Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 10. decembra 2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie vnútorných predpisov fakúlt UK (štatúty)
4. Schválenie vnútorného predpisu č. 20/2008 – dodatku k vnútornému predpisu č.
3/2007 Organizačný poriadok UK
5. Schválenie návrhu rektora UK na menovanie prorektorky prof. RNDr. Marty
Kollárovej, DrSc.
6. Vyjadrenie súhlasu na menovanie prorektorky prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc. za
členku VR UK
7. Vyjadrenie súhlasu na menovanie prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc. za členku VR
UK.
8. Doplnenie členov do vedeckej komisie ASUK - voľba
9. Schválenie cenníka ubytovania v ŠD UK od 1. januára 2009
10. Schválenie predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Karlova Ves
11. Informácia o smernici o prideľovaní ubytovania na UK a o smernici o poplatkoch za
štúdium na UK
12. Informácia z vedenia Univerzity Komenského
13. Rôzne
Bod 1.
Predseda AS otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
Bod. 2
Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení: Tomáš Búry, doc. RNDr. Miriam Fendeková,
CSc., MUDr. Erika Macháčová,
Bod 3.
Predseda AS pripomenul, že na zasadnutí senátu dňa 22. 10. 2008 neboli schválené štatúty
fakúlt, ktoré nemali zosúladený článok o voľbe dekana so štatútom UK. Na dnešnom
rokovaní budú schvaľované štatúty, ktoré sú v zmysle uznesenia č. 3 z 22. 10. 2008
upravené, prerokované na príslušných fakultách a predložené na schválenie v AS. Opätovne
predložili štatúty na schválenie Filozofická fakulta, Fakulta managementu a Farmaceutická
fakulta. Podľa vyjadrenia M. Kanovského (člena právnej komisie), komisia štatúty
prerokovala, pripomienky z uznesenia č. 3 z 22. 10. 2008 boli zapracované. Predseda ASUK
otvoril diskusiu o uplatňovaní predmetného uznesenia z 22. 10. 08. Dekan JLF doc. D.
Mištuna informoval ASUK o spektre názorov na uplatnenie uznesenia č. 3 ASUK z 22. 10.
2008 a problém tvorby štatútu. Návrh štatútu JLF bol vypracovaný v súlade s predmetným

uznesením, podľa ktorého voľba dekana má byť v súlade so štatútom UK, avšak na zasadnutí
Akademického senátu fakulty nebola schválená úprava článku 19 ods. 6, 7. V širšej súvislosti
predseda ASUK poznamenal, že študenti majú samozrejme právo hlasovať podľa vlastného
uváženia ako aj ostaní členovia senátov. Pripomenul, že vysokoškolský zákon pri
konštituovaní senátu či už vysokej školy alebo fakulty hovorí o zamestnaneckej časti
a študentskej časti, pričom študentská časť tvorí aspoň jednu tretinu z členov senátu (zákon
131/2002 Z.z. po zmene zákonom 363/2007 Z.z. §8 ods. 2), avšak nehovorí o osobitnom
schvaľovaní v týchto častiach senatov, ale len o schvaľovaní. Tiež pripomenul, že podľa čl.
21 ods. 6 štatútu UK ktorý je vypracovaný v súlade s VŠ zákonom č. 131/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov na platné uznesenie Akademického senátu je potrebná nadpolovičná
väčšina prítomných členov. K. Adamicová zdôraznila, že je členkou aj fakultného senátu
a pozná okolnosti a problém priebehu schvaľovania štatútu JLF v senáte fakulty. Senát JLF
dva problematické body (článku 19 ods. 6, 7) vyriešil osobitne, oddelené schvaľovanie
v jednotlivých častiach senátu a s predloženým návrhom dekana (v článku 19, ktorý
akceptoval formulácie štatútu UK a znenie uznesenia č. 3 z 22.10. 08) senát JLF neschválil.
