Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. apríla 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Rozpis štátnej dotácie na UK a súčasti UK - schválenie
4. Návrh rektora UK na člena správnej rady Ing. Róberta Šimončiča, CSc.
5. Voľba do Rady vysokých škôl SR
6. Voľba do predsedníctva AS UK za Fakultu managementu UK
7. Vyhlásenie doplňovacej voľby do Správnej rady UK
8. Dodatok k štatútu Lekárskej fakulty UK – schválenie
9. Štatút Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK – schválenie
10. Dodatok k študijnému poriadku Právnickej fakulty UK – schválenie
11. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
12. Informácia o predaji UVZ UK Poprad – Veľká
13. Vyjadrenie AS UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry
14. Pripomienky k novele VŠ zákona (zasadnutie AS UK k novele VŠ zákona bude dňa 11.
5. 2011)
15. Informácie z vedenia
16. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predsedníčka AS otvorila schôdzu a prečítala program na rokovanie.
Hlasovanie: za – 54, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát UK schválil jednomyseľne návrh programu na rokovanie.
Podpredsedníčka AS M. Kusá navrhla zaradiť do programu bod: vyjadrenie AS UK
k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry.
Hlasovanie: za – 54, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
Akademický senát UK schválil jednomyseľne návrh na zaradenie do programu na rokovanie
bod: vyjadrenie AS UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Radoslav Hanus, PhD., JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD., Mgr. Martina Pánisová.
Hlasovanie: za – 54, proti – 0, zdržal sa - 0

Uznesenie č. 3
Akademický senát UK schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: Mgr. Radoslav Hanus,
PhD., JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Mgr. Martina Pánisová.

Bod č. 3 Rozpis štátnej dotácie na UK a súčasti UK – schválenie
Rektor UK informoval o rozpočte na rok 2011. Podotkol, že Univerzita dostala opäť menej
financií ako vlani. Finančné prostriedky boli na vysoké školy prideľované podľa výkonov cez
akreditačné spisy. Dobrou správou je, že stomatológia na Lekárskej fakulte, ktorá
v predchádzajúcich rokoch trpela akútnym nedostatkom financií v tomto roku dostala zvýšenú
sumu. Odvolával sa ďalej na lojalitu fakúlt v rámci Univerzity a na potrebu zvýšiť na
fakultách výkony, avšak každá to môže robiť podľa svojich možností. Poukázal taktiež na to,
že pridelené prostriedky na mnohých fakultách pokrývajú iba 37 až 50 % z finančných
prostriedkov potrebných na prevádzku. K predloženému rozpočtu neboli závažné
pripomienky zo strany fakúlt a tak ako boli schválené na ostatnom kolégiu rektora je predklad
na schválenie i v senáte. Prorektor I. Ostrovský referoval podrobnejšie o návrhu delenia
rozpočtu. Citoval vysokoškolský zákon o systéme delenia dotácie. Vo vzdelávaní sa 30 %
dáva na výskum a 70 % sa delí podľa stanoveného kľúča. 15 % podľa publikačnej činnosti
a 85 % podľa počtu študentov. Nie sú pridelené dotácie na laboratórne cvičenia, ani rizikové
príplatky pre doktorandov. V kategórii „výskum“ Ministerstvo školstva zohľadňuje najnovšie
aj výsledky akreditácie. Zdôraznil podiel publikácie, ktorý je na primeranej úrovni a preto
touto cestou by mala Univerzita ísť. Pripomenul, že učitelia by si mali zvyšovať kvalifikáciu
aby netrpela úroveň vzdelávania. V kategórii uplatnenia sa absolventov sú dobré výsledky
pretože po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia nie sú študenti Univerzity evidovaní ako
nezamestnaní. Podľa neho by bolo dobré, zapracovať do novely vysokoškolského zákona
možnosť získavania finančných prostriedkov na vysokých školách aj z iných zdrojov a nie len
zo štátnej dotácie. M. Kusá poznamenala, že Filozofická fakulta sa pohybuje vždy okolo 2 –
4 miesta čo sa týka výkonu, ale podľa nej by sa mala na budúci rok prehodnotiť metodika
delenia rozpočtu. Prorektor I. Ostrovský poukázal na nestabilitu pravidiel a na opatrné
porovnávanie s minulým rokom. Určiť mieru solidarity medzi jednotlivými fakultami je tiež
ťažké, no vedenie Univerzity bude sledovať využívanie pridelených prostriedkov na
fakultách. Taktiež bude pracovať na metodike a potom sa predloží na rokovanie
v Akademickom senáte. M. Kanovský navrhuje v tabuľkách výkonu zohľadniť aj počet
pracovníkov tej ktorej fakulty. Podľa rektora UK je ťažké predpokladať aká bude metodika
delenia na budúci rok, pretože nevieme aký rozpočet príde z Ministerstva školstva. Podotkol,
že treba v pripomienkach k novele vysokoškolského zákona zakomponovať aj požiadavku,
aby sa dalo na vysokej škole podnikať a získať tým prostriedky mimo rozpočtu. D. Böhmer:
stav pedagogických pracovníkov bez absolvovania doktorandského štúdia je potrebné riešiť.
J. Vantuch zdôraznil, že u nás je problémom aj podiel HDP na vedu, ktorý je nízky oproti
iným štátom. Preto nestačí iba tlak zo strany Ministerstva školstva na preferovanie vedy.
Prorektor I. Ostrovský poznamenal, že vo svete je bežné, že sa oddeľuje kategória učiteľov od
výskumníkov. Je to dobré preto, lebo učitelia nestačia s výkonom výskumníka popri
pedagogickej činnosti. M. Putala zdôraznil, že podstatou je nedostatok finančných
prostriedkov. Zameral sa aj na percentuálny podiel v jednotlivých kategóriách, spomenul
zamestnanosť absolventov našej univerzity. E. Macháčová informovala o prerokovaní delenia
rozpočtu v predsedníctve AS aj vo finančnej komisii, ktoré odporúčajú návrh schváliť.
Hlasovanie: za – 44, proti – 4, zdržal sa – 4

