
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK v Bratislave dňa 15. 3. 2006 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ  
4. Doplňovacie voľby do PAS UK  
5. Návrh na kandidáta za člena Správnej rady UK  
6. Vyjadrenie súhlasu na menovanie člena VR UK  
7. Úprava poplatkov za ubytovanie v ŠD Družba a Martin  
8. Kritéria pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity  
9. Správa o činnosti ASUK za rok 2005  
10. Zásady volieb do AS UK – informácia  
11. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK - informácia  
12. Informácia – priebeh prijímacieho pokračovania na UK v roku 2005 – pohľad na 

úspešnosť stredných škôl v SR  
13. Informácie z vedenia  
14. Otázky na rektora  
15. Rôzne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu 1  
Zasadnutie AS UK otvoril a viedol predseda AS UK doc. Mičieta. Privítal na zasadnutí po-
zvaných hostí, predniesol návrh programu zasadnutia a dal o programe hlasovať. Predložený 
program bol členmi AS UK jednohlasne schválený. 

K bodu 2 
Do návrhovej komisie boli predsedom AS UK navrhnutí: PhDr. Lubelcová, doc. Gajdoš, 
p.Hlava. 
Hlasovanie: za 48, zdržali sa hlasovania: 0, proti: 0. 

K bodu 3 
Predseda AS UK na základe listu zo dňa 23. 2. 2006 predsedu ŠRVŠ Bc. Janigu a odporúča-
nia Predsedníctva AS UK vyhlásil voľby do ŠRVŠ. Podľa počtu študentov v dennej i externej 
forme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia môže škola delegovať 1 člena 
voleného študentskou časťou AS UK a 15 členov volených AO fakulty. Oproti minulému 
funkčnému obdobiu bol počet delegátov zvýšený o 2. Na základe predbežných konzultácii so 
sekretariátom ŠR VŠ SR, PAS navrhol ASUK za 2 fakulty s najväčším počtom študentov, 
zvoliť 2 zástupcov a z ostatných 11 fakúlt po 1 zástupcovi AO UK v ŠRVŠ SR, - t.j. AO fa-
kulty zvolí 1 svojho zástupcu z každej fakulty, z dvoch najväčších fakúlt budú volení 2 členo-
via ŠRVŠ v súlade s Osobitným prepisom ASUK, ktorý upravuje spôsob volieb do ŠRVŠ SR 
schváleného ASUK 25.6.2004. Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Mgr. Predmer-
ská predniesla prehľad počtu študentov podľa jednotlivých fakúlt. Na základe počtu študentov 
v dennej forme štúdia („FiF-3090, PriF – 2914, LF – 2323, PdF – 2302, PraF – 1871“), návr-
hu PAS a diskusie v pléne ASUK bolo navrhnuté, aby na Prírodovedeckej a Filozofickej fa-
kulte boli volení 2 delegáti.   
Hlasovanie: za 47, zdržali sa hlasovania: 1,  proti: 0. 
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Uznesenie č.1 
AS UK vyhlasuje voľby do ŠRVŠ. AO fakulty za každú fakultu zvolí v zmysle  Osobitného 
prepisu ASUK, ktorý upravuje spôsob volieb do ŠRVŠ SR  schváleného ASUK 15.3.2004. 1 
delegáta a z FIF a PRIF UK 2 delegátov.  Študentská časť ASUK zvolí 1 svojho zástupcu do 
ŠRVŠ SR.  
Uznesenie č. 2 
Predsedovia AS fakúlt  písomne s podpismi členov volebnej a mandátovej komisie spolu so 
zápisnicou o priebehu volieb, nahlásia novozvolených  zástupcov AO UK v ŠRVŠ  priamo na 
sekretariát AS UK adresa – Sekretariát ASUK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 1.  
Funkčné obdobie novozvolených členov v ŠRVŠ je 2 roky. 
Uznesenie č. 3 
ASUK poveruje Študentskú komoru aby vypracovala návrh na voľbu svojho zástupcu 
v ŠRVŠ SR, za študentskú časť AO UK. 

K bodu 4 
Doc. Klátik, ktorý bol členom PAS UK sa stal prodekanom fakulty. V doplňovacích voľbách 
bol za člena PAS UK na návrh doc. Grešu navrhnutý  Mgr. Milan Jurík.   
Výsledky tajného hlasovania č. 1:  
Spolu: 48, hlasovanie za: 45, zdržali sa hlasovania: 2, proti: 0, neplatný: 1. 
Uznesenie č. 3 
AS UK schvaľuje  Mgr. Milana Juríka za člena PAS UK dňom 15.3.2006. 

