Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 11. mája 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Vyhlásenie doplňovacej voľby do AS UK za EBF UK a LF UK
4. Návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. za člena VR UK
5. Vyhlásenie doplňovacej voľby do predsedníctva AS za študentskú časť AS UK
6. K návrhu vecného zámeru k novele vysokoškolského zákona
7. Informácie z vedenia
8. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predsedníčka AS privítala prítomných a navrhla zaradiť do programu nasledovné body:
Vyhlásenie doplňovacej voľby do AS UK za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK
a Lekársku fakultu UK; Návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. za
člena VR UK; Vyhlásenie doplňovacej voľby do predsedníctva AS za študentskú časť AS
UK;
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát UK schválil jednomyseľne rozšírenie programu o tieto body: Vyhlásenie
doplňovacej voľby do AS UK za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK a Lekársku fakultu
UK; Návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. za člena VR UK;
Vyhlásenie doplňovacej voľby do predsedníctva AS za študentskú časť AS UK;
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: PhDr. Katarína Cabanová, PhD., Mgr. Peter Lukačka,
JUDr. Marek Števček, PhD.
Hlasovanie: za – 38, proti – 0, zdržal sa – 2

Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil do návrhovej komisie týchto členov: PhDr. Katarína Cabanová,
PhD., Mgr. Peter Lukačka, JUDr. Marek Števček, PhD.
Bod č. 3 Vyhlásenie doplňovacej voľby do AS UK za EBF UK a LF UK
Predsedníčka AS oznámila odchod Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. z Akademického senátu UK
z dôvodu jeho zvolenia za dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Vyhlasuje preto
doplňovaciu voľbu do zamestnaneckej časti Akademického senátu UK za Evanjelickú
bohosloveckú fakultu. Taktiež oznámila, že Jaroslav Hrenák sa vzdal členstva
v Akademickom senáte a preto vyhlasuje doplňovaciu voľbu do študentskej časti AS UK za
Lekársku fakultu.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3
Akademický senát UK vyhlásil doplňovaciu voľbu do zamestnaneckej časti Akademického
senátu UK za Evanjelickú bohosloveckú fakultu namiesto Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., ktorý
bol zvolený za dekana fakulty a za Jaroslava Hrenáka do študentskej časti Akademického
senátu za Lekársku fakultu UK.
Bod č. 4 Návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. za člena VR UK
Predsedníčka AS predložila na návrh rektora UK schválenie dekana Evanjelickej
bohosloveckej fakulty Mgr. Ľubomíra Batku, PhD. za člena vedeckej rady UK od 10. 5. 2011.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK schválil návrh rektora UK na menovanie dekana Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK, Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., za člena vedeckej rady UK v zmysle § 9
odsek 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a článku 28 ods. 5 štatútu UK.
Bod č. 5 Vyhlásenie doplňovacej voľby do predsedníctva AS za študentskú časť
Akademického senátu UK
Predsedníčka AS oznámila, že Jaroslav Hrenák sa vzdal členstva v Akademickom senáte UK
k 10. máju 2011. Poďakovala mu za doterajšiu spoluprácu a pripomenula, že voliť budú iba
študenti. J. Sýkora za prítomnú študentskú časť AS navrhol vzhľadom na malý počet
prítomných, aby za študentskú časť AS bol poverený zastupovaním v predsedníctve AS UK
do zvolenia riadneho člena, Mgr. Peter Lukačka.
Uznesenie č. 5
Akademický senát UK prijal návrh študentskej časti AS, podľa ktorého do zvolenia člena
predsedníctva AS za študentskú časť Akademického senátu, poveruje zastupovaním bez
hlasovacieho práva Mgr. Petra Lukačku.
Bod č. 6 K návrhu vecného zámeru k novele vysokoškolského zákona
Rektor UK zhrnul dôvody vypracovania stanoviska k zámeru novely vysokoškolského
zákona. Snahou Univerzity je dosiahnuť týmito pripomienkami rast kvality vysokoškolského
vzdelania, posilniť autonómnosť Univerzity Komenského a zvýšiť uznanie, ktoré jej prináleží.
Pripomenul, že do Stanoviska UK sú zahrnuté pripomienky, ktoré prišli od jednotlivých
fakúlt. V prípade zrušenia štátnych skúšok, Univerzita chce sama rozhodovať o forme
a obsahu ukončenia štúdia, hlavne v súvislosti s odbornou spôsobilosťou pre výkon
povolania. Spomenul návrh prijímania pedagógov bez pedagogických titulov a o ich ďalšom
pôsobení na vysokej škole. Dôležité je riešiť aj nakladanie s finančnými prostriedkami z iných
zdrojov ako je rozpočet, ošetriť činnosť na projektoch, prácu mimo pracovného času.
Predsedníčka AS konštatovala, že pripomienky z Akademických senátov jednotlivých fakúlt
sú zapracované a predsedníctvo AS a vedenie UK sa zhodli v obsahu Stanoviska UK k návrhu
vecného zámeru k novele VŠ zákona.
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil spoločné stanovisko Univerzity Komenského
a Akademického senátu UK k návrhu zámeru novely zákona o vysokých školách.
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Bod č. 7 Informácie z vedenia
Rektor UK informoval o pripravovanej rektorskej konferencii 13. 5., ktorá bude na Univerzite
Komenského. Hlavnou témou bude stanovisko k návrhu vecného zámeru novely VŠ zákona
ako aj metodika delenia rozpočtu na rok 2012.
Bod č. 8 Rôzne
V. Psalman sa zaujímal o výber firmy na nákup výpočtovej techniky na čo reagoval rektor
UK vysvetlením, že tender bol vypísaný vlani, avšak v tomto roku bol zastavený. Podľa M.
Putalu to pri veľkých zákazkách spôsobujú aj firmy, ktoré neuspeli vo výberovom konaní
a hľadajú spôsoby ako ho zastaviť alebo zrušiť. E. Burda požiadal prorektora UK I.
Ostrovského o vysvetlenie jeho výroku na Stretnutí s vedením UK, konaného dňa 30. 3. 2011,
ktorému on porozumel tak, že senáty jednotlivých fakúlt UK brzdia rozvoj univerzity, ktorá
by mala byť viac centralizovaná na úkor fakúlt. I. Ostrovský to poprel tým, že si takýto svoj
výrok z uvedeného stretnutia nepamätá a naopak, zaujal stanovisko, že fakultné senáty UK
nespomaľujú rozvoj Univerzity Komenského. Plne si uvedomuje ich významnú funkciu pri
realizácii samosprávnej činnosti UK a jej súčastí, takisto nepovažuje za vhodné centralizovať
Univerzitu na úkor fakúlt. Rektor UK podporil vyjadrenie prorektora I. Ostrovského, ktorý
bol tiež prítomný na spomínanom stretnutí. Na otázku D. Böhmera v súvislosti so
štatistickými údajmi a parametrami vo výročnej správe, rektor UK oznámil, že oproti
minulému roku nie sú zmeny a naďalej do výročnej správy budú údaje dodávať fakulty. I.
Ostrovský doplnil, že v najbližších rokoch sa nebudú hľadať nové konštrukcie údajov.

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

Návrhová komisia: PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Mgr. Peter Lukačka
JUDr. Marek Števček, PhD.

Zapísala: Viola Ivanovová
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