Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 24. 2. 2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti AS UK za rok 2009
4. Stanovisko ASUK k návrhu novely zákona o VŠ poslancom NR SR, ktorý bol dňa 10.
2. 2010 prerokovaný v prvom čítaní v NR SR.
5. Metodika rozdelenia štátnej dotácie MŠ SR a UK
6. Úprava cien za ubytovanie v zariadeniach UK
7. Schválenie predaja a prenájmov nehnuteľností
8. Ospravedlnenie Slovenskej televízie Univerzite Komenského v Bratislave - informácia
9. Voľba predsedu ubytovacej komisie
10. Schválenie členov pracovných komisii ASUK
11. Informácie z vedenia UK
12. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predseda AS privítal prítomných a informoval o rozšírení programu o: 1. Stanovisko AS UK
k návrhu novely zákona o VŠ poslancom NR SR, ktorý bol dňa 10. 2. 2010 prerokovaný
v prvom čítaní v NR SR, 2. Úprava cien za ubytovanie v zariadeniach UK, 3. Voľba predsedu
ubytovacej komisie, 4. Schválenie členov pracovných komisií AS UK.
Uznesenie č. 1
Akademický senát schválil zaradenie štyroch bodov do programu na rokovanie: 1. Stanovisko
AS UK k návrhu novely zákona o VŠ poslancom NR SR, ktorý bol dňa 10. 2. 2010
prerokovaný v prvom čítaní v NR SR, 2. Úprava cien za ubytovanie v zariadeniach UK, 3.
Voľba predsedu ubytovacej komisie, 4. Schválenie členov pracovných komisií AS UK.
Hlasovanie o zmene programu: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Eduard Burda, PhD., Jaroslav Hrenák, doc.
RNDr. Martin Putala, CSc.
Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení:
JUDr. Eduard Burda, PhD.
Jaroslav Hrenák
Doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa – 2
Bod č. 3 Správa o činnosti AS UK za rok 2009
Predseda AS komentoval v krátkosti predloženú správu o činnosti Akademického senátu UK
za rok 2009. Poznamenal, že správa bola prerokovaná v predsedníctve AS, ktoré odporučilo

správu o činnosti schváliť. Všetci členovia senátu ju dostali, sú s ňou oboznámení a vzhľadom
na to, že nikto nenavrhol jej doplnenie, predseda AS dal hlasovať.
Uznesenie č. 3
Akademický senát jednomyseľne schválil správu o činnosti Akademického senátu UK za rok
2009.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Bod č. 4 Stanovisko Akademického senátu UK k návrhu novely zákona o VŠ poslancom NR
SR, ktorý bol dňa 10. 2. 2010 prerokovaný v prvom čítaní v NR SR.
Predseda AS informoval o otvorenom liste rektorov vysokých škôl poslancom NR SR
v ktorom protestujú proti novele VŠ zákona predloženej poslancom Mojmírom Mamojkom.
