Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. apríla 2012
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl
5. Voľba zástupcu Akademického senátu UK do ŠRVŠ
6. Žiadosti o prenájom nehnuteľností - schválenie
7. Skvalitnenie práce komisií AS UK
8. Informačný systém AS UK
9. Informácie z vedenia UK
10. Rôzne
11. Záver
Bod č. 1 Otvorenie
Predseda AS privítal prítomných a otvoril schôdzu.
Bod č. 2 Schválenie programu
Predseda AS prečítal program a navrhol aby do rokovania bol zaradený bod: Voľba zástupcu
Akademického senátu UK do ŠRVŠ a dal hlasovať o schválenie.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát UK schválil predložený program na rokovanie a súčasne návrh na
zaradenie do programu bod: Voľba zástupcu Akademického senátu UK do ŠRVŠ.
Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Tomáš Kaščák, doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová,
CSc. a doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdržal sa – 2

Uznesenie č. 2
Akademický senát UK schválil do návrhovej komisie týchto členov: Tomáš Kaščák, doc.
PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. a doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
Bod č. 4 Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Predseda AS informoval o liste, ktorý dostal Akademický senát UK, v ktorom Študentská
rada vysokých škôl žiada senát o vykonanie volieb do ŠRVŠ na Univerzite Komenského na
funkčné obdobie 2012 – 2014. Poznamenal, že smernica k týmto voľbám nie je, ale voľby sa
majú uskutočniť v zmysle zákona o vysokých školách podľa § 107, ods. 4, písm. b. Ďalej
informoval, že predsedníctvo AS poverilo Mgr. Jaroslava Sýkoru prípravou volieb. J. Sýkora:
doteraz boli mandáty prideľované podľa kľúča – každých 2000 študentov sa rovná jednému
mandátu, čo znamená, že každá fakulta mala jedno alebo 2 zastúpenia. Podľa aktuálneho
stavu počtu študentov Univerzita Komenského môže mať 14 mandátov. Pri rozdelení
mandátov na jednotlivé fakulty sa vzal do úvahy počet študentov na jednotlivých fakultách.

Študentská časť Akademického senátu UK sa preto dohodla, že niektoré fakulty budú mať 2
mandáty a niektoré sa spoja. Podľa spomínaného modelu by potom rozdelenie mandátov na
jednotlivé fakulty bolo nasledovné:
Prírodovedecká fakulta – 2 mandáty, Fakulta
managementu – 2 mandáty, Lekárska fakulta – 1 mandát, Evanjelická bohoslovecká fakulta –
1 mandát, Fakulta matematiky fyziky a informatiky – 1 mandát, Jesseniova lekárska fakulta –
1 mandát, Farmaceutická fakulta – 1 mandát, Právnická fakulta – 1 mandát, Filozofická
fakulta – 1 mandát, Fakulta sociálnych a ekonomických vied – 1 mandát, Pedagogická fakulta
– 1 mandát, Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka a cyrilometodská
bohoslovecká fakulta – 1 spoločný mandát. Podľa T. Kaščáka by bolo potrebné pri
rozdeľovaní mandátov vziať do úvahy aj názor jednotlivých fakúlt. Rektor UK pripomenul, že
v minulosti boli sťažnosti na účasť zvolených zástupcov na zasadnutiach ŠRVŠ a na prácu
v tejto Rade. Treba zvoliť takých, ktorí majú záujem o túto prácu. A. Z. Dubničková nie je
presvedčená o tom, že do Rady môžu byť zvolení aj externí študenti. Podľa J. Sýkoru zákon
nerozlišuje externých a interných študentov.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 3

Uznesenie č. 3
Akademický senát UK vyhlasuje voľby so Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 2012 –
2014 na 14 uvoľnených mandátov, ktoré budú na základe dohody študentskej časti
Akademického senátu UK medzi jednotlivé fakulty UK rozdelené nasledovne:
Prírodovedecká fakulta – 2 samostatné mandáty
Fakulta managementu – 2 samostatné mandáty
Lekárska fakulta – 1 samostatný mandát
Evanjelická bohoslovecká fakulta – 1 samostatný mandát
Fakulta matematiky fyziky a informatiky – 1 samostatný mandát
Jesseniova lekárska fakulta – 1 samostatný mandát
Farmaceutická fakulta – 1 samostatný mandát
Právnická fakulta – 1 samostatný mandát
Filozofická fakulta – 1 samostatný mandát
Fakulta sociálnych a ekonomických vied – 1 samostatný mandát
Pedagogická fakulta – 1 samostatný mandát
Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
– 1 spoločný mandát.