Podľa nej pôvodné znenie návrhu nenarušuje štatút UK. Predseda AS pripomenul, že ak návrh
dekana v súlade s § 27 zákona 131/2002 nie je schválený v senáte fakulty, nemôže byť
predložený do schvaľovacieho procesu ASUK.
Prorektor P. Osuský zdôraznil, že
predkladateľom štatútu je dekan fakulty a ak sa štatút neprijme, bude platiť pôvodný
dokument. V senáte sa schvaľujú aj uznesenia dotýkajúce sa študentov ku ktorým sa môžu
študenti vyjadrovať a s takýmto modelom schvaľovania uznesení súhlasila aj zamestnanecká
časť senátu. Podľa dekana JLF by sa mal vysvetliť pojem „súlad“. Do akej miery je daný
štatút fakulty do súladu so štatútom UK prenechá na členov AS. Podľa prorektora M.
Dúbravu ASUK sa riadi určitými pravidlami a preto v tomto prípade sa môže o tom iba
diskutovať. Schvaľovať sa nemôže inak ako umožňuje zákonný predpis. Predseda AS: Článok
v štatúte JLF, o ktorom sa diskutuje, hovorí o voľbe dekana, ktorého volí Akademický senát
fakulty, v štatúte UK volí rektora UK ASUK. Podľa diskutovaného modelu o platnom
uznášaní v senáte, ktorý je zakotvený v štatúte JLF, senát nebude môcť nijaké uznesenie
schváliť ak s ním študenti nebudú súhlasiť. Podľa P. Osuského treba počúvať aj študentov
a prijímať návrhy ktoré predložia, pretože sú riadnymi členmi senátu. J. Hrenák, člen právnej
komisie poznamenal, že komisia schvaľuje iba dekanom podpísané materiály. Predseda AS:
Pri schvaľovaní dokumentu sa musia všetky názory zjednotiť čo odzrkadľuje prístup k danej
problematike. Študentská časť senátu vyjadrila nesúhlas s tým, že je ich záujmom blokovať
schvaľovanie dokumentov. Dekan JLF vyhlásil, že v tomto prípade je podstatné, či je
predmetný problém v súlade alebo v rozpore so štatútom UK. Predseda AS navrhol na záver
diskusie akceptovať uznesenie č. 3 z 22. 10. 2008, pričom spôsob hlasovania a výsledok, tj.
schválenie uznesenia može osobitne upravovavať rokovací poriadok senátu fakulty resp. UK .
Predseda ASUK ukončil diskusiu a dal hlasovať o predložených štatútoch fakúlt Filozofickej fakulty, Farmaceutickej fakulty a Fakulty managementu.
Uznesenie č. 1
Akademický senát jednohlasne schválil z predložených štatútov štatút Filozofickej fakulty,
Farmaceutickej fakulty a Fakulty managementu.
Bod 4.
Predseda AS predložil do senátu schválenie dodatku k organizačnému poriadku UK,
Vnútorný predpis č. 20/2008, ku ktorému rektor UK podal krátke zdôvodnenie: Tento
dodatok nadväzuje predovšetkým na platný štatút UK a v súlade s jeho znením upravuje
z legislatívno-technického hľadiska text organizačného poriadku UK. Ďalej zavádza úpravu
(v súlade s vysokoškolským zákonom) spôsobu schvaľovania vnútorných predpisov

a čiastočne aj novelizuje distribúciu vnútorných predpisov UK. Do dodatku k vnútornému
predpisu je zahrnuté ako súčasť Univerzity Komenského aj novozriadené Medzinárodné
laserové centrum.
Uznesenie č. 2
Akademický senát UK navrhuje schválenie vnútorného predpisu č. 20/2008 dodatok č. 1
k vnútornému predpisu č. 3/2007 organizačný poriadok UK.
Výsledok hlasovania: Za – 46
Proti – 0
Zdržal sa – 1
Bod 5.