Rektor UK vysvetlil cieľ tejto novely. Podľa predkladateľa táto novela má zabrániť vekovej
diskriminácii pričom hraničný vek 65 rokov pre profesorov pôsobiacich na vysokých školách
ako garanti študijných programov by bol zvýšený na 70 rokov a taktiež by sa zabránilo zániku
mnohých študijných programov, keby odborné vysoké školy mohli uskutočňovať aj druhý
a tretí (doktorandský) stupeň vzdelávania. Poznamenal, že novela zákona by však mohla
znížiť kvalitu vysokých škôl, preto rektori vysokých s novelou nesúhlasia. Otvorený list
rektorov vysokých škôl už bol odoslaný na Ministerstvo školstva SR a verí, že Akademický
senát UK tak isto ako vedecká rada UK sa s týmto listom stotožní. E. Burda súhlasí so
znením „otvoreného listu“ a Právnická fakulta je za to, aby novela zákona o VŠ nebola
schválená. Podporu vyjadril aj T. Charvát za študentskú časť Prírodovedeckej fakulty a podľa
neho by možno bolo treba protestovať aj extrémnejšími prostriedkami. Rektor UK
poznamenal, že zatiaľ presvedčil 14 rektorov vysokých škôl, rokuje s poslancami a podľa
neho každý by mal nájsť spôsob ako postupovať aby tejto novele zabránili. Podľa prorektora
M. Dúbravu, razantnejšia akcia by bola kontraproduktívna. Za ostrejší protest sa pridali
viacerí členovia senátu vo svojej diskusii. Podľa M. Kanovského Univerzita Komenského má
dobrý kredit vo verejnosti, avšak nie je spokojný s vystupovaním Rady vysokých škôl na
Slovensku, ktorá si plní svoju funkciu iba vydávaním stanovísk. Podľa neho ak tento spôsob
nestačí, treba hľadať iný spôsob. T. Charvát: aby bol protest viditeľnejší, treba do toho zapojiť
médiá. Podľa M. Štefanku by bola vhodná osveta na fakultách medzi študentmi. Predseda AS
nenamieta proti takej osvete členmi Akademického senátu, ale Akademický senát UK nemôže
dávať pokyny fakultným senátom. Prorektor M. Dúbrava navrhol zaslať protest ostatným
predsedom senátov vysokých škôl. Po živej diskusii predseda AS prečítal text uznesenia a dal
hlasovať za jeho znenie.
Uznesenie č. 4
Akademický senát UK v Bratislave dôrazne odmieta návrh novely zákona o VŠ ktorú
predložil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mojmír Mamojka, ktorým sa mení
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (tlač 1450) - prvé čítanie a stotožňuje sa s obsahom Otvoreného listu
rektorov VŠ poslancom NR SR „Súmrak nad kvalitou vysokoškolského vzdelávania“
z 18. 2. 2010.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Predseda AS dal hlasovať za zaslanie tohto uznesenia Akademického senátu UK Ministerstvu
školstva SR, Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport NR SR, predsedom Akademických
senátov fakúlt UK a predsedom Akademických senátov vysokých škôl na Slovensku.
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Uznesenie č. 5
Akademický senát schvaľuje zaslanie uznesenia k novele VŠ zákona podaného poslancom
NR SR Mojmírom Mamojkom Ministerstvu školstva SR, Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu
a šport NR SR, predsedom Akademických senátov fakúlt UK a predsedom Akademických
senátov vysokých škôl na Slovensku.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Bod č. 5 Metodika rozdelenia štátnej dotácie MŠ SR a UK
Rektor UK informoval o metodike delenia štátnej dotácie, ktorej januárová verzia nebola
totožná so sľúbenou zo strany Ministerstva školstva. Neskôr dostala Univerzita ďalšiu verziu,
v ktorej došlo k chybnému deleniu rozpočtu pretože fakulty, ktoré mali viac publikácií
v karentovaných časopisoch dostali z rozpočtu menej príspevku. M. Putala doplnil
informáciami zo zasadnutia Rady vysokých škôl a konštatoval, že metodiku rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu dostali ešte v novembri a prerokovali ju v RVŠ avšak rozpis dotácií na rok
2010 sa líši od metodiky, ktorá bola schválená RVŠ v novembri 2009. Konštatoval, že pri
vypracovaní „metodiky“ sa obišiel vysokoškolský zákon. Pripomenul tiež, že Ministerstvo
školstva SR prijalo za účelom zníženia nezamestnanosti viac študentov na doktorandské
štúdium. Prorektor M. Dúbrava oboznámil prítomných s výsledkom komisie, ktorá bola
zriadená za účelom spracovania námetov jednotlivých fakúlt k metodike delenia rozpočtu na
rok 2010. Ani jeden z návrhov však nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny. Napokon
zostali dva návrhy, s ktorými sa pracuje. J. Vantuch vyčítal Rade vysokých škôl zmierlivosť
v tom zmysle, že mali byť aktívnejší. Po skončení diskusie predseda AS prečítal uznesenie
k metodike delenia štátnej dotácie na rok 2010 a dal hlasovať za jeho zaslanie na Ministerstvo
školstva SR.
