
Zápisnica zo zasadnutia AS UK zo dňa 6.4.2005 
 
Program:  
 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Metodika prípravy rozpočtu UK pre rok 2005  
4. Rozpočet UK na rok 2005  
5. Schvaľovanie Študijných poriadkov fakúlt UK 
6. Novelizáciu Študijného poriadku UK 
7. Dodatku č.1 k Štatútu FTVŠ UK, dodatok štatútu FF UK 
8. Návrh na úpravu poplatkov za ubytovanie v ŠD UK Lafranconi a ŠD JLF UK v Mar-

tine 
9. Schvaľovanie pravidiel rozdeľovania ubytovacej kapacity medzi fakulty UK, Kritériá 

pre prideľovanie manželského  
1. typu ubytovania, Kritériá pre prideľovanie ubytovania zamestnancom, Harmonogram 

ubytovania 
10. Správa o činnosti ASUK za obdobie od 1.1. 2004 do 31. 12. 2004 
11. Informácia rektora zo zasadnutia Kolégia rektora 
12. Informácia zo zasadnutia RVŠ a ŠR VŠ 
13. Rôzne 
14. Ukončenie 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS UK doc. Mičieta a predniesol návrh na rozšírenie 
programu zasadnutia AS UK oproti pôvodnému návrhu PASUK. Zmena programu (vyššie 
uvedený) bola prijatá. 
Hlasovanie: 51 za 
 
K bodu 2: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: prof. Dobrota, doc. Medeková, doc. Koštial 
Hlasovanie: 50 za, 1 sa zdržal hlasovania 
 
K bodu 3: 
Metodiku prípravy rozpočtu pre rok 2005 predložil rektor UK. Informoval o východiskách 
rozpočtu UK, zdrojoch rozpočtu a výdavkoch a Metodike rozpisu dotácií prostriedkov štátne-
ho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2005. Zdôvodnil strategickú koncepciu 
Metodiky..., ktorá úzko nadväzuje na koncepciu metodiky rozdelenia štátnej dotácie MŠ pre 
jednotlivé VŠ v SR. Predseda finančnej komisie a predseda ASUK informoval plénum o spo-
ločnom rokovaní finančnej komisie ASUK a PAS, ktoré sa konali 2.3 2005 a 16. 3. 2005. 
Niektoré návrhy z tohto rokovania rektor UK akceptoval a sú zakomponované v predloženej 
forme Metodiky prípravy rozpočtu. Bola vznesená námietka, že metodika neobsahuje špecifi-
ká, pravidlá zabezpečujúce financovanie pracoviska, ktoré je v rozvojovej etape. (námietky 
FSEV sú v prílohe zápisnice) 
Hlasovanie: 43 za, 1 proti a 7 sa zdržali hlasovania 
Uznesenie  1: 
AS UK schvaľuje Metodiku rozdelenia štátnej dotácie na UK na rok 2005. 



 2

Uznesenie 2: 
AS UK odporúča príprave Metodiky rozpisu rozpočtu UK na rok 2006 venovať zvýšenú po-
zornosť konštrukcii koeficientov KEN a KPN tak, aby nediskvalifikovali fakulty humanitného 
zamerania, taktiež financovanie malých odborov na UK. 
 
K bodu 4: 
Rozpočet UK na rok 2005 predložil rektor UK na schválenie. Predseda ASUK informoval o 
výsledkoch rokovania finančnej komisie ASUK a P ASUK z 2. a 16. 3. 2005, a uznesení tých-
to grémií, ktoré doporučili ASUK rozpočet na r. 2005 schváliť. Najvýznamnejšie pripomien-
ky v rozsiahlej diskusii (Vantuch, Hradiská, Butášová, Podoláková. Gajdoš, Putala, Fronc a.i) 
boli k 95% garantovanej úrovni financovania, s nemožnosťou financovania resp. otvorenie 
nových študijných programov, k koeficientom KEN, KPN, k nevyhnutnosti riešiť špecificitu 
UK- financovanie malých odborov. Ďalej z diskusie vyplynulo, niektoré fakulty nemajú vy-
budovanú štruktúru, ktorá nie je zohľadnená v rozpočte, rozdelenie financií nie je dobré, ne-
zohľadňuje formovanie sa novovzniknutých fakúlt (FSEV), na fakultách, kde nie sú vytvore-
né podmienky pre veľkú vedu a výskum, hrozí ich zánik. Bol podaný návrh uznesenia,  

- prerokovanie na úrovni kolégia rektora  
- vytvorenie sanačného fondu z mimorozpočtových príjmov UK a fakúlt, z ktorého by sa 

prechodné obdobie financovali fakulty, ktoré nemajú vytvorené podmienky pre tvorbu 
príjmov z vlastných aktivít, do času možnosti napĺňania vyrovnaného rozpočtu.  