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl sa uskutočnia najneskôr do 16. 5. 2012.
Podrobnosti o konaní volieb na jednotlivých fakultách spresnia a oznámia akademickej obci
Akademické senáty fakúlt alebo ich volebné komisie najneskôr 5 pracovných dní pred ich
realizáciou. Po vykonaní volieb volebné komisie fakúlt následne oznámia výsledky a zašlú
zápisnicu o konaní volieb najneskôr do 18. 5. 2012 predsedovi Akademického senátu UK.
J. Sýkora pripomenul nejasnosti vo volebnom systéme do Študentskej rady vysokých škôl
pretože nestanovuje ku ktorému dňu sa zisťuje počet študentov na fakultách, ako majú voľby
prebiehať a ku ktorému dňu. Podľa štatistického úradu sa stav študentov zisťuje k 30. októbru
daného roku poznamenal rektor UK. J. Sýkora navrhuje, aby Akademický senát UK schválil
uznesenie v ktorom bude žiadať Študentskú radu vysokých škôl o spresnenie a spriehľadnenie
volebného systému.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK odporúča Študentskej rade vysokých škôl, aby v snahe
o sprehľadnenie budúcich volieb zástupcov jednotlivých vysokých škôl doplnila a spresnila
svoju vnútornú legislatívu o podrobnosti, týkajúce sa realizácie volieb, predovšetkým
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o informácie z akých zdrojov a k akému dátumu sa vypočítava z počtu študentov nárok na
počet mandátov, informácie o podmienkach vyhlasovania a realizácie volieb a prípadne
informácie o metodike vnútrouniverzitného rozdelenia mandátov do Študentskej rady
vysokých škôl.
Bod č. 5 Voľba zástupcu Akademického senátu UK do ŠRVŠ
Predseda AS vyzval študentskú časť Akademického senátu UK aby navrhli zástupcu do
Študentskej rady vysokých škôl. Ľ. Šimková navrhla Jaroslava Sýkoru. Ďalšie návrhy neboli.
Hlasovanie: za – 17, proti – 0, zdržal sa – 0, neplatný lístok - 1

Uznesenie č. 5
Akademický senát UK – študentská časť – zvolil za zástupcu Akademického senátu UK do
Študentskej rady VŠ na funkčné obdobie 2012 – 2014 Mgr. Jaroslava Sýkoru, študenta
doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK.
Bod č. 6 Žiadosti o prenájom nehnuteľností – schválenie
E. Macháčová informovala o výsledku rokovania finančnej komisie AS a konštatovala, že
bolo podaných 14 žiadostí. Komisia neodporúča schváliť predĺženie žiadosti firme Zorislav
Tikl – ZORO, pretože cena za spotrebu vody je príliš nízka a firme R.D.M. schváliť ale pod
podmienkou, že predložia od hygienika povolenie na prevádzkovanie pohostinskej činnosti.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil nižšie uvedené žiadosti o prenájom nehnuteľností. Žiadosť
o prenájom firme R.D.M., s. r. o. (bod č. 9) Akademický senát UK schválil s podmienkou, že
pri vyhotovení zmluvy o predĺžení nájmu bude predložené povolenie od hygienika na
prevádzkovanie pohostinskej činnosti. Predĺženie žiadosti o prenájom spoločnosti Zorislav
Tikl – ZORO, Akademický senát UK neschválil. Žiada predkladateľa o vysvetlenie nízkej
ceny za spotrebu vody pri prevádzke nápojového automatu.
