Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 3. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh rektora na zloženie vedeckej rady UK - schválenie
4. Dodatok k štatútu Fakulty managementu UK – schválenie
5. Vyhlásenie doplňovacích volieb za študentskú a zamestnaneckú časť FM UK
6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK na obdobie od 1.
septembra 2011
7. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
8. Informácie z vedenia
9. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predsedníčka AS privítala prítomných a navrhla zaradiť do programu bod : vyhlásenie
doplňovacích volieb do študentskej časti AS na obdobie od 1. septembra 2011.
Hlasovanie: za – 53, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát schválil jednomyseľne zaradenie do programu bod: vyhlásenie
doplňovacích volieb do študentskej časti AS na obdobie od 1. septembra 2011.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Jaroslav Hrenák, Mgr. Simona Kelčíková, PhD., doc.
RNDr. Eva Sedlárová, PhD.
Hlasovanie za J. Hrenáka: za – 52, proti – 0, zdržal sa – 1
Hlasovanie za S. Kelčíkovú: za – 53, proti – 0, zdržal sa – 0
Hlasovanie za E. Sedlárovú: za – 52, proti – 0, zdržal sa – 1
Uznesenie č. 2
Akademický senát UK schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: Jaroslav Hrenák, Mgr.
Simona Kelčíková, PhD., doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.
Bod č. 3 Návrh rektora na zloženie vedeckej rady UK
Na úvod rektor UK predstavil novú prorektorku pre legislatívu, prof. JUDr. Máriu Patakyovú,
CSc. ktorá bola prítomná po prvýkrát na zasadaní AS UK po voľbe prorektorov.
Ďalej informoval o svojom návrhu na zloženie vedeckej rady UK v tom zmysle, že jeho
zámerom bolo vybrať odborníkov rôznych zameraní a taktiež aby bola činná. Predsedníčka
AS: predsedníctvo AS na svojom zasadnutí dňa 9. 3. 2011 odporučilo Akademickému senátu
vedeckú radu UK v tomto zložení schváliť. Predseda volebnej komisie D. Böhmer vysvetlil
spôsob voľby a rozdal hlasovacie lístky. Po hlasovaní konštatoval, že bolo rozdaných 52
hlasovacích lístkov.

Hlasovanie:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.:
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.:
doc. RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor, CSc.:
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
doc. RNDr. Ján Pekár, CSc.
Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
prof. JUDr. Pavol Kubiček, CSc.
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
prof. RNDr. Branislav Rovan, CSc.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
prof. Ing. Ján Rudy, CSc.
prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
prof. Ing. Vladimír Redhammer, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD.
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
RNDr. Eva Majková, DrSc.
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

za – 42, proti – 2, zdržal sa – 8
za – 44, proti – 0, zdržal sa – 8
za – 43, proti – 0, zdržal sa – 9
za – 42, proti – 0, zdržal sa - 10
za – 32, proti – 8, zdržal sa – 12
za – 40, proti – 2, zdržal sa – 10
za – 38, proti – 3, zdržal sa – 11
za – 42, proti – 1, zdržal sa – 9
za – 43, proti – 0, zdržal sa – 9
za – 41, proti – 0, zdržal sa – 11
za – 41, proti – 0, zdržal sa – 11
za – 44, proti – 0, zdržal sa – 8
za – 39, proti – 4, zdržal sa – 9
za – 43, proti – 1, zdržal sa – 8
za – 40, proti – 1, zdržal sa – 11
za – 45, proti – 0, zdržal sa – 7
za – 40, proti – 1, zdržal sa – 11
za – 40, proti – 1, zdržal sa – 11
za – 44, proti – 1, zdržal sa – 7
za – 47, proti – 0, zdržal sa – 5
za – 42, proti – 1, zdržal sa – 9
za – 41, proti – 0, zdržal sa – 11
za – 39, proti – 1, zdržal sa – 12
za – 40, proti – 3, zdržal sa – 9
za – 41, proti – 0, zdržal sa – 11
za – 40, proti – 2, zdržal sa – 10
za – 41, proti – 1, zdržal sa – 10
za – 40, proti – 0, zdržal sa – 12
za – 41, proti – 1, zdržal sa – 10
za – 40, proti – 3, zdržal sa – 9
za – 41, proti – 0, zdržal sa – 11
za – 43, proti – 1, zdržal sa – 8
za – 42, proti – 1, zdržal sa – 9
za – 40, proti – 2, zdržal sa – 10
za – 43, proti – 0, zdržal sa – 9
za – 38, proti – 3, zdržal sa – 11
za – 43, proti – 1, zdržal sa – 8
za – 42, proti – 1, zdržal sa – 9
za – 43, proti – 0, zdržal sa – 9

Uznesenie č. 3
Akademický senát schválil návrh rektora UK na vymenovanie nových členov vedeckej rady
UK v tomto zložení:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško,
PhD., doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., doc. RNDr.
Ján Pekár, CSc., Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., prof., RNDr. Jozef Masarik, DrSc., prof.
PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., doc. PaedDr. Miroslav Holienka,
PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., prof. PaedDr.