Bolo konštatované, že nová metodika je lepšia ako bola v roku 2004, postavenie kňazských 
seminárov nie je dobré, ich postavenie sa zmenilo bez ich prizvania na rokovanie. Na otázky 
odpovedal rektor a prorektori. 
Hlasovanie: 36 za, 5 proti, 10 sa zdržalo hlasovania 
Uznesenie  3 
AS UK konštatuje, že vláda SR neplní svoje záväzky v oblasti financovania VŠ SR. Rozpočet 
pridelený na rok 2005 je nepostačujúci, ohrozuje plnenie základných úloh fakúlt a súčastí UK, 
nevytvára podmienky pre ich plánovaný rozvoj. ASUK vyjadruje nespokojnosť s objemom 
pridelených kapitálových výdavkov na údržbu a rekonštrukcie objektov UK, ktorý nezodpo-
vedá výkonu UK v porovnaní s ostatnými vysokými školami SR, a s výškou pridelených pro-
striedkov na rozvoj vedy a výskumu. 
Uznesenie  4 
ASUK navrhuje rektorovi UK prerokovanie na úrovni kolégia rektora – možnosť vytvorenia 
sanačného fondu z mimorozpočtových príjmov UK a fakúlt, z ktorého by sa prechodné obdo-
bie financovali fakulty, ktoré nemajú vytvorené podmienky pre tvorbu príjmov z vlastných 
aktivít, do času vytvorenia podmienok napĺňania ich vyrovnaného rozpočtu. 
Uznesenia č. 5 
ASUK poveruje predsedu ASUK, aby z uzneseniami č. 1-3 oboznámil tlačové agentúry SR, 
MŠ SR, MF SR, výbor ŠVK NR SR.. 
 
K bodu 5: 
Študijný poriadok Právnickej fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK a Pedagogickej fakulty 
UK boli prerokované v Pedagogickej komisii, Právnej komisii , oddelením rozvoja UK a v P 
AS UK. Všetky grémiá navrhli uvedené materiály na schválenie v AS UK. ASUK predložené 
materiály schválil jednomyseľne. 
Uznesenie  6 
ASUK schvaľuje -Študijný poriadok Právnickej fakulty UK, Študijný Farmaceutickej fakulty 
UK a Študijný poriadok Pedagogickej fakulty. 
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K bodu 6 
Doc. Predmerská, prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť predložila Návrh na noveli-
záciu Študijného poriadku UK vo vzťahu k používaniu Výkazu o štúdiu (index) na fakultách 
UK. 
Hlasovanie: jednomyseľne 
Uznesenie  7 
AS schvaľuje novelizáciu – zmenu článku 8 Študijného poriadku UK v znení, ako ho navrhla 
prorektorka pre vzdelávanie: 
Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä jednot-
ky študijného programu a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. 
 
K bodu 7: 
Dodatok č.1 Štatútu FTVŠ UK predložila doc. Medeková a zdôvodnila návrh predložených 
zmien v Štatúte FTVŠ UK. Dodatok bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK, prorektorkou 
pre legislatívu a právnym oddelením.  
Hlasovanie: jednomyseľne 
Taktiež boli schválené zmeny štatútu Filozofickej fakulty UK.  
 
Uznesenie  8 
DODATOK Č. 1 ŠTATÚTU FTVŠ UK 
čl. 5 bod 3 sa mení takto: Funkčné obdobie členov AS FTVŠ je dvojročné. Začína dňom na-
sledujúcim po dni ukončenia predošlého funkčného obdobia. 
čl. 24 sa mení a nazýva sa „Prechodné ustanovenie“ a znie: 
1. Funkčné obdobie členov Akademického senátu FTVŠ UK, zvoleného dňa 19.12.2002, 
končí posledný deň mesiaca po nadobudnutí účinnosti dodatku 1 Štatútu FTVŠ UK. 
čl. 24 sa mení na čl. 25  
čl. 25 sa dopĺňa o body 4. a 5. a znejú:  
4. Dodatok č. 1 Štatútu FTVŠ UK bol schválený v AS FTVŠ UK dňa 22.3.2005 a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia v AS UK 
ZMENY V ŠTATÚTE FiF UK 
vyplývajúcich zo zákona č. 528/2003 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vyso-
kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. čl. 3, odsek 3 – za slová „fakulta poskytuje“, vložiť čiarku a doplniť „organizuje a za-
bezpečuje“  

