Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 30. 9. 2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Verejné obstarávanie na UK
4. Predbežný súhlas k prenájmu nehnuteľností a vecného bremena
5. Akademický informačný systém UK
6. Úhrada školného a poplatky za štúdium na UK – informácia o výsledku súdneho sporu
7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do senátu
8. Ceny za ubytovanie v študentských domovoch UK
9. Informácie z vedenia
10.Rôzne
Bod 1. Otvorenie
Predseda AS privítal prítomných a otvoril schôdzu. Do programu navrhol zaradiť bod –
stanovisko AS k masmédiám.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 1
Akademický senát súhlasí so zaradením do programu rokovania bod – stanovisko AS
k masmédiám.
Bod 2. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
JUDr. Eduard Burda, PhD.
JUDr. Marek Števček, PhD.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení:
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., JUDr. Eduard Burda, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD.
Bod 3. Verejné obstarávanie na UK
Rektor UK v krátkosti vysvetlil princíp integrácie verejného obstarávania na UK. Podľa
zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách je UK jedna právnická osoba, preto podľa zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je Univerzita Komenského jedným verejným
obstarávateľom. Na otázku E. Macháčovej či sa musia minúť pridelené finančné prostriedky
do stanoveného termínu odpovedal predseda AS: do stanoveného termínu samozrejme len
u končiacich projektov, u bežiacich projektov je nevyhnutné zrealizovať do stanoveného
termínu vyúčtovanie čerpania prostriedkov za uplynulý rok. Na otázku J. Jakubovského prečo
musí z grantových prostriedkov kupovať drahšie vybavenie ako na voľnom trhu, reagoval
rektor UK tak, že z prihlásených súťažiacich vyberú toho kto má najvýhodnejšiu ponuku
avšak je možné, že na trhu je po termíne ukončenia obstarávania aj lacnejší dodávateľ, resp.
dodávateľ, ktorý sa do verejnej súťaže neprihlásil. V tejto súvislosti viacerí členovia ASUK

poukázali na konkrétne príklady neekonomického využitia verejných prostriedkov, ktoré
vyplýva zo znenia a dodržiavania Zákona 25/2006 Z. z. Predseda ASUK poznamenal, že
ASUK bude naďalej sledovať, evidovať tieto rozporuplnosti. Na poznámku J. Vantucha
o možnosti zmeny zákona o obstarávaní reagoval predseda AS, že Akademický senát môže
a musí poukazovať na problémy a informovať o nich zodpovedných, priamo navrhovať
zmenu zákona je nad rámec pôsobnosti ASUK. Rektor UK poznamenal, že pri obstarávaní
fakultou môže splnomocniť fakultu, ale UK musí vedieť o predmete nákupu z titulu integrácie
obstarávania Univerzitou a či sa neprekročil limit daný zákonom. Napriek niektorým
listovým interpretáciám členom AO UK o spôsobe resp. modifikáciách realizácie verejného
obstarávania na UK resp. na jednotlivých fakultách, tieto neboli ani v jednom prípade
podpísané štatutárom úradu pre verejné obstarávanie. Rektor UK jednoznačne potvrdil, že
spôsob verejného obstarávanie na UK sa bude naďalej riadiť vnútorným prepisom UK č.
15/2008, ktorý nadobudol účinnosť 15.6. 2009.
Uznesenie č. 3
Akademický senát vzal na vedomie spôsob obstarávania a dôvody integrácie verejného
obstarávania v rámci Univerzity Komenského s tým, že bude priebežne kontrolovať stav tohto
procesu.
