgánmi
VVŠ sú akademický senát, rektor, vedecká rada a disciplinárna komisia. Určovanie školného
a poplatkov nepatrí do pôsobnosti akademického senátu VVŠ (§ 9), ani vedeckej rady (§ 12)
a disciplinárnej komisie (§ 13). Túto pôsobnosť má rektor VVŠ, ktorý je orgánom
akademickej samosprávy (§ 7) a súčasne štatutárnym orgánom VVŠ, riadi ju, koná v jej mene
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a zastupuje ju navonok (§ 10). Rektor UK v rámci svojej pôsobnosti riadne a včas rozhodol a
zverejnil, že maximálna výška školného je 44 000 Sk v akademickom roku 2007/2008.
Vzhľadom na to, že rektor UK rozhodol aj o tom, že školné je výnosom fakúlt, hoci podľa §
92 ods. 17 zákona o vysokých školách sú školné a poplatky výnosom VVŠ, v nadväznosti na
to delegoval aj svoje kompetencie na dekanov fakúlt, ktorí sú orgánmi akademickej
samosprávy fakúlt (§ 24), aby rozhodli podľa konkrétnych podmienok fakulty o výške
školného za podmienky, že neprekročia maximálnu výšku školného. Všetci dekani stanovili
výšku školného nižšiu cca o 30 až 50%, ako bola stanovená rektorom UK, čo je pre študentov
určite výhodnejšie. Obdobný postup sa na UK uskutočnil aj v oblasti poskytovania štipendií
študentom, keď rektor UK delegoval túto pôsobnosť na dekanov fakúlt, hoci podľa § 95
vysoká škola poskytuje študentom štipendiá. Je vo výlučnej kompetencii rektora UK, aký
rozsah pôsobnosti si ponechá a aký rozsah pôsobnosti deleguje na dekanov fakúlt.
Uznesenie č. 4
ASUK podporuje prednesené stanovisko rektora UK - školné a poplatky spojené so štúdiom
na UK v Bratislave v akademickom roku 2007/2008. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
Uznesenie č. 5
Akademický senát vyjadruje vážne znepokojenie nad aktuálnymi snahami niektorých
politických subjektov zasahovať do vnútorných záležitostí akademickej obce, ktoré spadajú
do oblasti samosprávnej pôsobnosti orgánov vysokých škôl.
Výsledok hlasovania: Za – 27
Proti – 0
Zdržal sa - 10
Senát protestuje proti poškodzovaniu dobrého mena Univerzity Komenského v dôsledku toho,
že jej akademické orgány vo veci vyberania školného uplatňujú účinný zákon o vysokých
školách.
Výsledok hlasovania: Za – 29
Proti – 2
Zdržal sa - 6
Bod 7.
O priebehu prípravy podkladov pre komplexnú akreditáciu Univerzity Komenského
a výsledkov zhodnotenia podkladov na jednotlivých fakultách podľa KZU - Kritériá na
začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy- referovala prorektorka prof. M.
Kollárová. Komentovala vyhodnotenie UK podľa jednotlivých KZU 1 až KZU 6 stanovených
Akreditačnou komisiou MŠ SR, ktoré písomne obdržal každý prítomný pred zasadnutím
ASUK (príloha). Rektor UK doplnil hodnotenie niekoľkými poznámkami.
Uznesenie č. 6
Akademický senát vzal na vedomie informáciu o priebehu a príprave podkladov pre
komplexnú akreditáciu UK a ich zaslanie na Akreditačnú komisiu a konštatoval, že UK
v zmysle požiadaviek jednotlivých KZU1-6 požadované kritéria spĺňa. ASUK poďakoval za
náročnú prácu celému kolektívu, ktorý sa na príprave podkladov Komplexnej akreditácie
zúčastnil. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
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Bod 8.
Rektor UK informoval o zámere a dôvodoch predaja nehnuteľností (pozemkov) v Karlovej
Vsi, ktoré sú vo vlastníctve Univerzity. Ide o pozemky s parcelným číslom 2975/27 o výmere
13 m² a s parcelným číslom 2975/28 o výmere 688 m² spolu o výmere 701 m². Kúpna cena
pozemkov je stanovená v súlade so znaleckým posudkom na 11.000.-Sk/m² + DPH.