Predseda ASUK v súlade so zákonom 131/2002 a znení neskorších predpisov č. 363/2007
navrhol v bodoch programu 5.-7. rozhodovanie tajným hlasovaním. ASUK schválil
jednomyseľne návrh.
Predseda AS predložil na schválenie na návrh rektora UK vymenovanie prof. RNDr. Marty
Kollárovej, DrSc. za prorektorku UK.
Výsledok hlasovania: Za – 45
Proti – 1
Zdržal sa – 1
Uznesenie č. 3
ASUK schválil návrh rektora UK na vymenovanie prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc. za
prorektorku UK.
Bod 6.
Predseda AS predložil na schválenie na návrh rektora UK vymenovanie prof. RNDr. Marty
Kollárovej, DrSc. za členku vedeckej rady UK.
Výsledok hlasovania: Za – 47
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4
ASUK schválil návrh rektora UK na vymenovanie prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc. za
členku vedeckej rady UK.
Bod 7.
Predseda AS predložil na schválenie na návrh rektora UK vymenovanie prof. PaedDr. Alice
Vančovej, CSc. za členku vedeckej rady UK. Rektor UK stručne uviedol dôvod návrhu
a predstavil kandidátku.
Výsledok hlasovania: Za – 45
Proti – 1
Zdržal sa – 1
Uznesenia č. 5
ASUK schválil na návrh rektora UK vymenovanie prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc. za
členku vedeckej rady UK.
Bod 8.
Predseda vedeckej komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. navrhol do komisie členov z tých
fakúlt, ktoré v komisii doteraz neboli zastúpené. Za Filozofickú fakultu prof. PhDr. Máriu
Kusú, CSc., za Právnickú fakultu JUDr. Mareka Števčeka, PhD., za Pedagogickú fakultu doc.

PhDr. Jozefa Lysého, CSc., za Fakultu sociálnych a ekonomických vied doc. Mgr. Martina
Kanovského, PhD. Navrhnutí zástupcovia fakúlt súhlasia s členstvom vo vedeckej komisii.
Uznesenie č. 6
Akademický senát UK jednomyseľne súhlasí aby navrhnutí zástupcovia fakúlt boli členmi
vedeckej komisie : M. Kusá, M.Števček, J. Lysý, M. Kanovský.
Bod 9.
Predseda AS predložil na schválenie vedením UK navrhuté cenníky za ubytovanie vo VI
Mlyny, vo VI Družba a cenník Vysokoškolského internátu a jedálne Jesseniovej lekárskej
fakulty v Martine platné od 1. 1. 2009 a pripomenul, že nový cenník nie je zdražovanie
ubytovania. Vyzval predsedu ubytovacej komisie aby informoval senát o jej stanovisku. M.
Chovanec: Ubytovacia komisia prerokovala cenníky navrhnuté riaditeľmi jednotlivých
internátov a je za to, aby sa zachovali ceny platné do 31. 12. 2008 prepočítané na eurá
konverzným kurzom stanoveným štátom. M. Chovanec pripúšťa zaokrúhlenie na stotiny čo
by nebol veľký zásah do pôvodnej ceny. Riaditeľ VI Družba I. Daňo pripomenul, že pri
vyhotovovaní nového cenníka ceny za ubytovanie neupravovali iba prepočítali na eurá.
Viacero prítomných v pripomienke vyslovilo názor, že práca so stotinami je v účtovnom
systéme náročnejšia až veľmi komplikovaná a preto sa prikláňajú k zaokrúhľovaniu na celé
eurá nahor alebo nadol. Ako ďalší problém uviedli sťaženú identifikáciu platiteľa. Podľa E.