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK schválil rozpis štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam
Univerzity Komenského na rok 2011.
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Bod č. 4 Návrh rektora UK na člena správnej rady Ing. Róberta Šimončiča, CSc.
Rektor UK zdôvodnil stručne dôvod jeho návrhu na opakované schválenie menovaného do
správnej rady UK. Róbert Šimončič už pôsobil v správnej rade UK, kde vystupoval vždy
aktívne so snahou pomôcť pri riešení problémov.
Hlasovanie: za – 28, proti – 8, zdržal sa – 8, neplatné hlasovacie lístky – 2

Uznesenie č. 5
Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc.
za člena správnej rady UK
Bod č. 5 Voľba do Rady vysokých škôl SR
Predsedníčka AS informovala o žiadosti predsedu Rady vysokých škôl prof. Ing. Viktora
Smieška, PhD. o voľbe nového zástupcu do Rady. Doteraz zastupoval Univerzitu
Komenského doc. RNDr. Martin Putala, CSc., ktorý prijal kandidatúru aj na ďalšie obdobie
a žiadala o predloženie aj ďalších návrhov. Keďže ďalší návrh nebol podaný, navrhla
hlasovanie.
Hlasovanie: za – 41, proti – 0, zdržal sa – 3, neplatné hlasovacie lístky – 4

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil opätovne doc. RNDr. M. Putalu, CSc. za člena
vysokých škôl SR na ďalšie funkčné obdobie.

Rady

Bod č. 6 Voľba do predsedníctva AS UK za Fakultu managementu UK
Predsedníčka AS privítala nových členov senátu za Fakultu managementu a oznámila, že
Fakulta managementu navrhuje za zástupcu fakulty v predsedníctve AS doc. PhDr.
Magdalénu Samuhelovú, CSc.
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 2, neplatné hlasovacie lístky – 2

