Zápisnica

č. 1/2013 zo zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa konalo dňa 13. marca 2013.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba Návrhovej komisie
4. Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám a Rozdelenie štátnej dotácie
fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013 – predkladá rektor UK
5. Zámer nadobudnutia nehnuteľností v lokalite Malá Hora v Martine – predkladá rektor UK
6. Prenájmy – predkladá rektor UK
7. Úprava cien za ubytovanie a poplatky s tým súvisiace v ŠD Mlynská dolina –
predkladá rektor UK
8. Informácie z vedenia, Informácia o pripomienkovaní návrhu kritérií komplexnej akreditácie
činností vysokých škôl – predkladá rektor UK
9. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK – predkladá predseda AS UK
10.Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl za Univerzitu
Komenského v Bratislave – predkladá predseda AS UK
11.Informácia o Projekte hodnotenia kvality– predkladá prorektor Ostrovský
12.Informácia o stave internetizácie ŠD – predkladá prorektor Turňa – presunuté na ďalšie
zasadnutie
13.Správa o činnosti AS UK za rok 2012 – predkladá predseda AS UK
14.Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS UK– presunuté na ďalšie zasadnutie
15.Rôzne
16.Záver
Bod č. 1 a 2
Otvorenie: Predseda Akademického senátu UK doc. MUDr. D. Böhmer, PhD. privítal
prítomných, prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu UK a keďže nikto
nemal k navrhovanému programu doplňujúci návrh dal o predloženom návrhu programu
hlasovať.
Akademický senát UK prijal predložený program jednomyseľne.
Uznesenie č. 1.1 /2013
Akademický senát UK schválil program zasadnutia Akademického senátu UK konaného dňa
13. 3. 2013.
Bod č. 3
Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.,
Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., Mgr. Peter Lukačka.,
Predseda Akademického senátu UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie : za: 46
proti: 0
zdržal sa: 3
Návrh bol prijatý.

Uznesenie č. 1.2 /2013
Akademický senát UK schválil za členov návrhovej komisie: doc. PhDr. Magdalénu
Samuhelovú, CSc., Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. a Mgr. Petra Lukačku.
Bod č. 4
„Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám“ a „Rozdelenie štátnej dotácie
fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013“ – predkladal rektor UK prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
Rektor UK uviedol bod „Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám“
a „Rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013“, povedal, že
tieto materiály sú výsledkom kompromisu zohľadňujúceho aj solidaritu medzi jednotlivými
fakultami.
- PhDr. K. Cabanová, PhD. k tomu konštatovala, že zástupcovia Pedagogickej fakulty UK
v Akademickom senáte UK rozhodne nechcú spochybňovať princíp solidarity na UK.
Nepovažujú však za korektné, aby fakulta s najnižším priemerom platov profesorov
a nevhodným prostredím pre zabezpečenie výučby a vedecko-výskumnej práce mala
sponzorovať fakulty s rádovo vyšším priemerom platov profesorov a kvalitatívne lepšie
vyhovujúcim prostredím na výučbu a vedecko-výskumnú činnosť. Z uvedených dôvodov
nebudú hlasovať za materiály „Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám“ ani za
„Rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013“.
- na uvedené stručne reagovala doc. PhDr. A. Butašová, PhD., že solidarita medzi fakultami
je potrebná, v minulosti pomohla aj Pedagogickej fakulte UK.
- doc. RNDr. M. Putala, PhD. uviedol, že metodika rozpisu štátnej dotácie fakultám je
Pedagogickej fakulte priaznivo naklonená, okrem iného z dôvodu nárastu zohľadňovania
umeleckých výkonov.
- o slovo požiadal dekan FTVŠ UK prof. PaedDr. M. Holienka, PhD.
Predseda Akademického senátu UK doc. MUDr. D. Böhmer, PhD. dal hlasovať o udelení
slova dekanovi Fakulty telesnej výchova a športu UK.
Hlasovanie: jednomyseľne za
Uznesenie č. 1.3 /2013
Akademický senát UK udelil slovo dekanovi Fakulty telesnej výchova a športu UK prof.
PaedDr. M. Holienkovi, PhD.
Dekan Fakulty telesnej výchova a športu UK prof. PaedDr. M. Holienka, PhD.
sa vyjadril, že nerozumie, prečo FTVŠ opakovane pri rozdelení štátnej dotácie fakultám
a ostatným súčastiam UK zostáva v mínusových číslach v porovnaní s predchádzajúcim
rokom. Metodiku rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám považuje za nespravodlivú,
zvlášť keď v hodnotení ARRA je fakulta vyhodnotená ako „skokan roka“. Všetci ich učitelia
fakulty majú minimálne akademický titul PhD., resp. CSc. Za nevhodné považuje, že sa nikde
pri delení štátnej dotácie nezohľadňujú aktivity fakulty, ktorými reprezentuje UK a významné
spolupráce ako napríklad s Národným športovým centrom.
Po skončení diskusie dal predseda Akademického senátu UK hlasovať o predloženom návrhu
uznesenia „Metodika rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám pre rok 2013“.
Hlasovanie : za : 36
proti : 9 zdržal sa : 3
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie č. 1.4 /2013
Akademický senát UK schvaľuje „Metodiku rozpisu prostriedkov štátnej dotácie fakultám
pre rok 2013“.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia „Rozdelenie
štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013“.
Hlasovanie : za : 36
Návrh bol prijatý.