2

Alica Vančová, CSc., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., prof. JUDr. Pavol
Kubíček, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. Ondrej Mészáros , CSc. prof.
MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., prof. RNDr. Branislav
Rovan, CSc., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
prof. Ing. Ján Rudy, CSc., prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc., prof. Ing. Vladimír Redhammer,
PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhDr., prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prof.
PhDr. Petr Fiala, PhD., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. Stanislav Stankoci, akad.
maliar, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., PhDr. Matej Ruttkay, CSc., RNDr. Eva
Matejková, DrSc., prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
Bod č. 4 Dodatok k štatútu FM UK - schválenie
Predsedníčka AS informovala o predloženom dodatku k štatútu Fakulty managementu UK.
Zmena sa týkala článku 19, t. j. zmeny počtu prodekanov. Predseda právnej komisie AS M.
Števček tlmočil stanovisko komisie, ktorá odporúča senátu tento dodatok schváliť.
Hlasovanie: za – 52, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK schválil predložený dodatok k štatútu Fakulty managementu UK.
Bod č. 5 Vyhlásenie doplňovacích volieb za študentskú a zamestnaneckú časť FM UK
Predsedníčka AS informovala, že doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. bol zvolený na Fakulte
managementu za prodekana, z toho dôvodu, podľa vysokoškolského zákona prestáva byť
členom Akademického senátu UK. V študentskej časti senátu taktiež za Fakultu
managementu prestal byť členom senátu Karol Brix, ktorý sa vzdal členstva 28. 2. 2011. Za
obidvoch zástupcov Fakulty managementu navrhuje vyhlásenie doplňovacích volieb.
Hlasovanie: za – 51, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 5
Akademický senát UK vyhlásil doplňovacie voľby do zamestnaneckej a študentskej časti
senátu za Fakultu managementu UK.
Bod č. 6 Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK na
obdobie od 1. 9. 2011
Predsedníčka AS v záujme zasadania senátu v plnom počte od začiatku nového akademického
roku 2011/2012 navrhuje vypísanie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického
senátu UK na obdobie od 1. 9. 2011. Zdôvodnila to tým, že niektorí zástupcovia študentskej
časti AS skončia v tomto akademickom roku štúdium (najmä bakalárske) a tým prestávajú
byť členmi senátu.
Hlasovanie: za – 51, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti senátu na obdobie od
1. septembra 2011.
Bod č. 7 Žiadosti o prenájom nehnuteľností
Predsedníčka finančnej komisie E. Macháčová informovala o výsledku rokovania komisie.
Všetky predložené žiadosti odporúča schváliť s menšími úpravami, okrem žiadosti Štátneho
pedagogického ústavu, ktorú navrhuje odložiť na doriešenie. V prípade zriadenia vecného
bremena na pozemok vo vlastníctve Univerzity Komenského v prospech RNDr. Karola
Pukančíka, komisia s tým súhlasí a odporúča schváliť. Žiadosť Karola Pukančíka o zriadenie
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vecného bremena bola už prerokovaná aj na zasadnutí senátu dňa 29. 9. 2010, keď finančná
komisia ju neodporúčala schváliť a senát ju odložil na neskoršie zasadnutie.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 3

