
Zápis zo zasadnutia AS UK zo dňa 11. 5. 2005 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Výročná správa o činnosti UK v roku 2004 
4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2004 
5. Rozdelenie ubytovacej kapacity v ŠD UK 
6. Zmluva o ubytovaní 
7. Informácie z vedenia UK 
8. Informácia z RVŠ, ŠR VŠ 
9. Rôzne 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda AS UK prof. Dobrota. Predniesol program zasadnu-
tia, ktorý bol hlasovaním jednomyseľne prijatý. 
Hlasovanie: za – 35, proti – 0, zdržal sa hlasovania – 0. 
 
K bodu 2: 
Za členov návrhovej komisie navrhlo PAS UK doc. Sedlárovú, Mgr. Fronca a Eli Kanovu.  
Hlasovanie: za - 33, proti – 0, zdržal sa – 1.  
Návrhová komisia bola schválená. 
 
K bodu 3: 
Úvodné slovo predniesol rektor UK doc. Gahér. Oboznámil členov senátu so základnými cha-
rakteristikami vo Výročnej správe Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2004, ktorú 
členovia obdržali na zasadnutí aj v tlačenej podobe. Rektor UK konštatoval, že univerzita 
dosiahla v roku 2004 kladný hospodársky výsledok 52 mil. Sk prvýkrát od účinnosti zákona č. 
131/2002 Z. z.. V sledovanom roku na nej študovalo 27.595 študentov, čo je 17,45% výkonu 
všetkých vysokých škôl na Slovensku. Racionalizácia na UK prebiehala aj v oblasti ľudských 
zdrojov, čo sa prejavilo aj medziročným poklesom počtu zamestnancov o 142 (zníženie o 
3%).  
V nasledujúcej diskusii odznelo:  
Zástupkyňa FSEV UK poukázala na chyby vo výročnej správe na str. 45, 64 a 75. Podpredse-
da AS UK prof. Dobrota vyjadril presvedčenie, že tieto nezrovnalosti sa vyjasnia, a dal hlaso-
vať o schválení správy.  
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0. 
Správa o činnosti bola jednomyseľne schválená – uznesenie č. 1. 
 
K bodu 4:  
Kvestorka UK JUDr. Chebeňová vo svojom vystúpení k Výročnej správe o hospodárení UK 
za rok 2004 upozornila na opravu súvahy (chyba pri prepisovaní); členovia mali k dispozícii 
opravenú verziu. Vysvetlila v súvahe čísla bez korektívov, význam záporných čísiel (urobili 
sa odpisy, aby sa zreálnila hodnota majetku). Po prvý raz sa realizoval audit účtovníctva vo 
všetkých 19 vnútorných organizačných jednotkách, ktorého výsledok je pozitívny. Kvestorka 
zodpovedala všetky ďalšie otázky k prerokúvanej problematike (o. i. objasnila aj navrhované 
opatrenia na elimináciu nákladov do budúcnosti). 



 2

Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0. 
Správa o hospodárení bola jednomyseľne schválená – uznesenie č. 2. 
 
K bodu 5: 
Návrh rozdelenia ubytovacej kapacity na akademický rok 2005/2006 predložil na rokovanie 
rektor UK tak, ako ho navrhla KŠDaU AS UK. Ako uviedla predsedkyňa tejto komisie Eli 
Kanova, bolo zriadených 372 nových miest s internetovou prípojkou, čím sa ich počet zvýšil 
na 1.911. Konštatovala, že komisia navrhla AS UK uznesením č. 2 zo zasadnutia 27. 4. 2005 
súhlasiť s rozdelením ubytovacej kapacity (tabuľky boli prístupné na webovej stránke), rov-
naké stanovisko na zasadnutí 3. 5. 2005 zaujalo aj PAS UK.  
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 1. 
Rozdelenie ubytovacej kapacity bolo schválené – uznesenie č. 3. 
 
K bodu 6: 
Rektor UK zaslal AS UK na vedomie návrh zmluvy o ubytovaní v ŠDaJ UK.  
KŠDaU AS UK navrhla AS UK uznesením č. 1 zo zasadnutia dňa 27. 4. 2005 súhlasiť s tým-
to znením zmluvy o ubytovaní v ŠDaJ UK. PAS UK odporučilo AS UK na svojom zasadnutí 
3. 5. 2005 AS UK akceptovať predložený návrh zmluvy.  
Podpredseda AS UK prof. Dobrota dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu, aby odkazy na 
paragrafy OZ boli doplnené ich príslušnými citáciami.  
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0. 
Následne dal podpredseda AS UK hlasovať o návrhu zmluvy s pripomienkami. 
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0. 
Senát odsúhlasil znenie zmluvy s pripomienkami – uznesenie č. 4. 
 
K bodu 7: 
Informácie z vedenia predniesol rektor UK doc. Gahér. Informoval o tom, že národný akčný 
program rozvoja nereflektuje v dostatočnej miere potreby vysokých škôl. Svoju účasť na ro-
kovaniach fakultných senátov v ostatnom období pokladá za veľmi prospešnú. Upozornil na 
to, že UK čaká v tomto roku implementácia nového finančného informačného systému, čomu 
bude treba prikladať primeranú vážnosť. Apeloval na členov AS UK, aby na svojich fakultách 
podporovali študentskú anketu (formou elektronického dotazníka), ktorou môžu študenti vy-
jadriť svoje názory a ovplyvňovať tak skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Požiadal zástupcov 
študentov, aby v tomto smere aktivizovali svojich kolegov, aby návratnosť dotazníkov po-
skytla dostatok informácií na vyhodnotenie a aby získané informácie mali dostatočnú výpo-
vednú hodnotu.  
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0.  
Prijaté uznesenie č. 5. 
 