Bod 4. Predbežný súhlas k prenájmu nehnuteľností a vecného bremena
E. Macháčová (predsedníčka finančnej komisie) referovala o zasadnutí komisie kde sa
prerokovávali predložené žiadosti o prenájom. Nebola spokojná s nízkou účasťou členov
komisie a pripomenula, aby svoje vyjadrenia k predmetu rokovania poslali v budúcnosti
elektronicky ak sa nemôžu zúčastniť. Podľa J. Vantucha členovia komisie nie sú odborníci
aby hodnotili stanovenú cenu. Predseda AS pripomenul, že senát rozhoduje o tom, či súhlasí
s daným zámerom konkrétneho prenájmu. Realizácia ceny a zmluvy už nie je vecou ASUK,
ale exekutívy UK. Zároveň poznamenal, že doteraz neschválené nájomné zmluvy sa musia
znovu predložiť novou formou. E. Macháčová prečítala žiadosti o prenájom.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 4
Akademický senát schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností a žiadosť
o zriadenie vecného bremena:
1. Prenájom nebytových priestorov. Žiadosť predkladá Rektorát UK v Bratislave o
prenájom nebytových priestorov nájomcovi – Alife Style, s. r. o. , Nám. majstra Pavla
39 v Levoči na dobu 5 rokov od 1. 9. 2009.
2. Prenájom nebytových priestorov. Žiadosť predkladá Rektorát UK v Bratislave
o prenájom nebytových priestorov nájomcovi – Alliance Francaise de Lučenec,
Novohradská 1, Lučenec na dobu od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011.
3. Prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves. Žiadosť predkladá Rektorát UK
v Bratislave o prenájom časti pozemku nájomcovi – ISPA, s. r. o., Kopčianska 92,
Bratislava na dobu od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2013.
4. Prenájom časti pozemku v k. ú. Karlova Ves. Žiadosť predkladá Rektorát UK
v Bratislave o prenájom časti pozemku nájomcovi – Ing. Ladislav Strašil – Nubium,
Račianska 25, Bratislava na dobu 5 rokov.
5. Prenájom nehnuteľnosti. Žiadosť predkladá Lekárska fakulta UK v Bratislave o
prenájom nehnuteľnosti nájomcovi – Marian Horváth, Rastice, Veterná ul. 410/70
Zlaté Klasy na dobu do 31. 8. 2012.
6. Zriadenie vecného bremena. Žiadosť predkladá Rektorát UK v Bratislave o zriadenie
vecného bremena k nehnuteľnému majetku UK v Bratislave v k. ú. Bratislava, na
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parcele č. 11279/17 v prospech Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1.
Bratislava v súvislosti s rekonštrukciou Zimného štadióna Ondreja Nepelu.
Bod 5. Akademický informačný systém na UK
Prorektor Ján Pekar informoval o skúsenostiach so zavedením nového informačného systému
ŠTUDENT 2. V auguste sa uskutočnili školenia študijných referentov, prodekanov
a ostatných pracovníkov, ktorí budú používať tento program na fakultách a boli informovaní
o prístupových heslách. Po zavedení do prevádzky sa vyskytli aj nedostatky ale boli
v krátkom čase odstránené. Pri zápisoch študentov boli najväčšie problémy s chýbajúcimi
alebo nepresnými údajmi. Rektor UK obhajoval nový systém, lebo je komfortný aj pre
študentov, keďže sa môžu zapisovať na štúdium elektronicky. Treba v ňom hľadať výhody. E.
Sedlárová poznamenala, že na Farmaceutickej fakulte bol problém pri preklápaní údajov do
nového systému.
Uznesenie č. 5
Akademický senát vzal na vedomie informáciu o zavedení informačného systému ŠTUDENT
2 a oboznámil sa s problémami ktoré nastali po spustení programu.
Bod 6. Úhrada školného a poplatky za štúdium na UK – informácia o výsledku súdneho
sporu
Prorektorka M. Duračinská informovala senát o výsledku sporu týkajúceho sa školných
poplatkov. Vyzvala študentov aby sa nenechali zavádzať nepravdivými informáciami zo
strany učiteľov, pretože zavedenie školných poplatkov je dané zákonom. Od roku 2002
sa o nich hovorí vo vnútorných predpisoch Univerzity t. j. od prijatia nového zákona
o vysokých školách avšak poplatky sa nevyberali, pretože neboli stanovené podmienky.
Univerzita zverejnila včas aj výšku školného a podľa rozsudku súdu, ktorý žalobu zamietol
boli zo strany školy splnené všetky podmienky. Rektor UK doplnil, že na študenta, ktorý
prekračuje štandardnú dĺžku štúdia MŠ neposkytuje dotáciu.
Uznesenie č. 6
Akademický senát zobral na vedomie informáciu o výsledku súdneho sporu vo veci školného
a poplatkov za štúdium.