Uznesenie č. 7
Akademický senát UK schválil predložené žiadosti o prenájom nehnuteľností v bode 2 – 9.
Žiadosť spoločnosti Alois Dalmayr Automaten-Service (bod 2) a Silvia Seifertová (bod 4)
schválil bez pripomienok. Žiadosť spoločnosti PLUSIM, s. r. o. (bod 3) schválil na 5 rokov.
Žiadosti o prenájom pre Športový klub CABANOS, Vodácky klub Iuventa, KVR Mistral
Bratislava (bod 5), pre STU Bratislava (bod 6), pre Turist klub Filozof Bratislava (bod 7)
a pre Klub dunajských vodákov (bod 8) schválil na 2 roky.
V bode 9 schválil návrh na zriadenie vecných bremien (právo prejazdu a vedenie plynovodnej
prípojky) na pozemok parc. č. 5840/2, ktorý sa nachádza v okrese Pezinok, obec Modra,
katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758, vo výlučnom vlastníctve UK
v prospech RNDr. Karola Pukančíka, bytom Družstevná 8/5, 900 01 Modra. Ako
kompenzáciu, upraví oprávnený z vecného bremena nespevnenú časť prístupovej cesty
makadamom (5 ton) a zaväzuje sa kosiť trávnatý porast v okolí cesty 4 krát ročne.
Žiadosť Štátneho pedagogického ústavu (bod 1) Akademický senát UK odložil na doriešenie.
Predložené žiadosti:
1. Štátny pedagogický ústav, predĺženie prenájmu nebytových priestorov – učebne
o ploche 117,75 m2 na Žižkovej ul. 10 a učebne na ul. Odbojárov 10/a o výmere
386,95 m2. Cena: 10,11 €/hodina/učebňa. Energia a služby sú zahrnuté v cene nájmu.
Dĺžka nájmu: 7. 3. 2011 – 31. 12. 2014. Podáva CĎV.
2. Alois Dalmayr Automaten-Service, s. r. o. prenájom priestorov pre nápojové automaty
v átriových domoch o výmere 6 m2 (3x2). Nájomné: 232,35 €/automat/rok. Energia
a služby paušálne 99,58 €/automat/rok + DPH. Dĺžka nájmu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2013.
Podáva VM Mlyny.
3. PLUSIM, s. r. o., časť cestnej komunikácie – oplotené parkovisko s rampou
vo výmere 360 m2 . Nájomné: 10 €/m2/rok + DPH. Bez energií. Doba nájmu: 1. 3.
2011 – 31. 7. 2017 (doba nájmu je zosúladená s nájomnou zmluvou kancelárskych
priestorov firmy PLUSIM). Podáva VM Mlyny.
4. Silvia Seifertová, budova bývalej vrátnice Botanickej záhrady – prevádzkovanie
bufetu, predĺženie nájmu. Nájomné: 200 €/rok. Energia podľa spotreby. Doba nájmu:
1. 4. – 31. 10. 2011. Podáva Botanická záhrada UK.
5. Športový klub CABANOS, Vodácky klub Iuventa, KVR Mistral Bratislava,
predĺženie nájmu nebytových priestorov Lodenice UK. Šatňa pre ženy o výmere 15,7
m2, šatňa pre mužov o výmere 15,7 m2, priestory posilňovne č. 102 a telocvične č. 223
2 x týždenne po 1 hodine. Nájomné: Športový klub Cabanos 6 členov, 100 €/člen/rok,
Vodácky klub Iuventa 6 členov 100 €/člen/rok, KVR Mistral Bratislava 7 členov, 100
€/člen/rok. Služby a energia – zahrnuté v nájomnom. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12.
2013. Podáva RUK.
6. STU Bratislava, predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode a posilňovne v Lodenici
UK, uskladnenie lodí a výučba TV. Nájomné: 300 €/rok. Služby a energia – zahrnuté
v nájomnom. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Podáva RUK.
7. Turist klub Fillozof Bratislava, predĺženie zmluvy o nájme stojanov na lode
v Lodenici UK 3 stojanov po 6 úložných priečkach. Nájomné: 600 €/1 stojan/rok.
Služby a energia – zahrnuté v nájomnom. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015.
Podáva RUK.
8. Klub dunajských vodákov – matematikov, fyzikov a informatikov Bratislava,
predĺženie zmluvy o nájme stojanov na lode v Lodenici UK, 2 stojanov po 6 úložných
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priečkach na uskladnenie lodí a užívanie šatní pre 12 členov klubu. Nájomné: za
uloženie lodí 396 €/rok, za užívanie šatní 1200 €/rok. Služby a energia – zahrnuté
v nájomnom. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
9. Vecné bremeno (právo prejazdu a vedenie plynovodnej prípojky) na pozemok v obci
Modra, okres Pezinok v prospech RNDr. Karola Pukančíka, bytom v Modre. Cesta cez
parcelu 5840/2 (vlastníctvo UK) je jediným prístupom k pozemku a chate žiadateľa.
Podáva RUK.
Bod č. 8 Informácie z vedenia
Rektor UK pripomenul nadchádzajúce stretnutie vedenia Univerzity Komenského so
študentmi dňa 30. 3. 2011 a žiadal študentov aby témy, o ktorých chcú diskutovať poslali 2 –
3 dni pred stretnutím. Ďalej informoval o práci na rozpočte na rok 2011, ako aj na spôsobe
rozdelenia štátnej dotácie. Pri tejto príležitosti pripomenul, že má záujem na tom, aby pri práci
na rozdelení štátnej dotácie bola prítomná aj finančná komisia AS. Dôležitým bodom pre
vedenie UK je usporiadanie nehnuteľností. Pripomenul vypísanie verejnej súťaže na nákup
výpočtovej techniky, informoval o čerpaní vedľajších výdavkov zamestnancov. Spomenul aj
informáciu v tlači, ktorá priniesla nepravdivú správu o jednotnom prijímacom konaní na UK,
tak isto informácie o poplatkoch za externé štúdium, ktoré sú dôležitým príjmom pre udržanie
existencie fakulty boli nepresné.
Bod č. 9 Rôzne
Predsedníčka AS poďakovala J. Vantuchovi za vypracovanie „Vyhlásenia Akademického
senátu UK ....“ a konštatovala, že po uverejnení prišla pozitívna odozva, konkrétne zo
Slovenskej technickej univerzity predseda Akademického senátu prof. Ing. Milan Žalman,
PhD vyjadril podporu Akademického senátu STU (predsedníčka AS prečítala list).
Rektor UK informoval o účasti Univerzity Komenského na rokovaní o výstavbe vedeckotechnického parku, zároveň bolo podpísané memorandum o partnerstve a vzájomnej
informovanosti.
J. Hrenák z poverenia študentskej časti AS UK opäť nastolil tému o neobsadení všetkých
mandátov v Študentskej rade vysokých škôl. Konkrétne chýbajú štyria zástupcovia za
Univerzitu Komenského. Na jeho otázku o kompetencii úpravy počtu členov v Študentskej
rade VŠ rektor UK vysvetlil, že počet členov sa určuje podľa počtu študentov danej vysokej
školy. Taktiež poznamenal, že fakulty niekedy zanedbajú voľby do Študentskej rady VŠ
napriek tomu, že sú k tomu vyzvaní. J. Hrenák túto tému otvorí na najbližšom zasadnutí
predsedníctva AS. J. Vantuch prečítal uznesenie, ktoré pripravil ako reakciu na pripravovaný
Národný program reforiem Slovenskej republiky. Rektor UK poznamenal, že Univerzita má
vypracovať koncepciu vedy do roku 2018 a toto uznesenie by mohlo podporiť úsilie v tomto
smere. Ministerstvo školstva žiada informáciu o smerovaní a plánoch vedy, ktorá musí byť
koncepčná a cielená. K. Adamicová podporuje návrh o vydaní uznesenia, ktoré pripravil J.
Vantuch.
Hlasovanie: za – 42, proti – 0, zdržal sa – 6