K bodu 8: 
V úvode vystúpil doc. Putala. Informoval, že bol za RVŠ SR nominovaný do komisie, ktorá 
prideľovala rozvojové projekty (MŠ SR delilo 47 mil. Sk, UK dostala 9,5 mil. Sk). Finišujú 
práce špeciálnych komisií RVŠ, ktoré pripravujú nové koeficienty pedagogickej a ekono-
mickej náročnosti s tým, že treba sa zapojiť do tohto procesu, kým nie je uzavretý, a rozdeľuje 
sa posledná tretina rozpočtu MŠ SR. Prorektor Ostrovský zisťoval, kto menovite pracuje na 
novej sústave koeficientov, na čo doc. Putala odpovedal, že prof. Malindžák, ktorý má už vraj 
zozbierané všetky príspevky. Niektorí členovia vedenia považujú tento prístup za nekorektný. 
Prorektor Dúbrava hovoril aj o oklieštenej argumentácii v diskusiách ku skvalitneniu vysoko-
školského štúdia, ako aj o nezmyselnej argumentácii sociálnymi štipendiami, keďže tieto ne-
majú so skvalitnením štúdia nič spoločné. 
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Zo ŠRVŠ SR nie sú žiadne relevantné informácie, keďže rada nezasadala. 
V ďalšej diskusii členovia AS UK reflektovali navzájom vystúpenia v médiách, v ktorých sa 
vyjadrovali k spoplatneniu vysokoškolského štúdia. Dotknutý člen AS UK Marek Ballon 
(študent FaF UK) obhajoval svoj názor a právo na jeho vyjadrenie aj bez priameho poverenia. 
Odznel aj argument, že 3 fakulty UK podpísali vyhlásenie, ktoré je v priamom rozpore s 
uzneseniami AS UK. Rektor UK na margo prerokúvanej problematiky uviedol, že by v bu-
dúcnosti ocenil, keby sa o mediálnych vystúpeniach reprezentantov AO UK dozvedel z pria-
mej komunikácie a nie až z vysielania, resp. z tlače. Po odpovediach na prednesené diskusné 
príspevky, podpredseda AS UK prof. Dobrota ukončil diskusiu k tomuto bodu. 
 
K bodu 9: 
Podpredseda AS UK prof. Dobrota informoval, že na PAS UK došlo niekoľko materiálov, o. 
i. aj sťažnosť študentov PdF UK na nezabezpečenie vyučovania v odbore matematika. PAS 
UK dňa 3. 5. 2005 odporučil rektorovi UK doc. Gahérovi a prorektorke UK JUDr. Duračin-
skej zaoberať sa uvedenou sťažnosťou., bolo však konštatované, že vyriešenie tohto problému 
je plne v kompetencii dekana fakulty. Na zasadnutí AS UK v júni by sa po zapracovaní pri-
pomienok mali schvaľovať študijné poriadky LF UK a JLF UK. Doc. Macháčová (LF UK) 
upozornila, že zo svojho pracoviska sa nedostane na pracovnú stránku AS UK na webe. Vy-
stúpila aj s konštatovaním, že v rámci fungovania Štátnej pokladnice bolo zrušené vyplácanie 
zálohy na mzdy, a tak sa stáva, že zamestnanci dostávajú výplatu za ucelený mesiac až 2 
týždne po odpracovaní. Bola prednesená požiadavka, aby práca v anglickom jazyku bola pri-
merané honorovaná. Rektor UK konštatoval, že zachovanie kvalitnej úrovne vysokoškolského 
vzdelávania nebude bez toho možné.  
Poďakovaním prítomným za účasť ukončil podpredseda AS UK prof. Dobrota zasadnutie a 
súčasne oznámil, že najbližšie zasadnutie AS UK sa bude konať v júni 2005. 
Z rokovania vyplynulo uznesenie č. 6. 
 
Uznesenie č. 1 (k bodu 3)  
AS UK jednomyseľne schválil Výročnú správu Univerzity Komenského v Bratislave za rok 
2004.  
 
Uznesenie č. 2 (k bodu 4) 
AS UK jednomyseľne schválil Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2004 predloženú 
rektorom UK.  
 
Uznesenie č.3 (k bodu 5) 
AS UK schválil rozdelenie ubytovacej kapacity na akademický rok 2005/2006 tak, ako ho 
navrhla KŠDaU AS UK. 
 
Uznesenie č. 4 (k bodu 6) 
AS UK po zapracovaní pripomienok (odkazy na paragrafy OZ boli doplnené ich príslušnými 
citáciami) schválil Zmluvu o ubytovaní. 
 
Uznesenie č. 5 (k bodu 7) 
AS UK berie na vedomie informácie rektora UK z vedenia UK. 
 
Uznesenie č. 6 (k bodu 9) 
Podpredseda AS UK prof. Dobrota požiadal všetkých členov AS UK, aby akékoľvek problé-
my s pripojením sa na pracovnú stránku AS UK nahlasovali na sekretariát AS UK. 