Uznesenie č. 6
Akademický senát UK v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 24. 2. 2010 konštatoval, že
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokých školám na rok 2010, podľa
ktorej MŠ rozpísalo dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy sa líši od metodiky
schválenej Radou vysokých škôl v novembri 2009. Taktiež metodika zaslaná z MŠ v januári
2010 ako definitívna sa zásadne líši od metodiky, podľa ktorej je rozdelený rozpočet na
verejné vysoké školy. Akademický senát UK je vážne znepokojený, že výsledky komplexnej
akreditácie VŠ sa prakticky nepremietli do metodiky. Akademický senát UK podporuje
znenie uznesenia predsedníctva Rady vysokých škôl z 18.2. 2010.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa - 0
Bod č. 6 Úprava cien za ubytovanie v zariadeniach UK
Predseda AS informoval o predložených návrhoch úpravy cien zo strany ubytovacích
zariadení Univerzity Komenského v Bratislave: VI Družba, VM Mlyny a Vysokoškolský
internát a jedáleň Martin. Rektor UK vysvetlil navrhovanú úpravu smerom hore tým, že
dodávatelia energie a služieb zvýšili ceny na čo Univerzita musí reagovať zvýšením cien za
ubytovanie. Zvýšenie je potrebné uskutočniť aj kvôli rekonštrukciám v ubytovacích
zariadeniach. Žiada príslušné komisie aby prerokovali túto úpravu.
Uznesenie č. 7
Akademický senát vzal na vedomie predloženú úpravu cien za ubytovanie v internátoch
Univerzity Komenského s tým, že komisia pre študentské domovy a ubytovanie AS prerokuje
predložené návrhy.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa - 0
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Bod č. 7 Schválenie predaja a prenájmov nehnuteľností
K predloženým prenájmom a predaju jednej nehnuteľnosti sa vyjadrila predsedníčka finančnej
komisie AS E. Macháčová a informovala o výsledku zasadnutia komisie. Finančná komisia
AS odporúča schváliť prenájom nehnuteľností tak ako boli predložené, okrem prenájmu
spoločnostiam Študentská reklama a Banquet. V týchto prípadoch odporúča prenájom
schváliť na 5 rokov a nie na desať. Finančná komisia AS odporúča aj predaj
farmakobiochemického laboratória avšak žiada rektora UK o objasnenie okolností predaja.
Rektor UK: budova farmakobiochemického laboratória III. Internej kliniky LF UK na
Hlbokej č. 7 sa nachádza na parc. č. 3658/13 a 3658/14. Keďže pozemok nie je vo vlastníctve
Univerzity, súpisné číslo na budovu je možné získať iba so súhlasom vlastníka pozemku
k čomu sú potrebné aj dokumenty o kolaudácii predmetnej budovy, ktoré Univerzita nemá k
dispozícii. Z toho dôvodu bolo vypracované iba odborné stanovisko na odhad všeobecnej
hodnoty budovy. Nakoniec predseda AS dal hlasovať za predaj budovy
farmakobiochemického laboratória.
Uznesenie č. 8
Akademický senát schválil predaj budovy farmakobiochemického laboratória III. Internej
kliniky Lekárskej fakulty UK na Hlbokej č. 7 v Bratislave, ktorá sa nachádza na pozemku
s parcelným číslom 3658/13 a 3658/14 v kat. území Bratislava Staré Mesto za 5 100 000.- Sk.
Kupujúcim je firma Hlboká 7, s. r. o. ktorá sídli na Hlbokej č. 7 v Bratislave.
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 1
Uznesenie č. 9
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností. Žiadosti o
prenájom firmám Študentská reklama, s. r. o. (por. č. 8) a Banquet, s. r. o. (por. č. 9), ktoré
podalo VM Mlyny v Bratislave, Akademický senát schválil na obdobie 5 rokov:
1. Eva Ambrošová, (Lučenec), predĺženie zmluvy nebytových priestorov, rozloha 100 m2.
Cena – 19,92 €/m2/rok. Spotrebu energie a služby rieši Mesto Lučenec (väčšinový
nájomník). Doba nájmu: predĺženie od 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010. Podáva rektorát UK.