K bodu 5 
Rektor UK doc. Gahér požiadal AS UK o schválenie návrhu kandidáta za člena Správnej rady 
UK Ing. Radomíra Háčika - podpredsedu predstavenstva poisťovne UNIQA, ako náhradu za 
doterajšieho člena ministra Mikloša, ktorý sa členstva v Správnej rade UK vzdal. Návrh za 
člena Správnej rady UK Ing. Háčika bol v PAS UK schválený dňa 1.3.2006 a doporučený ku 
schváleniu v AS UK. Rektor UK v úvodnom slove zdôvodnil svoj návrh. So životopisom a 
činnosťou kandidáta boli členovia ASUK oboznámení vopred.   
Výsledky tajného hlasovania č. 2: 
Spolu členov: 50, hlasovanie za: 38, zdržali sa hlasovania: 3, proti: 5, neplatný: 4. 
Uznesenie č. 4 
AS UK schvaľuje Ing. Radomíra Háčika za nového člena Správnej rady UK dňom 15.3.2006. 

K bodu 6 
Súčasne rektor UK doc. Gahér požiadal o vyjadrenie súhlasu s menovaním dekana RKCMBF 
UK ThDr. Mariána Šurába, PhD., v zmysle § 9 ods.1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 27 ods.5 Štatútu UK (dekan je z titulu svojej 
funkcie členom VR UK) za člena Vedeckej rady UK. 
Výsledky tajného hlasovania č. 3: 
Spolu: 47, hlasovanie za: 43, zdržal sa hlasovania: 1, proti: 0, neplatný:3. 
Uznesenie č.5  
AS UK schvaľuje dekana RKCMBF UK ThDr. Mariána Šurába, PhD. za člena Vedeckej rady 
UK dňom 15.3.2006.  

K bodu 7 
Rektor UK predložil ASUK úpravu poplatkov za ubytovanie ŠD JLF UK Martin a tiež v ŠD 
Družba na základe návrhov riaditeľov týchto ŠD. Návrh na úpravu poplatkov bol predložený 
s účinnosťou od 1.5. 2006 v ŠDaJ Družba. Návrh na úpravu poplatkov v ŠD JLF UK so spät-
nou  účinnosťou od  1.2.2006. PAS UK odporučilo na základe zasadnutia a schválenia ubyto-
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vacej komisie ASUK, aby na svojom zasadnutí schválil Úpravu poplatkov za ubytovanie 
v ŠD Družba a ŠD JLF UK Martin. Rektor UK zdôvodnil návrh. Taktiež sa podrobne vyjadril 
k výške a úprave poplatkov riaditeľ ŠD Družba Dr. Daňo. Na základe kalkulácie v polovici 
februára 2006, riaditeľ dr. Daňo navrhol, aby sa zvýšili poplatky za mesiac máj, jún. Pouká-
zal, že výška bytného sa  2 roky neupravovala a internáty sú v dlhoch. Zvýšenie je na pokry-
tie  bazálnych prevádzkových nákladov. Predsedníčka komisie pre ŠD a ubytovanie ASUK 
Eli Kanová v mene študentov vyslovila námietku, že návrh na úpravu poplatkov za ubytova-
nie v ŠDaJ bol predložený neskoro už v priebehu semestra a nie na začiatku semestra. Dr. 
Daňo zdôvodnil oneskorené predloženie návrhu vzhľadom na rozdelenie štátnej dotácie pre 
VŠ. Pri zvýšení poplatkov v Martine bola zohľadnená len inflácia. 
Hlasovanie za: 43, zdržal  sa hlasovania: 5, proti: 0. 
Uznesenie č. 6 
AS UK schvaľuje Úpravu poplatkov v ŠD v Bratislave s účinnosťou od 1.5.2006 a v Martine 
so spätnou  účinnosťou od 1.2.2006. 

K bodu 8 
Predsedníčka komisie pre ŠD a ubytovanie Eli Kanová na podnet riaditeľov študentských 
domovov univerzity a na základe zasadnutia a schválenia ubytovacej komisie AS UK predlo-
žila ASUK žiadosť riaditeľa ŠDJĽŠ UK Mgr. R. Gulu o zmenu v Kritériách pre rozdeľovanie 
ubytovacej kapacity UK v Bratislave v čl.2, ods.2 bod i)- miesta pre tzv. hotelové ubytovanie 
vo výške maximálne 3% projektovanej ubytovacej kapacity jednotlivých študentských domo-
vov univerzity zmeniť na 5%.  
- Rektor UK dáva návrh, aby si fakulty objednávali miesta pre zahraničných študentov nie na 
3 mesiace ale na 10 mesiacov v ŠD Družba. Do diskusie sa zapojila doc. Butašová (PdF UK)  
s tým, že fakulty si u riaditeľov v ŠD objednávajú miesta vopred a návrh smeruje proti fakul-
tám. Doc. Bennárová (FM UK) vystúpila s názorom, že fakulty si musia ubytovanie zahranič-
ných študentov ustrážiť sami. Prorektor Osuský naznačil zodpovednosť UK, nielen fakúlt 
k hradeniu úhrady bytného za zahraničných študentov v ŠD. na  Vzhľadom nato, že medziná-
rodne projekty týkajúce sa výmeny resp. pobytu študentov na UK garantuje rektor a UK. Na 
základe diskusie rektor vyčlení požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpise štátnej 
dotácie z úrovne UK. 
Hlasovanie za: 48, zdržal sa hlasovania: 0, proti: 0. 
Uznesenie č. 7 
AS UK schvaľuje v Kritériách pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK v Bratislave v čl.2 
ods.2 písm. i) zmenu na 5%. 