proti : 9

zdržal sa : 3

Uznesenie č. 1.5 /2013
Akademický senát UK schvaľuje „Rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam
UK pre rok 2013“.
Bod č. 5
Zámer nadobudnutia nehnuteľností v lokalite Malá Hora v Martine predložil rektor UK prof.
RNDr. K. Mičieta, PhD. K zámeru vystúpil dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v
Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý obhajoval projekt kúpy uvedených
nehnuteľností a následný investičný zámer, s tým, že tento projekt bude hradený z finančných
zdrojov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, najmä zo školného a z fondu reprodukcie
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, investičný zámer aj z prostriedkov Európskej
únie a zo súkromného sektora.
Diskusia :
Text príspevku doc. PhDr. F. Gahéra, PhD. bol ním dodaný v nasledovnom znení:
- s celkovým projektom dobudovať fakultný campus som bol oboznámený už dávno, je to
zaujímavý projekt a jeho realizácia by pomohla fakulte zvýšiť prestíž aj medzinárodnom
meradle. O tom, ako chce fakulta financovať tento projekt a najmä jeho prvý krok – získanie
pozemkov – musíme mať dekanom podpísaný dokument, aby neboli v budúcnosti žiadne
pochybnosti o zdroji financovania, t.j. že fakulta nebude požadovať z úrovne univerzity, resp.
zo štátneho rozpočtu na to finančné prostriedky. Mám s tým svoje skúsenosti počas pôsobenia
vo funkcii rektora UK. Taký dokument zatiaľ nemáme.
- reakcia na vyhlásenie dekana JLF UK, že prvých 70 mil. na výstavbu Auly v Martine nešli
z prostriedkov ministerstva školstva, ale z prostriedkov regionálneho rozvoja: „Návrh každej
investičnej akcie z verejných prostriedkov musel byť najprv predložený do plánu
regionálneho rozvoja a schválený vládou. Tak som ako rektor UK takýto návrh predložil
a v archíve UK je list, ktorým nás gestorujúce ministerstvo pre regionálny rozvoj o schválení
informuje. Následne asi po roku som bol na rokovaní u vtedajšieho ministra školstva L.
Szigetiho a presvedčil som ho o vhodnosti financovania auly v Martine aj vďaka tomu, že JLF
UK v Martine sa v žiadosti zaviazala spolupodieľať sa na financovaní projektu 80 mil. korún
z vlastných zdrojov. Následne boli z rozpočtu ministerstva školstva, t. j. z kvóty, o ktorú sa
uchádzali vysoké školy a sama UK žiadala z úrovne ministerstva financovať viaceré projekty,
tieto prostriedky v objeme asi 70 mil. korún univerzite účelovo na výstavbu Auly v Martine
poskytnuté. Pri ďalšom financovaní tejto budovy v Martine boli postupne poskytnuté zo
štátneho rozpočtu ďalšie prostriedky v celkovom objeme 232 mil. korún. Tieto prostriedky
boli účelovo viazané na túto stavbu a požiadavky ostatných súčastí univerzity na
financovanie výstavby či rekonštrukcie budov nemohli byť vôbec alebo len v malej miere
uspokojené, pretože UK ako celok dostala relatívne dosť prostriedkov. Sľub dekana fakulty
prof. MUDr. J. Danka, CSc. o spolufinancovaní výstavby auly z vlastných zdrojov fakulty,
vďaka ktorému som prvotne presvedčil ministra školstva, nebol vôbec splnený. Preto pri
tomto novom projekte žiadam písomný záväzok, že fakulta nebude z úrovne univerzity ani
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z úrovne štátneho rozpočtu pre UK žiadať finančné prostriedky na nákup uvádzaných
nehnuteľností ani na realizáciu následných projektov na týchto pozemkoch.
V diskusii ďalej vystúpili:
- JUDr. E. Burda, PhD. žiadal konkrétnejšie doplnenie materiálov predložených Jesseniovou
lekárskou fakultou UK v Martine.
1. Vyhlásenie k Investičnému zámeru využitia nehnuteľného majetku v lokalite Malá hora,
ktorý je predmetom návrhu Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin na nadobudnutie do
vlastníctva Univerzity Komenského v Bratislave.
2. Spôsob financovanie a záruka existencie zdrojov financovania Investičnému zámeru
využitia nehnuteľného majetku v lokalite Malá hora, ktorý je predmetom návrhu Jesseniovej
lekárskej fakulty UK Martin na nadobudnutie do vlastníctva Univerzity Komenského
v Bratislave
3. Fond reprodukcie Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin ako zdroj financovania