Uznesenie č. 7
Akademický senát UK schválil doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. za členku
predsedníctva AS, ktorá bude zastupovať Fakultu managementu UK.
Bod č. 7 Vyhlásenie doplňovacej voľby do Správnej rady UK
Predsedníčka AS informovala o končení mandátu Jaroslava Hrenáka v správnej rade UK
v septembri t. r., preto navrhuje, aby študentské časti fakúlt uskutočnili doplňovaciu voľbu do
Správnej rady z akademickej obce ešte pred skončením akademického roku 2010-2011.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8
Akademický senát UK schválil jednomyseľne vyhlásenie doplňovacej voľby do správnej rady
UK za študentskú časť akademickej obce, namiesto Jaroslava Hrenáka. Na fakultách
Univerzity Komenského sa uskutočnia voľby do 31. 5. 2011 do 12. hod. a zápisnice z volieb
sa doručia do kancelárie AS.
Bod č. 8 Dodatok k štatútu Lekárskej fakulty UK – schválenie
Predseda právnej komisie AS M. Števček informoval, že komisia nemá námietky proti
dodatku k štatútu a odporúča ho schváliť.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 9
Akademický senát UK schválil jednomyseľne dodatok č. 2 k štatútu Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského.
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Bod č. 9 Štatút evanjelickej bohosloveckej fakulty UK – schválenie
Predseda právnej komisie M. Števček informoval o rozhodnutí komisie, ktorá konštatovala, že
pripomienky, ktoré mala komisia boli zo strany fakulty zapracované, preto nemá námietky
a odporúča jeho schválenie.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 10
Akademický senát UK schválil jednomyseľne štatút Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského.
Bod č. 10 Dodatok k študijnému poriadku Právnickej fakulty UK – schválenie
Predsedníčka pedagogickej komisie AS M. Kusá, tlmočila stanovisko komisie, ktorá odporúča
študijný poriadok schváliť. Ide o malú úpravu, ktorá je v súlade s významom štátnych skúšok,
ide len o skrátenie dní medzi obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 11
Akademický senát UK schválil jednomyseľne dodatok č. 1 k študijnému poriadku Právnickej
fakulty Univerzity Komenského.
Bod č. 11 Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
Predsedníčka finančnej komisie AS E. Macháčová informovala o rozhodnutí komisie, ktorá
odporučila schváliť žiadosti o prenájom okrem žiadostí Farmaceutickej fakulty, ktorá
nedodržala predpísanú štruktúru žiadosti a taktiež nie je jednoznačne pomenovaný účel a doba
prenájmu.
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdržal sa - 2