2. Obedience, s. r. o. (Bratislava Staré grunty), prenájom nebytového priestoru (rozšírenie
prenájmu), dielňa, plocha nájmu 96 m2 a parkovisko o výmere 124 m2. Cena – nebytový
priestor (dielňa) 49,79 €/m2/rok. Energia podľa odpočtu merača. Parkovisko 13,28
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 15. 2. 2010 – 14. 2. 2015. Podáva rektorát UK.
3. OTYK invest, s. r. o. (Bratislava Karlova Ves), predĺženie nájmu pozemku, výmera 1500
m2 (parkovanie mechanizmov a mobilné bunky). Cena – parkovanie mechanizmov
o výmere 1367 m2 je 10 €/m2/rok, mobilné bunky o výmere 133 m2 je 16,54 €/m2/rok.
Energia podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2015. Podáva rektorát UK.
4. Ladislav Méry, Ing. – HEURÉKA (Bratislava RUK), predĺženie zmluvy nebytových
priestorov, rozloha 35,54 m2. Cena – 5 399,64 €/rok, energia a služby (paušál) 500 €/rok.
Doba nájmu: predĺženie od 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013. Podáva rektorát UK.
5. Marta Volovarová – MARPAL (Bratislava VI Družba), prenájom nebytového priestoru
o výmere 16,5 m2. Cena – 39,833 €/m2/rok, služby a energie (paušál) 169,45 €/rok +
DPH. Doba nájmu: 1. 2. 2010 – 1. 2. 2011. Podáva VI Družba.
6. JUDr. Ladislav Tóth (Bratislava) predĺženie nájmu, nebytového priestoru (posilňovňa),
rozloha 104,50 m2. Cena – 3,30 €/m2/rok, paušálny poplatok energie 1,66 €/m2/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012. Podáva VM Mlyny.
7. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR (Bratislava), telocvičňa LF na
manželských internátoch. Cena – 26,56 € – 33,20 €/hod. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12.
2014. Podáva VM Mlyny.

4

8. Študentská reklama, s. r. o. (Bratislava), priestor vo výškových blokoch (stena) – UPC
o výmere 27 m2. Cena – 24 € /m2/rok, paušálny poplatok energií a služieb 5,55 €/m2/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019. Podáva VM Mlyny.
9. Banquet, s. r. o. (Bratislava) priestor na manželských internátoch o výmere 161,74 m2
(bagetéria a bufet). Cena – 33,20 €/m2/rok, paušálny poplatok energií 9,96 €/m2/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2009 – 31. 3. 2018. Podáva VM Mlyny.
10. Tomáš Kaiser – GAST TOM (Bratislava, Staré Mesto) priestor bývalej študentskej
kuchynky. Celková výmera 32,2 m2. Cena – 150 €/m2/rok. Elektrina podľa odpočtu, teplo
– 20 €/m2/rok + DPH, voda – 48 €/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 3. 2010 – 28. 2. 2013.
Podáva PdF.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Bod č. 8 Ospravedlnenie Slovenskej televízie Univerzite Komenského v Bratislave- informácia
Prorektorka M. Duračinská informovala o právoplatnom rozhodnutí Krajského súdu
v Bratislave zo dňa 7. 10. 2009, podľa ktorého Slovenská televízia bola povinná do 15 dní od
právoplatnosti rozhodnutia odvysielať pred hlavnými správami ospravedlnenie Univerzite
Komenského v Bratislave. Ospravedlnenie sa týkalo informácie, ktorou Slovenská televízia
ešte v roku 2004 na základe neúplných skutočností a vyslovením podozrenia neoprávnene
zasiahla do dobrej povesti Univerzity Komenského v Bratislave. Slovenská televízia
odvysielanou informáciou uviedla do podozrenia Univerzitu Komenského z machinácií so
súťažnými podkladmi pri predaji pozemku v Stupave.