Investičnému zámeru využitia nehnuteľného majetku v lokalite Malá hora, ktorý je
predmetom návrhu Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin na nadobudnutie do vlastníctva
Univerzity Komenského v Bratislave.
Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc. odovzdal
požadované podpísané materiály priamo na zasadnutí AS UK predsedovi AS UK.
- Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. E. Macháčová, CSc. oboznámila AS UK
s tým, že finančná komisia odporučila schváliť kúpu uvedených nehnuteľností. Predseda AS
UK oboznámil Akademický senát UK, že Predsedníctvo AS UK už raz schválilo uvedený
zámer, ale následne svoje rozhodnutie zmenilo a neodporučilo Akademickému senátu UK
prijať ho bez ďalšieho doplnenia informácií.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie : za : 42
proti : 0
zdržal sa : 5
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 1.6 /2013
Akademický senát Univerzity Komenského schvaľuje zámer nadobudnutia nehnuteľností
v lokalite Malá Hora v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý
areál – campus Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin. Celková výmera pozemkov je
59 534 m², pričom konkrétne ide o pozemky:
- parc. Č. 7684/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 16 847 m², druhom orná
pôda,
- parc. Č. 7684/6 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 28 712 m², druhom orná
pôda,
- parc. Č. 7685/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 5725 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. Č. 7685/9 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 4857 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. Č. 7685/5 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 3170 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. Č. 7685/8 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 223 m², druhom trvalé
trávnaté porasty.
Akademický senát Univerzity Komenského schvaľuje zámer nadobudnutia uvedených
nehnuteľností najviac za kúpnu cenu 1 730 000,00 EUR určenú na základe znaleckého
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posudku vypracovaného pre Jesseniovú lekársku fakultu UK v Martine č. 2/2013 na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
Bod č. 6
Žiadosti o prenájmy predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, CSc. oboznámila AS UK,
ktoré prenájmy finančná komisia AS UK odporučila schváliť.
Akademický senát UK prerokoval a schválil jednomyseľne žiadosti o prenájmy podľa
predloženého zoznamu.
Uznesenie č. 1.7/2013
1.7.1. nájomca: CENT s. r. o.
Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Jedná sa o už prevádzkované priestory práčovní vo Výškových budovách bloky A a B, 5.
posch., práčovní na Átriových domoch bloky B 1NP a blok G 2NP a novej práčovne na bloku
P, 1 NP, vestibul, o celkovej výmere 50,9 m2. Účel nájmu: Práčovne.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 71, -EUR/m2/rok bez DPH, ostatné služby a energie podľa spotreby
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2007 a žiada jednak o predĺženie nájmu a jednak
o prenájom priestoru na novú práčovňu. Doba nájmu : Od 1.2.2013 do 31.1.2018.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra- Mlyny
1.7.2. nájomca: Ján Blaho, Bydlisko: Staré grunty 36, 84104 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku
Ide o časť pozemku pri Výškových budovách o výmere 14,40 m2, parcelné číslo 2940/22,
druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 10376 m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci
Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu, k. ú. Bratislava –
m. č. Karlova Ves. Účel nájmu : Inštalácia mobilnej Unimo bunky za účelom skladu
a prevádzkovania vzduchového kompresoru. Výška nájomného, cena za poskytované služby
a dodávku energií: Nájomné 5, -EUR/m2/rok bez DPH, el. energia podľa spotreby, bez
ostatných služieb. Nájomca sám požiadal o prenájom časti nevyužívaného pozemku.
Inštaláciu unimo bunky si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady.
Doba nájmu : Od 1.1.2013 do 31.12.2017.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra -Mlyny