1. POS Media Slovakia, s. r. o., nebytové priestory na stene chodby 3 m2 v budove JLF
UK, nebytové priestory na stene chodby 3 m2 v budove JLF UK, nebytové priestory
na stene chodby 3 m2 v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, na umiestnenie
násteniek na reklamu. Spolu 3 ks násteniek. Nájomné: 66,39 €/1 nástenka/rok. Energie
nečerpané. Doba nájmu: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015. Podáva JLF.
2. Wrigley Slovakia, s. r. o., nebytový priestor na automat na sladkosti o výmere 1 m2.
Nájomné: 120 €/m2/rok. Energia podľa odberu. Doba nájmu: 1. 5. 2012 – 3. 4. 2015.
Podáva FiF.
3. Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT (predĺženie zmluvy), nebytový priestor ako
predajňa o výmere 18,5 m2 a sklad o výmere 9,56 m2 v budove fakulty. Nájomné:
predajňa – 90 €/m2/rok, sklad – 35 €/m2/rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia
paušál 10 €/mesiac. Teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu: 1. 8. 2012 –
31. 7. 2017. Podáva FTVŠ.
4. IPG Consult, s. r. o. nebytové priestory o rozlohe 13,03 m2 v budove fakulty ako
kancelária. Nájomné: 104 €/m2/rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia paušál 5
€/mesiac, teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu. 1. 1. 2012 – 31. 12.
2016. Podáva FTVŠ.
5. Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM (predĺženie nájmu), časť oplotenia areálu na 3 ks
reklamných panelov. Cena: 400 €/rok/1 pútač. Energia sa nečerpá. Doba nájmu: 1. 1.
2012 – 31. 12. 2016. Podáva FTVŠ.
6. Igor Spiegel – SPIEGEL (predĺženie zmluvy), umiestnenie automatu v budove fakulty
na 2 m2. Nájomné: 400 €/rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia podľa výkonu
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automatu, teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12.
2016. Podáva FTVŠ.
7. 2D. s. r. o. (predĺženie zmluvy), suterén v budove fakulty o výmere 162,11 m2,
parkovací box na nádvorí o rozlohe 10 m2. Prevádzkovanie práčovne. Nájomné za
práčovňu: 39 €/m2/rok, za parkovací box 200 €/rok. Energia a voda podľa merača,
teplo podľa m2. Doba nájmu: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2013. Podáva FTVŠ.
8. Seifertová Silvia (predĺženie nájmu), prevádzkovanie bufetu v bývalej vrátnici
Botanickej záhrady. Nájomné: 200 €/rok. Energia podľa merača. Doba nájmu: 1. 4.
2012 – 31. 10. 2012. Podáva Botanická záhrada UK.
9. R.D.M., s. r. o. (predĺženie nájmu), nebytový priestor v budove VI Družba o výmere
174 m2 na účel pohostinskej činnosti. Nájomné: 18,3139 €/m2/rok. Energia a voda
podľa merača, teplo 1729,56 €/rok/celá plocha. Doba nájmu: 1. 1. 2013 – 31. 12.
2017. Podáva VI Družba.
10. GENEXPRESS, s. r. o. kancelárie a laboratórium v budove fakulty. Kancelária
v pavilóne B2 o rozlohe 20,9 m2, laboratórium v pavilóne B2 o rozlohe 43,1 m2,
kancelária v pavilóne G2 o rozlohe 34 m2 pre činnosť v oblasti diagnostiky dedičných
ochorení. Nájomné: 66 €/m2/rok. Služby v kancelárii o rozlohe 20,9 m2: elektrina –
25,58 €/mesiac, teplo – 18,25 €/mesiac, vodné a stočné – 10,63 €/mesiac/1 osoba,
odvoz odpadu – 1,33 €/mesiac/1 osoba. Služby v laboratóriu o rozlohe 43,1 m2:
elektrina – 36,03 €/mesiac, teplo – 37,62 €/mesiac, vodné a stočné – 21,26 €/mesiac/2
osoby, odvoz odpadu – 2,66 €/mesaic/2 osoby. Služby v kancelárii o rozlohe 34 m2:
elektrina – 7,23 €/mesiac, teplo – 29,68 €/mesiac, vodné a stočné – 21,26 €/mesiac/2
osoby, odvoz odpadu – 2,66 €/mesiac/2 osoby. Doba nájmu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2017.