Bod 7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do senátu
Predseda AS informoval o účasti na zasadnutiach senátu v zamestnaneckej časti aj v
študentskej časti senátu. Pripomenul, že tí študenti, ktorí boli vylúčení alebo mali prerušené
štúdium prestali byť členmi senátu. Niektorí ukončili bakalárske štúdium a tým aj členstvo
v senáte. Doplňovacie voľby by mali prebehnúť na fakultách do konca októbra.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 7
Akademický senát vyhlásil doplňovacie voľby do senátu.
K. Cabanová navrhla, aby na Pedagogickej fakulte mandátová a volebná komisia AS UK pre
objektívnosť volieb monitorovala priebeh doplňovacích volieb do senátu fakulty.
Hlasovanie: za – 39, proti – 0, zdržal sa – 1
Uznesenie č. 8
Akademický senát schválil monitorovanie priebehu doplňovacích volieb do AS Pedagogickej
fakulty UK mandátovou a volebnou komisiou AS UK.
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Bod 8. Ceny za ubytovanie v študentských domovoch
E. Macháčová (predsedníčka finančnej komisie AS) informovala senát o prerokovaní
predložených cenníkov za ubytovanie študentov a zamestnancov v študentských domovoch.
Ceny sa nemenia oproti vlaňajšiemu roku.
Hlasovanie: za – 36, proti – 3, zdržal sa – 0
Uznesenie č. 9
Akademický senát schválil cenník ubytovania študentov a zamestnancov Univerzity
Komenského na VM Mlyny v Bratislave, VI Družba v Bratislave a Vysokoškolskom internáte
a jedálni pri JLF v Martine s účinnosťou od 1. 9. 2009.
Bod 9. Stanovisko Akademického senátu UK k masmédiám
Predseda AS v súvislosti s mediálnou prezentáciou Univerzity v poslednom období
poznamenal, že ide o dobré meno Univerzity Komenského a ak verejnosť nepozná
skutočnosti konkrétneho problému, môže vzniknúť dezinformácia a skreslenie faktov. Podľa
neho by sa informácie uverejnené v médiách mohli prediskutovať na úrovni fakúlt, kolégií,
vedeckých rád, senátov a pod. Rektor UK uprednostňuje odbornú diskusiu na senáte pretože
diskusia mimo Univerzity poškodzuje dobré meno školy. Predseda AS navrhuje, aby sa
stanoviská k článkom z médií uverejňovali na internetovej stránke UK. Podľa J. Vantucha by
bolo dobré hľadať iné možnosti zverejňovania stanoviska Univerzity. Rektor UK má záujem
o diskusiu v tomto prípade a chce sa vyjadrovať k otázkam týkajúcim sa školstva ale nemyslí
si, že by Univerzita mala zaujímať stanovisko ku všetkým kauzám. Názory ostatných
diskutujúcich sa rozchádzali vo vydaní spoločného uznesenia o stotožnení sa so stanoviskom
rektora UK k článkom niektorých pedagogických pracovníkov uverejnených v médiách.
Napr. podľa M. Kanovského by sa senát mal zaoberať vnútornými problémami Univerzity
a nie rozoberať články v médiách, resp. vydávať deklarácie smerom k nim.
AS UK k danému bodu nenavrhol ani neprijal žiadne uznesenie.
Predseda AS dal hlasovať za zverejňovanie stanovísk Univerzity na internetovej stránke UK.
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 2
Uznesenie č. 10
Akademický senát schválil uznesenie, ktoré vyplynulo z diskusie, aby stanoviská ktoré
vydáva Univerzita Komenského – vedenie UK, AS UK a pod., boli zverejňované na
internetovej stránke Univerzity.
Bod 10. Informácie z vedenia
Rektor UK informoval o komisii pri MŠ, ktorá bude spracovávať novú metodiku delenia
rozpočtu.
Bod 11.
V tomto bode neboli zo strany členov senátu nijaké príspevky.

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda AS
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Návrhová komisia: Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
JUDr. Eduard Burda, PhD.
JUDr. Marek Števček, PhD.

Zapísala: Viola Ivanovová
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