1.7.3. nájomca : SK PROFESSIONAL s.r.o. Sídlo: K výstavisku 9, 91101 Trenčín.
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele
č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 29,94 m2. Z dôvodu racionalizácie skladových kapacít
sa priestor stal nepotrebným. Objekt (MI, blok I) je v priemernom stave čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v stave spôsobilom na užívanie. Voda a WC je v rámci
nájomného priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba a vzdialené parkovanie.
Účel nájmu: kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
nájomné 50, - eur/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,- eur/m2/rok plus
DPH.Doba nájmu : Od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra- Mlyny
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1.7.4. nájomca: Akademický športový klub DUNAJ
Predmetom nájmu sú stojany na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra univ. Športu,
Lodenice UK na Botanickej č.7, BA, MČ Karlová Ves, okres BA IV, k. ú. Karlova Ves,
zapísanej na LV č.727, č.par.3141,súp.č. stavby 6216 a č. parc.3155/11.
Účel : nájomca má uzatvorenú zmluvu na 2 stojany so 6-timi úložnými priečkami a žiada
prenajímateľa o prenájom 2 ďalších stojanov s 5-timi úložnými priečkami spolu 22 úložných
priečok. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájomného za 1 úložnú priečku je 33.- eur/ročne.
Doba nájmu : Nájomca žiada o rozšírenie predmetu nájmu na obdobie od 1.1.2013 do
31.12.2016 k Zmluve o nájme stojanov na lode, ktorú má uzatvorenú na obdobie od 2.1.2012
do 31.12.2016. Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK
1.7.5. nájomca: TESSERA s.r.o., nám sv. Františka 18/A, Bratislava.
Predĺženie nájomnej zmluvy ev. č. V/1/08/RUK zo dňa 21.1.2008 na prenájom pozemku
o výmere 500 m2 v k. ú. Karlova Ves, , parc. Č. 3017/2, zapísaný v LV č.727.
Účel : subjekt sa využíva na skladovanie stavebného materiálu. Nachádza sa na Starých
Gruntoch v BA. Výška nájomného: je navrhnuté vo výške 6,88/m2 za rok čo predstavuje za
500 m2 spolu 3440.- eur za rok. Energie a ostatné služby nie sú dodávané. Doba nájmu:
1. 3. 2013 – 28. 2. 2018. Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.- rektor UK
- Žiadosť o pozmeňujúci návrh nájmu Jany Dukátovej predložil rektor Univerzity
Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Predsedníčka Finančnej komisie AS UK
MUDr. Erika Macháčová, CSc. oboznámila Akademický senát UK o pozmeňujúcom návrhu
nájmu Jany Dukátovej.
Finančná komisia AS UK odporučila schváliť návrh, ktorého podstata spočíva v znížení ceny
nájmu z dôvodu zámeru UK podporovať elitných slovenských športovcov.
Predseda AS UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie: za : 47
proti : 0
zdržal sa : 1
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1.8/2013
Akademický senát Univerzity Komenského odporúča prijať zmeny v nájme:
nájomcu Jana Dukátová, nebytové priestory v budove Centra univ. športu UK, Lodenice na
Botanickej ul. 7, MČ Karlova Ves zapísanej LV č.727,parc. Č.3141,súp.č.6216.
Účel : miestnosti č.214 – 15,70 m2, č.102 – 58 m2 a č.223 – 48.24 m2 3xtýždenne po 1 hod.
po dohode so správcom a to výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK.
Nájom jednej úložnej priečky na uloženie 1 lode - kajaku v hangári č.109.
Výška nájomného za nebytový priestor - vyššie uvedené miestnosti je 103,50 eura ročne.
Nájom je oslobodený od DPH. .Cena za priečku za loď v hangári je 33.- euro bez DPH, DPH
je 6,60 euro, spolu 39,60 ročne. Výška nájomného za celý predmet nájmu je 143,10 eur
ročne. Doba nájmu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014. Predkladá prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.rektor UK
- Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, CSc. predložila návrh
opravy uznesenia č. 6 body 3. a 4. zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. 4. 2012.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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Uznesenie č. 1. 9/2013
3. Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT (predĺženie zmluvy), nebytový priestor ako predajňa
2