Podáva PriF.
11. MUDr. Adriana Kubicová, jedna úložná priečka v hangári Lodenice UK. Nájom:
uloženie 1 lode na 1 priečke 100 €/rok. Doba nájmu: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2017. Podáva
RUK.
12. JUDr. Ladislav Tóth (predĺženie nájmu), posilňovňa vo vestibule v Átriových domoch
o výmere 104,50 m2. Nájomné: 3 €/m2/rok bez DPH, energia a služby zálohovo 1,66
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2014. Podáva VM Mlyny.
13. PMR – ELEKTRO, s. r. o. (predĺženie nájmu), priestor bývalého skladu na
manželských internátoch o výmere 24,24 m2 ako kancelária. Nájomné: 50 €/m2/rok
bez DPH, energie a služby zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2012 –
31. 3. 2017. Podáva VM Mlyny.
Bod č. 7 Skvalitnenie práce komisií AS UK
Predseda AS informoval, že hľadá spôsoby ako by mohli komisie zriadené v Akademickom
senáte UK pracovať efektívnejšie a taktiež aby sa materiály na rokovanie pripravovali včas
a dôkladnejšie. Podľa jeho informácií nepracujú pružne a systematicky. Nestačí iba zúčastniť
sa zasadnutia ale aj prenášať informácie. Podľa rektora UK napr. vedecká komisia v minulom
období odviedla dobrú prácu, bola iniciatívna. Podľa A. Butašovej senát je v rovine
schvaľovania. Komisie by mali výsledky rokovania poslať senátu aby bol informovaný.
Taktiež napr. komisia pre zahraničné veci a komisia pre rozvoj pracuje len interne, senát
o ich práci nevie. Rektor UK poznamenal, že zákon o vysokých školách odobral iniciatívu
senátu. Komisie by podľa neho mali pripravovať podklady pre rokovanie. M. Putala: senát
nemá riešiť exekutívne veci, ale riešiť problém z pohľadu akademickej obce. K riešeniu
lepšieho prenosu informácií a lepšej komunikácie a spolupráce medzi vedením UK
a komisiami AS UK boli predložené na schválenie tieto návrhy uznesení:
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 1
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Uznesenie č. 7
Akademický senát UK poveruje predsedu Akademického senátu UK pozývať na zasadnutia
predsedníctva Akademického senátu UK predsedov komisií AS a hľadať s nimi možnosti
skvalitnenia práce komisií.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 8
Akademický senát UK navrhuje rektorovi UK, aby všetky vnútorné predpisy a zásadné
stanoviská a dokumenty, aj keď ich schválenie nie je podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, resp. vnútorných predpisov UK v kompetencii AS UK, zaslal aj Akademickému
senátu UK, v čase pripomienkovania na vyjadrenie. To by mohlo viesť nielen k zvýšeniu
vnútrouniverzitnej informovanosti, ale aj ku skvalitneniu a zintenzívneniu práce komisií
a pracovných skupín AS UK a v neposlednom rade aj k lepšiemu využitiu tvorivého
potenciálu členov týchto komisií v prospech rozvoja univerzity.
Bod č. 8 Informačný systém AS UK
D. Olejár prezentoval nový informačný systém Akademického senátu UK, ktorý by mal byť
priehľadnejší, mal by obsahovať viac informácií. Je potrebné, aby mohla prebiehať
komunikácia vnútri senátu a tak isto s akademickou obcou a verejnosťou. Nový informačný
systém už využívajú na Fakulte matematiky fyziky a informatiky a tieto riešenia chce
ponúknuť aj Akademickému senátu UK. Rozšírený systém musí byť jednoduchý, aby ho
mohli používať aj informatickí laici .Je vhodné využiť existujúcu technológiu tak, aby
finančne nezaťažila Univerzitu. Bolo by zavedené zverejňovanie dokumentov na webe,
zriadilo by sa diskusné fórum na riešenie problémov, pripomienkovanie dokumentov,
elektronická pošta. Uvažuje o zaškolení študentov Akademického senátu UK aby tento
systém riadili. D. Olejár ďalej odpovedal na niektoré otázky diskutujúcich ,napr. kto bude
mať prístupové heslo, aké náklady si vyžaduje projekt. Považujú ho za dobré riešenie
a predpokladajú jednoduchšiu manipuláciu s predkladanými materiálmi.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 9
Akademický senát berie na vedomie informáciu o Návrhu informačného systému AS UK a o
postupe na jeho implementáciu.