K bodu 9 
Predseda AS UK prečítal Správu o činnosti AS UK za rok 2005. Poďakoval členom AS UK 
za pripomienky a doplnenie. V diskusii bol vyslovený súhlas s preloženým dokumentom, prí-
padne formálne spresnenia, ktoré si prekladateľ osvojil sú zakomponované v schválenom 
znení. 
Uznesenie č. 8 
AS UK schvaľuje Správu o činnosti AS UK za r. 2005.  

K bodu 10 a 11 
Predseda AS UK informoval členov ASUK, že Zásady volieb do ASUK sú vnútorným pred-
pisom VŠ v súlade zo zákonom 131/2002 §15 čl.1 ods. f.. Vzhľadom na potrebu upraviť 
a spresniť znenie doteraz platných zásad volieb do ASUK platných ako uznesenie ASUK č. 
15 z 25.6. 2003 príslušné návrhy budú po diskusii v ASUK predložené na následnom zasad-
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nutí ASUK. Taktiež informoval o potrebe a dôvodoch vyhlásenia doplňovacích volieb do 
ASUK.  

K bodu 12 
Prorektor Dúbrava predniesol rozsiahlu informáciu o priebehu prijímacieho pokračovania na 
UK v roku 2005 - z pohľadu úspešnosti jednotlivých stredných škôl na Slovensku. Na tabuľ-
kách prezentoval úspešnosť študentov jednotlivých stredných škôl v Bratislave a iných mes-
tách v SR s počtom najviac prijatých uchádzačov. V diskusii najviac rezonovali otázky (Ole-
jár, Gajdoš, rektor) koľko uchádzačov bolo prijatých bez prijímacích pohovorov a ako sú na-
stavené kritéria prijímacích pohovorov, aká je kvalita jednotlivých stredných škôl z ktorých 
uchádzači prišli. 

K bodu 13 
Informácie z vedenia - rektor UK doc. Gahér informoval členov AS UK o Komparácii a vý-
voji hlavných výdavkov rozpisu štátnej dotácie na UK za roky 2003-2006 a rozpisu bežných a 
kapitálových výdavkov podľa jednotlivých VŠ SR. Na tento rok je pre UK priaznivejší rozpo-
čet s nárastom 27% dotácie t.j. o 400 mil. Sk. Bola urobená uzávierka programu SOPHIA. Pri 
vyhodnotení programu bol zistený záporný hospodársky výsledok na základe prenášania do-
voleniek do ďalšieho kalendárneho roka. Rektor UK informoval prítomných o nevyhnutnosti, 
aby zostatok dovolenky pracovníkov UK do nového roka bol maximálne 5 dní. V priebehu 
budúceho týždňa je očakávaná návšteva evalvačnej komisie. Rektor informoval o vypracovaní 
súdno-znaleckého posudku objektu nehnuteľnosti PdF UK na Račianskej ul. 

K bodu 14 
Otázka: Mgr. Fronc (RKCMBF) – či sú pripravené výsledky ankety hodnotenie študentov a či 
budú sprístupnené na internete. Rektor UK – Anketová účasť je nízka, výsledky budú prejed-
nané najprv s dekanmi fakúlt a následne budú mať k nim prístup študenti. 

K bodu 15 
V rôznom  

• rektor UK poďakoval zástupcom 4 fakúlt, za spojenie a usporiadanie Beánie UK. In-
formoval o plánovanej návšteve UK poľským prezidentom. 

• doc. Toma v diskusii vystúpil s otázkou, že fakulty ktorá bola hodnotená dobre VVČ 
a projektovej úspešnosti sa nikto z kandidátov nedostal do rád resp. komisii granto-
vých agentúr. Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť Kollárová informovala se-
nát, že návrh kandidátiek UK do týchto rád resp. komisií bol z UK podaný štandard-
ným spôsobom. Dodala, že nebudú určené  komisie so stálym personálnym zložením, 
ale budú konštituované nezávislé komisie s osobitným zameraním a časovým obme-
dzením. 

• Predseda AS UK požiadal predsedov pracovných komisií, aby na sekretariát senátu 
dodali prístupové hesla svojich komisií.  

Predseda AS UK doc. Mičieta poďakoval členom AS UK za účasť a ukončil zasadnutie. 
  
V Bratislave 29.3.2006 
  
  
Návrhová komisia 
  
doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
predseda ASUK 