2

o výmere 18,5 m a sklad o výmere 9,56 m v budove fakulty. Nájomné: predajňa – 90
2

2

€/m /rok, sklad – 35 €/m /rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia paušál 10 €/mesiac. Teplo
2

v prepočte na m a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2017.
Podáva FTVŠ.
2

4. IPG Consult, s. r. o. nebytové priestory o rozlohe 13,03 m v budove fakulty ako
2

kancelária. Nájomné: 104 €/m /rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia paušál 5 €/mesiac,
2

teplo v prepočte na m a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu. 1. 1. 2012 – 31. 12.
2016. Podáva FTVŠ.
Bod č. 7
Úprava cien za ubytovanie a poplatky s tým súvisiace v ŠD Mlynská dolina predložil
rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. E. Macháčová, CSc. odporučila tento návrh
schváliť. Uvedená úprava cien sa týka novo zrekonštruovaných priestorov v ŠD Mlynská
dolina a iba kopíruje výšku cien ostatných, už skôr zrekonštruovaných priestorov.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie :
za : 47
proti : 0
zdržal sa : 2
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1.10/2013
Akademický senát UK odporúča prijať Úpravu cien za ubytovanie a poplatky s tým súvisiace
v ŠD Mlynská dolina.
Bod č. 8
Informácie z vedenia a Informácia o pripomienkovaní návrhu kritérií komplexnej
akreditácie činností vysokých škôl – predkladal rektor UK.
Informácie z vedenia predložil rektor UK prof. RNDr. K. Mičieta, PhD.
Pán rektor vo svojom vystúpení hovoril o :
- povinnej akreditácií všetkých univerzít v SR
- stratégii Dunajského regiónu (vízie)
- príprave vedeckého parku, o jeho financovaní, o problémoch
- príprave novej web stránky UK
- príprave materiálov vnútornej legislatívy UK
- prebiehajúcej kontrole na UK – financovanie zahraničných projektov
- verejnom obstarávaní
- skompletizovaní Správnej rady
- ďalších aktivitách UK
Diskusia :
- Pán prorektor doc. RNDr. J. Pekár, PhD. vystúpil s informáciou o pripomienkovaní návrhu
kritérií komplexnej akreditácie činnosti vysokých škôl, kde informoval, že vedenie
Univerzity Komenského spolu s viacerými členmi Akademického senátu UK pripravili
materiál pripomienok k uvedenému návrhu, ktorý sa ešte dopracováva. Materiál bol poslaný
aj členom Akademického senátu UK.
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- Doc. RNDr. M. Putala, PhD. informoval o zasadaní Rady vysokých škôl k uvedenej
problematike.
JUDr. E. Burda, PhD. predložil návrh uznesenia.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia
„Pripomienky k návrhu kritérií komplexnej akreditácie činností vysokých škôl“.
Hlasovanie: za : 48
proti : 0
zdržal sa : 1
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1.11/2013
Akademický senát UK v Bratislave súhlasí s pracovným materiálom „Pripomienky k
návrhu kritérií komplexnej akreditácie činností vysokých škôl“ vypracovaným vedením
Univerzity Komenského v súčinnosti s členmi akademickej obce UK a Akademického senátu
UK, najmä vyjadruje presvedčenie, že kritériá komplexnej akreditácie nesmú presahovať
rámec stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi.
JUDr. E. Burda, PhD. predložil návrh uznesenia.
Predseda Akademického senátu UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia
„Pripomienky k návrhu kritérií komplexnej akreditácie činností vysokých škôl“.
Hlasovanie: za : 44
proti : 0
zdržal sa : 4
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 1.12/2013
Akademický senát UK v Bratislave žiada vedenie UK, aby uplatnilo pripomienku ku
kritériám komplexnej akreditácie činností vysokých škôl, že pri akreditácií habilitačného
konania a konania na vymenúvanie profesorov, t.j. pri posudzovaní spôsobilosti fakulty
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, fakulta musela
v hodnotení získať celkové hodnotenie, v rámci ktorého sa príslušný študijný odbor hodnotí
B, B+, A- alebo A podľa kritérií na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti vysokej školy. A pri akreditácií doktorandského študijného programu, t.j. pri
posudzovaní spôsobilosti fakulty uskutočňovať doktorandský študijný program, fakulta
musela v hodnotení získať celkové hodnotenie výskumnej činnosti fakulty v oblasti, v rámci
ktorej sa príslušný študijný odbor hodnotí B-, B, B+, A- alebo A podľa kritérií na hodnotenie
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy.
Akademický senát UK sa zhodol, že poveruje predsedu senátu, aby zaslal uvedené uznesenia
kompetentným orgánom.
Bod č. 9
Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK – predkladá predseda
Akademického senátu UK doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
Predseda AS UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie : jednomyseľne za.
Uznesenie bolo prijaté.