Uznesenie č. 7
Akademický senát s predajom pozemkov s parcelným číslom 2975/27 o výmere 13 m²
a s parcelným číslom 2975/28 o výmere 688 m² spolu o výmere 701 m² za cenu stanovenú
v súlade so znaleckým posudkom na 11.000.-Sk/m² + DPH jednomyseľne súhlasí.
K bodu 9
◙ Rektor UK informoval prítomných o Smernici rektora UK č. 1/2008 Výška školného
a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom
roku 2008/2009. Pripomenul, že fakulta nedostane dotáciu na toho študenta ktorý prekračuje
štandardnú dĺžku štúdia, preto je nútená žiadať poplatok za takéto štúdium a zákon to aj
predpisuje. K tejto téme sa pripojili viacerí diskutujúci pričom študenti žiadali vysvetlenie
k odôvodnenosti žiadosti o odpustenie platenia, k informácii o zverejnení školného, ďalej
vysvetlenie o znížení školného (to však platí pre externé štúdium). Prorektor P. Osuský,
prorektorka M. Duračinská a doc. M. Kanovský sa vyjadrili k paralelnému štúdiu a k
zverejňovaniu informácie o školnom čo je v súlade so zákonom. Tiež bol diskutovaný
problém školného z dôvodu predĺženia štúdia na základe študijného pobytu študenta na
zahraničnej vysokej škole. Rektor podrobne objasnil znenie čl. 1, bod 11 písm. d.
predmetného dokumentu.
Uznesenie č. 8
ASUK zobral na vedomie informáciu o Smernici rektora č. 1/2008 a jednohlasne súhlasí
s uznesením.
◙ Na žiadosť riaditeľa VM Mlyny Mgr. R. Gulu predseda ASUK vyzval prítomného riaditeľa,
aby ASUK informoval o medzinárodnom stretnutí organizovaného Evanjelickou cirkvou
augsburského vyznania v dňoch 27. – 29. 6. 2008 Bratislave a so žiadosťou organizačného
výboru o ubytovanie zúčastnených v študentskom internáte VM Mlyny. Vychádzal
z predpokladu, že žiadosti je možné vyhovieť, lebo ide o posledné dni – víkend školského
roku a študenti pravdepodobne vo väčšine už budú odubytovaní pred prázdninami. Tým,
ktorí budú potrebovať ubytovanie – poskytne náhradné. Zástupcovia EBF UK vysvetlili, že
sa jedná o významnú medzinárodnú udalosť a týmto by UK výrazne akciu podporila.
Z diskusie jednoznačne vyplynulo, že v súlade s ubytovacou zmluvou a s tým, že v tom čase
majú študenti ešte zaplatené ubytovanie,. riaditeľ pri ich súhlase s vysťahovaním a potrebe
ubytovania do 30.6. 08 sa musí postarať o ich náhradné ubytovanie.
Uznesenie č. 9
Akademický senát UK nemá v kompetencii vstupovať do zmluvných vzťahov medzi ŠD UK
a ubytovanými študentmi. Riaditeľ VM Mlyny by mal postupovať v súlade s ustanoveniami
ubytovacích zmlúv a informovať o tomto postupe Akademický senát, Komisiu pre študentské
domovy a ubytovanie AS a dekanov fakúlt UK. Senát vyjadril jednomyseľný súhlas s týmto
uznesením.
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◙ Predseda ASUK informoval o liste Mgr. M. Tatárovej vo veci študentky, ktorá bola podľa
nej neoprávnene vylúčená zo štúdia.
◙ Predseda AS vyzval právnu a pedagogickú komisiu aby prerokovali študijné programy,
ktoré by mali byť v programe na nasledujúcom zasadnutí AS.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predseda ASUK
Návrhová komisia: M. Braxatoris, J. Hrenák, M. Števček

Zapísala: Viola Ivanovová
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