Uznesenie č. 10
Akademický senát berie na vedomie informáciu o právoplatnom rozhodnutí Krajského súdu
v Bratislave podľa ktorého je Slovenská televízia povinná ospravedlniť Univerzite
Komenského v Bratislave v správach Slovenskej televízie o 19.30 za neoprávnený zásah do
dobrej povesti.
Bod č. 9 Voľba predsedu ubytovacej komisie
Predseda AS informoval o ukončení členstva v AS UK predsedu ubytovacej komisie AS
Michala Chovanca. Študentská časť Akademického senátu navrhla 2 kandidátov na predsedu
ubytovacej komisie AS Jaroslava Sýkoru z Filozofickej fakulty a Mgr. Tomáša Charváta
z Prírodovedeckej fakulty. Obidvaja kandidáti sa predstavili a informovali o tom ako si
predstavujú činnosť ubytovacej komisie AS. Po predstavení kandidátov predseda AS dal
hlasovať za zvolenie predsedu ubytovacej komisie.
Uznesenie č. 11
Akademický senát schválil za predsedu komisie pre študentské domovy a ubytovanie AS
zástupcu Prírodovedeckej fakulty UK Mgr. Tomáša Charváta.
Výsledok hlasovania: Mgr. Tomáš Charvát – 25 hlasov, Jaroslav Sýkora – 17 hlasov
Bod č. 10 Schválenie členov pracovných komisií AS
Predseda AS informoval o možnosti doplnenia pracovných komisií AS. Do komisií sa
prihlásili nasledovní členovia senátu:
Mgr. Andrej Machlica – finančná komisia a komisia pre preventívnu a následnú kontrolu
prenajímaných priestorov UK
Mgr. Tomáš Charvát – ubytovacia komisia
Jaroslav Sýkora – ubytovacia komisia
Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. – právna komisia
ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. – právna komisia
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Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. – vedecká komisia
Ing. Zuzana Dubajová, CSc . – finančná komisia
Predseda AS dal hlasovať za nových členov v príslušných pracovných komisiách AS.
Uznesenie č. 12
Akademický senát schválil do pracovných komisií Akademického senátu nasledovných
členov: Mgr. Andrej Machlica – finančná komisia a komisia pre preventívnu a následnú
kontrolu prenajímaných priestorov UK, Mgr. Tomáš Charvát – ubytovacia komisia, Jaroslav
Sýkora – ubytovacia komisia, Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. – právna komisia, ThDr. Pavol
Zahatlan, PhD. – právna komisia, Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. – vedecká komisia,
Ing. Zuzana Dubajová, CSc . – finančná komisia.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0
Bod č. 11 Informácie z vedenia
Rektor UK informoval o závere zasadnutia vedenia UK, podľa ktorého bude potrebné rokovať
s dekanom Lekárskej fakulty o pozastavení práv akreditácie študijných programov.
Bod č. 12 Rôzne
◙ M. Putala k téme delenia štátnej dotácie poznamenal, že aj súkromné školy majú právo
požiadať o dotáciu z Ministerstva školstva SR a podľa jeho vedomostí tak urobili 2 súkromné
vysoké školy.
◙ Predseda AS sa vyjadril k niektorým poznámkam o činnosti Akademického senátu UK.
Pripomenul, že ak niekto má nejaký podnet môže ho riešiť na Akademickom senáte UK alebo
na útvare hlavného kontrolóra UK, čím sa Univerzita vyhne zbytočnej medializácii.
◙ M. Fendeková sa informovala ako prebieha obstarávanie tzv. drobného nákupu. Je to
spotrebný materiál ktorý nemá vysokú hodnotu. Podľa rektora UK pojem drobný nákup
nejestvuje. A. Dubničková doplnila, že ľudia nemajú o tom dostatok informácií a dekani
fakúlt sa k drobnému nákupu nevedia vyjadriť.

Prof.. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda AS

Návrhová komisia:

JUDr. Eduard Burda, PhD.
Jaroslav Hrenák
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

Zapísala: Viola Ivanovová
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