8

Uznesenie č. 1.13/2013
Akademický senát UK vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu UK, ktoré sa
uskutočnia na jednotlivých fakultách od 14. 3. 2013 do 31. 5. 2013
Bod č. 10
Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl za Univerzitu
Komenského v Bratislave – predkladá predseda AS UK
doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
Predseda AS UK dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia.
Hlasovanie : jednomyseľne za
Uznesenie polo prijaté.
Uznesenie č. 1.14/2013
Akademický senát UK vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl, ktoré
sa uskutočnia na jednotlivých fakultách do 14. 3. 2013 do 30. 4. 2013.
Bod č. 11
Informácia o Projekte hodnotenia kvality - predkladá prorektor doc. RNDr. I. Ostrovský,
CSc.
Prorektor Ostrovský predniesol informácie o projekte hodnotenia kvality.
Diskusia :
Prof. Ševčovič sa spýtal na finančnú perspektívu zabezpečenia tohto projektu.
Doc.RNDr.D. Olejár, PhD.vystúpil s príspevkom (príspevok ním dodaný je uvedený
in extenso):
Upozornil na narastajúci vplyv firiem na spoločnosť a zavádzanie firemných postupov
aj v akademickom prostredí. Vyjadril názor, že vzhľadom na rozdielnosť poslania
komerčných firiem a Univerzity nie je možné prenášať firemné metódy do univerzitného
prostredia. Uviedol príklady (SWOT analýza, zostavovanie rebríčka výskumných tímov) a
položil otázku, aký bol prínos týchto aktivít pre činnosť Univerzity. Kriticky sa vyjadril k
prebiehajúcemu projektu na vytvorenie systému hodnotenia kvality, voči ktorému vyslovil
nasledujúce výhrady: 1. Univerzita nemá dlhodobú víziu svojho smerovania a tak sa
hodnotenie kvality jej činnosti nemá o čo oprieť, 2. zavedenie systému hodnotenia kvality
nemá podporu fakúlt, 3. pri hodnotení projektu sa zakrývajú negatíva a hovorí len o
pozitívach, 4. projekt si vyžiada veľké časové a finančné náklady, ale jeho prínos je neistý, 5.
personálne obsadenie projektu predstavuje riziko, že náklady na projekt budú pri kontrole
považované za neprimerané. Vyslovil tiež výhrady k činnosti prorektora pre rozvoj, doc.
Ostrovského: 1. za 11 rokov jeho pôsobenia vo funkcii prorektora Univerzita nemá dlhodobú
víziu rozvoja, 2. zapojenie ARRA, ktorej bol v tom čase predstaviteľom, do projektov
Univerzity, 3. kumuláciu funkcií (prorektor, riaditeľ Chemického ústavu, vedúci 5 projektov,
projektový manažér systému hodnotenia kvality) a z nich vyplývajúcu reálne nezvládnuteľnú
pracovnú záťaž. Na záver D. Olejár upozornil na problematickosť formálnych kritérií
hodnotenia činnosti Univerzity citátom Alberta Einsteina: "Nie všetko, čo sa dá spočítať, sa aj
započítava. A nie všetko, čo sa započítava, môže byť spočítané."
PhDr. K. Cabanová, PhD. poukázala na to, že sa tento projekt schválil s tým, že
riešitelia nebudú finančne ohodnotení, čo sa podľa jej informácií nezakladá na pravde.
Prorektor Ostrovský v odpovedi uviedol, že finančné prostriedky v rámci tohto
projektu financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie nemusia byť viazané na
osoby.
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Následne vystúpila doc. PhDr. A. Butášová, PhD., ktorá uviedla, že prorektor
Ostrovský zavádza, nakoľko sama sa zúčastňuje riešenia obdobných projektov financovaných
zo štrukturálnych fondov Európskej únie a finančné odmeny v nich sú viazané na jednotlivé
osoby.
Následne vystúpil JUDr. E. Burda, PhD., ktorý predložil návrh uznesenia:
„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyzýva rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby odvolal z funkcie
prorektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc..
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zároveň udeľuje súhlas podľa § 9
ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, aby rektor Univerzity Komenského v Bratislave
odvolal z funkcie prorektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ivana
Ostrovského, CSc.“.
JUDr. E. Burda, PhD. návrh odôvodnil názorom, že pán prorektor Ostrovský je
prorektor pre rozvoj a koncepciu rozvoja UK, ktorá je v súčasnosti nedostatočná, taktiež
projekt „Vedecký park“ bol v pomerne pokročilom štádiu (prelom novembra a decembra
2012) síce technicky pripravený slušne, ale vedecky bez jasnej a nedostatočne pripravenej
koncepcie. Tretím dôvodom je samotný projekt hodnotenia kvality, ku ktorému už bola
podrobnejšia diskusia. Tiež uviedol, že vo februári 2011 dal Akademický senát UK súhlas
s vymenovaním doc. RNDr. I. Ostrovského za prorektora, ktorý prešiel len o 5 hlasov, vrátane
hlasu JUDr. E. Burdu, PhDr. On sám chce teraz svoj hlas stiahnuť a vie minimálne o piatich
ďalších členoch Akademického senátu UK, ktorí by tak radi urobili.
Po skončení diskusie sa o návrhu uznesenia bude hlasovať tajne, pretože ide
o personálnu otázku.
Následne rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vystúpil s dlhšou obhajobou
práce prorektora doc. RNDr. I. Ostrovského, CSc., v ktorej zvýraznil prínos prorektora
Ostrovského pre UK a pre riešenie projektov UK. Navrhuje, aby sa konkrétne výhrady riešili
podrobne na komisiách. K uvedenému sa vyjadril aj prorektor Ostrovský, ktorý si za svojou
prácou stojí. Podporil ho aj prorektor prof. RNDr. J. Turňa, CSc. Prorektorka prof. JUDr. M.
Patakyová, PhD. uviedla, že do projektu hodnotenia kvality sa zapojila, preto, aby podporila
jeho získanie, ona osobne nemá problém pokiaľ jej bude umožnené vykonať prácu, ktorú
v jeho rámci považuje za dôležitú vykonať, vystúpiť z personálnej matice tohto projektu,
respektíve účasť v ňom znížiť.
Doc. PhDr. Gahér, PhD. vystúpil v bode o projekte INFOZAKUK (text vystúpenia bol
dodaný a je uvedený in extenso): Som eurooptimista a som presvedčený, že to, že SR vstúpila
do EÚ i do Eurozóny, bol dobrý krok. Z čoho však mám veľkú obavu, tak to je rakovina
rozširujúcej sa byrokracie. Tvorba takýchto systémov zabezpečenia kvality je jej prejavom.
Keď som bol na návšteve na Stanfordovej univerzite v USA, tak som sa – zrejme naivne –
pýtal predstaviteľov univerzity, aký majú systém zabezpečenia kvality. Najprv boli
prekvapení, ale – možno hlavne zo slušnosti – mi po chvíľke predsa odpovedali asi takto:
„Žiadny systém zabezpečenia kvality nemáme a ani ho nepotrebujeme, pretože my robíme
kvalitu“.
Potom vystúpila prof. MUDr. K. Adamicová, PhD. ktorá podala návrh na ukončenie
diskusie pre pokročilý čas a opakovanie argumentov v rámci diskusných príspevkov.
Tento návrh bol jednomyseľne prijatý.
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Uznesenie č. 1.15/2013
Akademický senát UK ukončil diskusiu o bode „Informácia o Projekte hodnotenia kvality“.
Po ukončení sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. Predseda volebnej a mandátovej
komisie Akademického senátu UK JUDr. E. Burda, PhD. oboznámil prítomných so spôsobom
platnej úpravy hlasovacieho lístka.
Hlasovalo sa o návrhu: „Akademický senát UK v Bratislave vyzýva rektora Univerzity
Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby odvolal z funkcie
prorektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc..
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zároveň udeľuje súhlas podľa § 9
ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, aby rektor Univerzity Komenského v Bratislave
odvolal z funkcie prorektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ivana
Ostrovského, CSc.“
Hlasovanie:
odovzdaných hlasovacích lístkov: 41
z toho platných: 40 za: 27 proti: 5
Uznesenie bolo prijaté.