Macháčovej neobstojí argument, že práca s centami je náročná. Keď máme centy, treba ich
používať. K tomuto názoru sa prikláňa aj predseda AS. Diskutujúci zo študentskej časti
senátu navrhujú, aby sa zaokrúhľovali ceny tak ako iné komodity pri prepočte na eurá a nie je
im jasné prečo je problémom urobiť matematický prepočet. Na koniec diskusie rektor UK
navrhol, ako najvhodnejšie východisko, aby na základe prehodnotenia nákladov na
prevádzku ŠD UK sa ceny za jednotlivé izby platné do 31. 12. 2008 upravili hore alebo dole
od 1. 1. 2009 na celé eurá s platnosťou do konca akademického roku 2008-09. Predseda
ASUK dal hlasovať o tomto návrhu. Výsledok hlasovania:
Za – 34
Proti – 8
Zdržal sa – 5
Uznesenie č. 7
Akademický senát schvaľuje, aby sa cenníky za ubytovanie v študentských domovoch UK na
základe prehodnotenia nákladov na prevádzku ŠD UK platné do 31. 12 2008 upravili od 1. 1.
2009 hore alebo dole na celé eurá s platnosťou do konca akademického roku 2008-09.
Bod 10.
Rektor UK informoval o návrhu predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Karlova Ves –
Staré Grunty. Ide o pozemok s parcelným číslom 2839/2 o výmere 67 m2 ktorý pre svoje
rozmery a situovanie je nevhodný na využívanie pre potreby Univerzity ani na prenájom.
Cena je primeraná a je stanovená na 335.000.- Sk vrátane DPH.
Uznesenie č. 8
Akademický senát UK súhlasí s predajom nehnuteľnosti v katastrálnom území Karlova Ves –
Staré Grunty na parcele č. 2839/2 o výmere 67 m2 za navrhnutú cenu 335.000.- Sk vrátane
DPH.
Výsledok hlasovania: Za – 45
Proti – 2
Zdržal sa – 0

Bod 11.
Predseda AS oznámil prítomným, že Univerzita Komenského pripravuje smernicu
o prideľovaní ubytovania pre študentov a o výške školného a poplatkoch spojených so
štúdiom. Rektor UK o pripravovanej smernici podal krátku informáciu a pripomenul, že
požiadal dekanov jednotlivých fakúlt aby zaslali správu o vyberaní školného na svojich
fakultách. V prípade, keď študent nezaplatil školné je problematické vymáhanie pretože
nezaplatené školné sa pre vysokú školu nemôže považovať za pohľadávku. Od budúceho
akademického roku sa počíta s menším počtom prípadov odpustenia školného, pretože ak
študent prekračuje štandardnú dĺžku štúdia vysoká škola nedostane naňho dotáciu
z Ministerstva školstva. Preto sa bude musieť pri vydávaní diplomu zaviesť kontrola či
zaplatil školné. Univerzita Komenského bude odpúšťať školné v odôvodnených prípadoch
ako je preukázanie hmotnej núdze alebo napr. u držiteľa preukazu ZŤP. Mobility študentov
nespôsobujú prekračovanie štandardnej dĺžky štúdia ak sa uskutočňujú v rámci študovaného
odboru. Ak sa študent zapíše na dve vysoké školy, ale do 31. 10. sa preukáže že na jednej
z nich zanechal štúdium, škola dostane naňho dotáciu a školné neplatí.
Uznesenie č. 9
Akademický senát UK zobral na vedomie informáciu o pripravovanej smernici o výške
školného a poplatkoch spojených so štúdiom.
Bod 12.
Rektor UK informoval o pripravovanej výstavbe Fakulty informatiky a informačných
technológií STU na čo Univerzita Komenského reagovala protestným listom, pretože by to
znamenalo využívanie cesty v našom vlastníctve a žiadala prepracovanie územného projektu.
Ďalej oznámil, že správna rada UK súhlasila so zriadením Akadémie celoživotného
vzdelávania, ktorá sa zaoberá prípravou kurzov a školení rôzneho rozsahu ako aj záberu tém.