2. čl. 13, odsek 1 – v prvej vete sa menia slová „funkčné obdobie členov študentskej časti 
senátu je jednoročné“ na „funkčné obdobie členov študentskej časti senátu je dvojročné“  

3. čl. 13, odsek 1 – na záver odseku doplniť vetu „Na fakulte môže tá istá osoba vykonávať 
funkciu člena akademického senátu fakulty najviac dve po sebe nasledujúce funkčné 
obdobia.“ 

4. čl. 14, odsek 2 – menia sa slová „rokovací poriadok senátu fakulty“ na „Zásady volieb 
zástupcov fakulty do Akademického senátu univerzity“ 

5. čl. 17, odsek 4 menia sa slová „oboznámení najmenej sedem dní“ na „oboznámení naj-
menej päť pracovných dní“ 

6. čl. 24, odsek 1 – doplniť vetu „Na fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu prode-
kana najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“ 

 
K bodu 8 
Rektor UK so súhlasom Komisie pre ŠD a J UK a riaditeľmi ŠD UK predložil návrh na úpra-
vu poplatkov ŠD Lafranconi a ŠJLF UK v Martine z dôvodu, vyrovnania výšky bytného v ŠD 
UK. 
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Hlasovanie: 48 za, 1 sa zdržal hlasovania 
Uznesenie  9  
AS UK súhlasí s úpravami poplatkov za ubytovanie v ŠD Lafranconi a ŠD JLF v Martine v 
navrhovanej výške so spätnou účinnosťou od 1.februára 2005. 
 
K bodu 9 
Rektor UK predložil na schválenie Pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity medzi fakulty 
UK, Kritériá pre prideľovanie manželského typu ubytovania, Kritériá pre udeľovanie ubyto-
vania zamestnancom, Harmonogram ubytovania 
Hlasovanie: jednomyseľne 
Uznesenie  10 
AS UK schvaľuje 

- Kritériá pre pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD UK študentom, 
- Kritériá pre pridelenie ubytovania v ŠD UK zamestnancom, 
- Kritériá pre pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD UK zamestnancom 

podľa predkladaných materiálov 
Schvaľuje so zmenou: 

- Pravidlá pre rozdeľovanie ubytovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie 
súčasti UK - : pridáva sa písmeno n) miesta pre študentov UJOP-u ( 50 miest ) 

- Pravidlá pre stanovenie poplatku za ubytovanie v ŠD UK – v bode 3 sa doplní: ...s vý-
nimkou ubytovania počas letných prázdnin, kde sa rešpektujú pravidlá podnikateľskej 
činnosti. 

 
K bodu  10 
Predseda ASUK predložil ASUK správu o činnosti za rok 2004, ktorá bude tiež súčasťou vý-
ročnej správy UK. Správa bolo bez pripomienok jednomyseľne schválená. 
Uznesenie  11 
ASUK schvaľuje Správu o činnosti ASUK za obdobie od 1.1. do 31. 12. 2004. 
 
K bodu 11 
ASUK zobral na vedomie informácie rektora UK zo zasadnutí rektora UK, zasadnutia Správ-
nej rady UK, vedenia UK. 
 
K bodu  12 
ASUK zobral na vedomie informácie členov ŠRVŠ a RVŠ. Dominovali informácie a stanovi-
ska o postoji a činnosti ŠRVŠ v súvislosti s návrhom zákona o študentských pôžičkách, zave-
dení príspevku za štúdium. 
 
K bodu  13 
Predseda ASUK informoval o priebežných výsledkoch rokovaní komisií ASUK, príprave 
výročnej správy UK. Naznačil obsah a termín budúceho zasadnutia PASUK a ASUK. Infor-
moval o problémoch administratívnej správy ASUK. Požiadal o spresnenie resp. doplnenie 
adries členov ASUK. 
 
K bodu  14 
Predseda ASUK poďakoval členov ASUK za aktívnu účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie. 