Uznesenie č. 12
Akademický senát UK schválil nasledovné žiadosti o prenájom nehnuteľností :
1. Štátny pedagogický ústav, 10 učební na 1. poschodí na ul. Odbojárov 10/a o ploche
o ploche 117,75 m2. Cena: 14
402,79 m2 a 4 učebne na ul. Žižkova 10
€/hodina/učebňa. Energia a služby v cene nájomného. Doba prenájmu: 1. 7. 2011 – 31.
12. 2014. Podáva CĎV.
2. Akademický športový klub Dunaj, nebytový priestor (Švédske domy) – sklad, vo
výmere 20 m2. Cena: 39,83 €/m2/rok. Energia nebude dodávaná, ostatné služby
v nájomnom. Doba nájmu: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011. Podáva VI Družba.
3. ANWELL, s. r. o. (zmena názvu nájomcu – predtým Ing. Pavel Porubský – Anvel),
nebytový priestor o výmere 16,5 m2 – predajňa kancelárskych potrieb. Cena: 39,833
€/m2/rok. Služby a energia: 201,65 €/rok s DPH. Doba nájmu: 15. 9. 2010 – 14. 9.
2013. Podáva VI Družba.
4. UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugees), predĺženie nájmu
parkovacieho boxu v garáži na Múzejnej ul. (vozidlo typu Honda Touer). Cena: 1324
€/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014. Podáva RUK.
5. INTERCONTACT, s. r. o., kancelária s rozlohou 40 m2 v pavilóne CH1 na účely
audítorských služieb. Cena – 66 €/m2/rok, elektrina – 51,43 €/mesiac s DPH, teplo –
37,60 €/mesiac s DPH, vodné a stočné – 22,90 €/mesiac/2 osoby s DPH, odvoz
odpadu – 2,50 €/mesiac/2 osoby s DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2016. Podáva
PriF.
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6. Slovenská sporiteľňa, a. s., priestor vo vestibule o rozlohe 6 m2 na umiestnenie
bankomatu. Cena: 66 €/m2/rok. Služby a energie: 47,80 €/mesiac s DPH. Doba nájmu:
1. 7. 2011 – 30. 6. 2016. Podáva PriF.
7. TETRASOFT, s. r. o., kancelária s rozlohou 18,6 m2 v pavilóne CH2 na poskytovanie
činností v oblasti výpočtovej techniky. Cena – 66 €/m2/rok, elektrina – 44,62 €/mesiac
s DPH, teplo – 17,48 €/mesiac s DPH, vodné a stočné – 22,90 €/mesiac/2 osoby s
DPH, odvoz odpadu – 2,50 €/mesiac/2 osoby s DPH. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5.
2016. Podáva PriF.
8. Mesto Lučenec, rozšírenie prenájmu nebytových priestorov v Lučenci na
Novohradskej 1. Doteraz prenajatých 3455,87 m2, rozšírenie o 39,17 m2 plochy
užívanej sústavne. Cena: 17 €/m2/rok za plochu užívanú sústavne (5 € m2/rok za
plochu užívanú príležitostne). Energie a služby hradí Mesto Lučenec . Doba nájmu
rozšírenej plochy: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2012. Podáva RUK.
9. Ján Blaho, priestor v budove „Náhradný zdroj“ pri výškových budovách o výmere
9,36 m2 ako sklad a prevádzka vzduchového kompresora (predĺženie nájmu). Cena: 15
€/m2/rok bez DPH, el. energia podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2015.
Podáva VM Mlyny.
10. Polerecká Monika, priestor v unimo bunkách o výmere 24,80 m2 (predĺženie zmluvy)
ako sklad. Cena: 23,24 €/m2/rok bez DPH, energie paušálny poplatok 8 €/m2/rok +
DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2015. Podáva VM Mlyny.
11. Media on air, s. r. o., časť pozemku pri výškových blokoch o výmere 6,25 m2 na
prevádzkovanie informačného zariadenia (predĺženie nájmu). Cena: 72 €/m2/rok bez
DPH. Bez energií. Doba nájmu: 15. 5. 2011 – 14. 5. 2012. Podáva VM Mlyny.
12. Hegyiová Jana, priestor v unimo bunke o výmere 36 m2 ako umelecký ateliér
(predĺženie nájmu). Cena: 16,60 €/m2/rok bez DPH, energie paušálne 8 €/m2/rok +
DPH. Doba nájmu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014. Podáva VM Mlyny.
13. Dušan Eliáš, priestor v unimo bunke o výmere 20,60 m2 ako sklad a akvaristická
dielňa (predĺženie nájmu). Cena: 16,60 €/m2/rok bez DPH, energia paušálne 8
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 15. 7. 2011 – 14. 7. 2013. Podáva VM Mlyny.
14. DIR TEAM Slovensko, o. z., bývalý sklad na manželských internátoch o výmere
60,44 m2 ako učebňa techniky potápania a sklad (predĺženie nájmu). Cena: 23,23
€/m2/rok bez DPH, el. energia podľa spotreby, ostatná energia a služby paušálne 8
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2015. Podáva VM Mlyny.
Akademický senát neschválil nasledovné žiadosti o prenájom a žiada upraviť štruktúru podľa
predpísanej predlohy, taktiež o jednoznačnú špecifikáciu účelu nájmu a doby prenájmu.
1. MUDr. Jana Polakovičová, nebytový priestor – ambulancia v celkovej výmere 26,48
m2. Cena: ambulancia (13 m2) – 60 €/m2/rok, sesterňa (6,5 m2) – 60 €/m2/rok, podiel na
spoločných priestoroch (6,98 m2) – 20 €/m2/rok. Poplatok za služby a energiu paušálne
222 €/rok bez DPH. Doba nájmu: 4 roky od 1. 5. 2011. Podáva FaF.
2. Slovenská sporiteľňa, a. s. priestor vo vestibule na umiestnenie bankomatu vo výmere
2 m2. Cena: 1150 €/rok bez DPH. Energia podľa spotreby. Doba nájmu: na dobu neurčitú,
od 1. 3. 2011. Po 24 mesiacoch 6 mesačná výpovedná lehota. Podáva FaF.
3. ALmedi, s. r. o. nebytový priestor – ambulancia v celkovej výmere 49,20 m2. Cena:
ambulancia (18,5 m2) – 60 €/m2/rok, podiel na spoločných priestoroch (30,70 m2) – 20
€/m2/rok. Poplatok za služby a energiu paušálne 282 €/rok bez DPH. Doba nájmu: 4 roky
od 1. 5. 2011. Podáva FaF.
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4. Slovenská lekárnická komora, nebytový priestor – kancelária o výmere 32,76 m2.
Cena: 61,05 €/m2/rok. Poplatok za služby a energie paušálne 360 €/rok bez DPH. Doba
nájmu: 1. 3. 2011 – 48 mesiacov. Podáva FaF.
Bod č. 12 Informácia o predaji učebno-výcvikového zariadenia UK v Poprade – Veľká
Kvestorka UK M. Záthurecká informovala o postupe predaja zariadenia v Poprade.
Univerzita zverejnila ponukové konanie, avšak záujemcovia po obhliadke odstúpili od
ďalšieho rokovania. E. Burda nie je za to, aby sa budova predávala za cenu, ktorú stanovil
súdny znalec. Podľa rektora UK je ťažké predať schátranú budovu a znalec sa v stanovení
ceny držal svojej normy. Ak ju nepredáme bude ďalej chátrať. J. Vantuch oponuje tým, že
predajná cena je podľa neho nízka a aj keď je budova zdevastovaná, pozemok má určitú
hodnotu. Predsedníčka AS informovala o rozhodnutí predsedníctva AS, ktoré podľa výsledku
hlasovania neodporúča budovu predať. Podľa M. Števčeka, J. Psalmana a J. Vantucha treba
skúsiť rokovať o lepšej cene alebo využiť realitnú kanceláriu, ktorú však podľa rektora UK
treba vybrať cez výberové konanie.
Hlasovanie: za – 21, proti – 5, zdržal sa – 16