Nesúhlasila však so zriadením občianskeho združenia ŠK Slovan Univerzita Komenského
Bratislava, ktoré by zastrešovalo športovú činnosť študentov počas štúdia na vysokej škole.
L. Križan vyjadril ľútosť nad neschválením tohto projektu pretože vložili doň veľa energie
a práce – venovali sa tomu 1,5 roka - a preto je sklamaný. Verí tomu projektu a stále dúfa že
sa bude dať niečo v tom urobiť. Ďalej rektor UK informoval o novom počítačovom programe,
ktorý Univerzita hodlá objednať z Masarykovej univerzity v Brne, avšak po úspešnom
otestovaní.
Uznesenie č. 10
Akademický senát vzal na vedomie informácie z vedenia Univerzity Komenského.
Bod 13.
◙ Predseda AS informoval prítomných o stanovisku dekana FSEV, ktoré poslal do redakcie
TA3 a na vedomie Akademickému senátu UK ako reakciu na odvysielanú reláciu o fakulte
FSEV. Týka sa verejného obstarávania podprahovou metódou na určitý projekt ktorý sa mal
realizovať na fakulte. V tejto súvislosti už bol Akademický senát UK informovaný na svojom
zasadnutí dňa 22. 10. 2008 v zmysle uznesenia predsedníctva Akademického senátu UK zo
dňa 15. 10. 2008. M. Kanovský k tomu poznamenal, že túto problematiku riešili aj na
Akademickom senáte fakulty, ktorý prijal stanovisko, že do skončenia vyšetrovania tejto
kauzy nebudú do jeho priebehu zasahovať. Obidva senáty ASUK a senát FSEV budú problém
nadalej sledovať.

◙ Predseda komisie pre vedu M. Putala informoval senát o zasadnutí komisie dňa 19. 11.
2008, ktorého hlavnou témou bol spôsob hodnotenia publikačnej činnosti pre potreby rozpisu
dotácií. Z diskusie vyplynulo uznesenie, podľa ktorého odporúčajú bodové hodnotenie
približujúce sa k spôsobu hodnotenia Ministerstva školstva berúc do úvahy aj typy odborov.
Taktiež treba brať do úvahy aj finančné prostriedky pri zmene bodovania. Ďalej informoval,
že sa k hodnoteniu musí vyjadriť aj exekutíva, preto fakulty už boli požiadané aby podali
návrhy. Zdôraznil, že hlavným cieľom je hľadanie kompromisu v hodnotení publikácií
k čomu sa prikláňali aj diskutujúci na zasadnutí komisie. Rektor UK poznamenal, že
o hodnotení publikácií a o bodovaní sa ešte bude diskutovať aktuálne najmä na úrovni kolégia
rektora.
A. Machlica sa informoval, či Univerzita neuvažuje o zmene internetovej stránky pretože
podľa neho je neprehľadná. Bolo by dobré zmeniť štruktúru aj obsah a tak isto rozšíriť
stránku v anglickom jazyku (AJ). Rektor UK odpovedal, že internetová stránka má spĺňať
určité kritériá z čoho sa vychádzalo pri návrhu a podľa odborníkov tieto kritériá spĺňa. Má byť
hlavne pochopiteľná pre všetkých. Sekcia v AJ sa bude rozširovať. Podľa predsedu AS v tejto
štruktúre dlho trvá hľadanie informácie. Prorektor P. Osuský poznamenal, že stránky v AJ
majú ponúkať všetky fakulty. A. Machlica - myslel hlavne na to, aby stránka bola pestrejšia,
pútavejšia, mohlo by sa uvažovať aj o vložení nejakých fotografií.
Predseda AS ukončil zasadnutie a zaželal všetkým príjemné sviatky s tým, že ďalšie
zasadnutie sa plánuje na koniec januára.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predseda AS UK

Návrhová komisia:

Tomáš Búry
Erika Macháčová
Miriam Fendeková

Zapísala: Viola Ivanovová