Uznesenie č. 8
Akademický senát UK schválil stanovisko Akademického senátu UK k
Národnému
programu reforiem Slovenskej republiky „Medzi Skyllou a Charybdou“ (viď nižšie). Zároveň
poveruje predsedníčku AS so zaslaním stanoviska na Úrad vlády SR.
Bájni antickí moreplavci v úsilí vyhnúť sa skalisku a oblude Skylle, hroziacej usmrtiť
členov posádky, stali sa obeťou protiľahlej Charybdy, ktorá ich pohltila aj s loďou. Vláda SR
v konsolidačnom úsilí nestať sa obeťou zadĺženia ohrozujúceho našu ekonomiku uhýba pred
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Skyllou tak vehementne, že sa naša krajina utopí vo víre Charybdy v dôsledku straty
konkurencieschopnosti.
Vláda SR si v novembri 2010 stanovila ako svoj národný cieľ na rok 2020 investovať
do výskumu a vývoja 0,9 - 1,1 % HDP. Takýto objem investícií do výskumu a vývoja je nižší
ako súčasný stav v krajinách podobných Slovensku (Česko, Estónsko, Maďarsko, Slovinsko)
a v roku 2020 by bol tretí najnižší v EÚ - po Cypre a Malte. V roku 2020 plánujú Estónsko a
Slovinsko investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP, Česko 2,7 %, Maďarsko 1,8 % a
Poľsko 1,7 %.
Akademický senát UK vyslovuje nádej, že vláda SR v apríli 2011 skoriguje svoj
národný cieľ pre rok 2020 a pri príprave Národného programu reforiem 2011 navýši
plánovaný objem investícií do výskumu a vývoja na úroveň porovnateľnú s krajinami
Višegrádskej štvorky.

Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
predsedníčka AS

Návrhová komisia: Jaroslav Hrenák
Mgr. Simona Kelčíková, PhD.
doc. RNDr, Eva Sedlárová, PhD.

Zapísala: Viola Ivanovová
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