Uznesenie č. 13
Akademický senát UK neschválil predaj učebno-výcvikového zariadenia UK Poprad – Veľká.
Bod č. 13 Vyjadrenie Akademického senátu UK k pozastaveniu výkonu 13 lektorátov
slovenského jazyka a kultúry
Podpredsedníčka AS M. Kusá informovala o pozastavení činnosti slovenských lektorov
v zahraničí Ministerstvom školstva SR, čo môže ovplyvniť aj pôsobenie lektorov našej
Univerzity. Vypracovala preto uznesenie, ktoré dáva na schválenie senátu.
Hlasovanie: za – 42, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 14
Akademický senát UK vyjadruje výrazný nesúhlas s rozhodnutím Ministerstva školstva SR
pozastaviť výkon 13 lektorátov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Takéto opatrenie je
v príkrom rozpore s dlhoročným úsilím lektorátov efektívne zviditeľňovať Slovenskú
republiku v zahraničí a zároveň (v zmysle reciprocity) ohrozuje finančné zabezpečenie
zahraničných lektorátov na Univerzite Komenského.
Bod č. 14 Pripomienky k novele VŠ zákona (zasadnutie AS UK k novele VŠ zákona bude
dňa 11. 5. 2011)
Predsedníčka AS informovala o postupe v pripomienkovaní Návrhu zámeru novely zákona o
VŠ, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí predsedníctva AS. Vzhľadom na predloženie Návrhu
zámeru novely zákona o VŠ Ministerstvom školstva SR do verejnej diskusie, predsedovia
Akademických senátov fakúlt boli vyzvaní, aby vypracovali svoje pripomienky. Univerzita
Komenského po ich predložení zo strany senátov aj dekanov jednotlivých fakúlt vypracuje
spoločný materiál. Vyzvala preto tie fakulty, ktorých senáty ešte nepredložili pripomienky
aby tak urobili do 2. 5. 2011.
Uznesenie č. 15
Akademický senát UK žiada predsedov tých Akademických senátov fakúlt UK, ktorí ešte
neposlali pripomienky k novele vysokoškolského zákona aby tak urobili najneskôr do 2. 5.
2011.
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Bod č. 15 Informácie z vedenia
Rektor UK informoval o príchode Sergeja Mironova, predsedu Rady federácie Federálneho
zhromaždenia Ruskej federácie dňa 4. mája 2011. V Rektorskej sieni UK bude prednášať na
tému: „Rusko a Slovensko v kontexte európskej politiky“. Zároveň pozval prítomných na
toto podujatie. Informoval ďalej o verejnom obstarávaní výpočtovej techniky na Univerzite
Komenského, pričom podotkol, že veľké zákazky zákon nepovoľuje bez výberového konania.
Bod č. 16 Rôzne
Predsedníčka AS informovala o liste, ktorý dostala od študenta ako sťažnosť na bezpečnostnú
službu na internáte Mlyny. Podľa riaditeľa VI Mlyny R. Gulu , táto udalosť je v procese
riešenia zo strany polície, ktorá bola privolaná zamestnancami, ktorí mali službu na vrátnici.
Polícia musela byť privolaná, pretože došlo k vlámaniu. Poznamenal, že VI Mlyny nemá
bezpečnostnú službu na ktorú sa odvoláva sťažovateľ a treba počkať na výsledky
vyšetrovania.

prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
predsedníčka AS UK

Návrhová komisia:

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Mgr. Martina Pánisová

Zapísala: Viola Ivanovová
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