Bod č. 9 Informácie z vedenia UK
Rektor UK informoval senát o stave vyhotovenia správy o činnosti UK a o hospodárení
Univerzity Komenského. Správa je v štádiu finišovania a bude doplnená disketami. Po
skontrolovaní fakultami bude predložená na schválenie. Univerzita pracuje na príprave
podkladov pre vyhlásenie vlády SR. Takýto materiál pripravila aj Slovenská akadémia vied,
ktorý je však podľa jeho názoru neprehľadný a Univerzita ho nepodporuje. Za pozitívne
považuje, že Univerzita Komenského podáva vo vede tretinový výkon, avšak nie je spokojný
s tým, že dotácie nezodpovedajú tomuto dielu. Ďalej informoval, že tradičná slávnosť
v Botanickej záhrade pri príležitosti skončenia akademického roku sa nebude konať
z ekologických dôvodov. Bude nahradená akademickým dňom pri príležitosti založenia
Univerzity Komenského. Z akademickej obce budú vybraní zaslúžilí pracovníci, ktorí dostanú
cenu rektora, prípadne cenu Univerzity. Kontroly na univerzite pokračujú, sú to periodické
kontroly, protipožiarne kontroly (nedostatky sa musia odstrániť do 30. 6. 2012), ale aj
kontrola z NKÚ, ktorá zistila nedostatky. Univerzita Komenského podpísala memorandum
o spolupráci s vedením spoločnosti Volkswagen Slovakia ktorú zastupoval Wilfried von Rath.
Ide o spoluprácu pri výskume a ochrane životného prostredia a prírody na Slovensku. D.
Meško, prorektor pre vedecko – výskumnú činnosť informoval o udeľovaní grantov UK,
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určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov,
vedeckých pracovníkov a interných doktorandov Univerzity Komenského. Projekty budú
financované určitými sumami. Ďalej spomenul zriadenie etickej komisie, ktorá stanoví etický
kódex učiteľa – vedca. Na mesiac máj sa pripravuje konferencia doktorandov s názvom
„Spájame vedomosti, invenciu a vedu“ ktorá ponúkne prezentáciu zaujímavých výsledkov
vedecko-výskumnej práce doktorandov Univerzity. Na otázku V. Štercelovej, či sa môžu
podujatia zúčastniť aj študenti, budúci doktorandi povedal, že konferencia je otvorená akcia.
Ďalej, prorektor D. Meško sa domnieva, že Univerzita Komenského by sa mala jednoznačne
identifikovať svojimi znakmi, pracuje sa na organizácii doktorandského štúdia a pri
kreditovom systéme môže študent získať maximálne 60 kreditov.
Bod 10 Rôzne
O. Orgoňová sa informovala, či pre fakulty v súčasnosti platí v rámci nákupu informačných
technológií zmluva o verejnom obstarávaní IT medzi UK a vlani v auguste vysúťaženým
dodávateľom a či možno nakupovať v rámci tejto zmluvy rôzne značky počítačov a
notebookov. Kvestorka M. Tarabová potvrdila platnosť zmluvy a vysvetlila, že rozhodujúce
sú zadefinované zmluvné technické špecifikácie, podľa ktorých môžu fakulty nakupovať
počítače rôznych značiek. Zúženie nákupu na jednu značku by bolo diskriminujúce.
Rektor UK informoval, že ak má niekto otázku na rektora, môže ju napísať na elektronickú
adresu a dostane odpoveď.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK

Návrhová komisia:

Tomáš Kaščák
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD
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