zdržal sa: 8

neplatné hlasovacie lístky: 1

Uznesenie č. 1. 16/2013
Akademický senát UK v Bratislave vyzýva rektora Univerzity Komenského v Bratislave,
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby odvolal z funkcie prorektora Univerzity Komenského
v Bratislave doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc.. Akademický senát Univerzity
Komenského v Bratislave zároveň udeľuje súhlas podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, aby rektor Univerzity Komenského v Bratislave odvolal z funkcie
prorektora Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc.
Bod č. 12
Informácia o stave internetizácie ŠD – predkladá prorektor prof. RNDr. J.Turňa, CSc.
- v dôsledku pokročilého času a rizika neuznášania schopnosti AS UK bol tento bod
aklamačne presunutý na budúce zasadnutie Akademického senátu UK.
Bod č. 13
Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2012 – predkladá predseda AS UK
doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
Predseda AS UK predložil Správu o činnosti AS UK za rok 2012.
Predseda AS UK dal o správe hlasovať.
Hlasovanie: jednomyseľne za.
Uznesenie č. 1.17/2013
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Správu o činnosti
Akademického senátu UK za rok 2012.
Bod č. 14
Voľba predsedu Pedagogickej komisie Akademického senátu UK - v dôsledku pokročilého
času a rizika neuznášania schopnosti Akademického senátu UK bol tento bod aklamačne
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presunutý na budúce zasadnutie Akademického senátu UK.
Bod č. 15
K bodu „rôzne“ nemal nikto z členov senátu príspevok.
Bod č. 16
Záver
Predseda Akademického senátu UK ukončil zasadnutie.

Zapísali: JUDr. Eduard Burda, PhD.
Viera Kadnárová

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

Overili:
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

....................................................

Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

....................................................

Mgr. Peter Lukačka

....................................................
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