
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK v Bratislave dňa 12. 4. 2006 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Metodika rozpisu štátnej dotácie na r. 2006  
4. Rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam na r. 2006  
5. Voľba zástupcu ASUK do ŠRVŠ SR  
6. Študijný poriadok RKCMBF UK  
7. Štatút JLF UK v Martine  
8. Štatút FIF UK  
9. Zaradenie do pracovných komisií ASUK  
10. Zásady volieb do ASUK  
11. Vyhlásenie doplňovacích volieb do ASUK  
12. Informácia o evaluácii UK  
13. Otázky na rektora  
14. Informácia z vedenia  
15. Rôzne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu 1 

doc. Mičieta, predseda AS UK otvoril zasadnutie AS UK a prečítal program zasadnutia 
O jeho schválení dal hlasovať.  
hlasovanie za: jednomyseľne  

K bodu 2 

Za členov návrhovej komisie senátu boli zvolení: doc. Olejár (FMFI UK), Ing. Kaclík (FAF 
UK) a Ballon (FAF UK) 
Hlasovanie: za: 43 proti: 3 zdržali sa hlasovania: 0 

K bodu 3 

Rektor UK doc. Gahér oboznámil podrobne členov ASUK s obsahom Metodiky rozpisu štát-
nej dotácie pre UK na r. 2006 v predloženom znení. Metodika bola vypracovaná podľa kon-
cepcie MŠ SR. UK sa podarilo upraviť KPN. Rektor poukázal na niektoré dôležité body 
v Metodike a to: str. 9 bod d), str. 10 bod h) a str. 11 ods.1. 
Do diskusie k bodu 3 sa zapojili : doc. Putala , vyslovil uznanie s predloženou Metodikou 
rozpisu. K vyjadreniu doc. Putalu sa pripojili Mgr. Fronc (RKCMBF UK), dr. Vantuch (PDF 
UK), ktorý vyslovil presvedčenie, že metodika je spracovaná veľmi dobre pre všetky fakulty 
UK, len niektoré fakulty sú nedocenené. Súhlas vyslovila aj doc. Podoláková (FIF UK) s po-
žiadavkou aby sa v budúcnosti prihliadlo na posilnenie humanitných vied, ktoré za vedeckú 
činnosť a publikáciu dostávajú oproti technickým vedám menej finančných prostriedkov. 
Doc. Hradiská (FSEV UK) poukázala v metodike na výpočet miezd, dotáciu a nedocenenie 
niektorých fakúlt. Dr. Kopáčová (PDF UK) upozornila na otázku sledovanie výkonu učiteľov.  
Rektor UK informoval senát, že pri spracovaní „Metodiky“ bola uvažovaná norma priamej 
výučby podľa uznesenia KR, tiež bolo diskutované zriadenie garančných fondov s tým, že 
rektor UK žiadal od dekanov fakúlt písomné stanovisko.  



Uznesenie č. 1 

AS UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam 
na rok 2006 v predloženom znení. 
Hlasovanie za: 35 proti: 6 zdržali sa hlasovania: 5 

K bodu 4 

Rektor UK vysvetlil nadväznosť Metodiky s Rozpisom štátnej dotácie fakultám a súčastiam 
na r. 2006. Členom senátu bol rozdaný list – vyjadrenie prorektora Dúbravu, kde vyslovil ne-
súhlas k návrhu delenia štátnej dotácie pre súčasti UK na r. 2006 a poukazuje že by sa mala 
zohľadniť kontaktná pedagogická činnosť a reálna pedagogická záťaž. Prorektor Ostrovský 
detailne vysvetľoval na predložených tabuľkách jednotlivé položky dotácie a zdôvodňoval 
výšku pridelených dotácií jednotlivým fakultám a súčastiam podľa položiek a podpoložiek. 
Podrobne objasnil podiel fakúlt v oblasti zahraničných grantov. 
V diskusii vystúpil doc. Marček, dr. Macháčová, dr. Zlatoš (LF UK), ktorí nesúhlasia 
s rozdelením finančných prostriedkov podľa Metodiky a rozpisu dotácie a tieto materiály 
označili voči fakulte za likvidačné. Doc. Marček sa pripája k listu prorektora Dúbravu. Rektor 
UK argumentoval, že počet malých študijných programov je porovnateľný s JLF UK 
v Martine, rozdiel je v počtoch študentov. Dekan ani vedenie LF UK nenavrhlo na zasadnutí 
Kolégia rektora UK zmenu. Rektor doplnil, že UK dostane prostriedky naviac na publikačnú 
činnosť - ako boli určené MŠ SR. Osobitne a podrobne vysvetlil prorektor Ostrovský nápočet 
prostriedkov pre FSEV, voči ktorým vzniesli zástupcovia fakulty FSEV v ASUK námietky 
resp. otázky. 
Hlasovanie za: 35 proti: 7 zdržal sa hlasovania: 7 

Uznesenie č. 2 

AS UK schvaľuje Rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam na r. 2006. 

Uznesenie č. 3 

ASUK konštatuje, že vláda SR neplní svoje záväzky v oblasti financovania VŠ SR. Štátna 
dotácia pridelená na rok 2006 je nepostačujúca, ohrozuje plnenie základných úloh fakúlt 
a súčasti UK, nevytvára podmienky pre ich plánovaný rozvoj, je tiež nepostačujúca pre rozvoj 
vedy a výskumu na UK. 

K bodu 5 

Na zasadnutí AS UK prebehli voľby zástupcu ASUK do Študentskej rady vysokých škôl SR. 
Za kandidáta do volieb zástupcu ASUK do ŠRVŠ bol študentmi zvolený Milutín Krištofič 
z FMFI UK.  
Hlasovanie za: 13 proti: 2 zdržal sa hlasovania: 1 

Uznesenie č. 4 

ASUK schvaľuje do ŠRVŠ za ASUK Milutína Krišofiča. 



K bodu 6 

Dekanom RKCMBF UK ThDr. Šurábom bola ASUK predložená žiadosť o schválenie Študij-
ného poriadku fakulty. Na základe pripomienok vedenia UK, pedagogickej komisie a právnej 
komisie tento Študijný poriadok bude prerokovaný až po predložení požadovaných úprav.  

K bodu 7 

ASUK bol predložený návrh na zmenu Štatútu JLF UK v súlade s § 9 ods.1 písm. b) zákona 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku schváleniu.  
hlasovanie za: jednomyseľne 

Uznesenie č. 5 

ASUK schvaľuje Návrh zmien Štatútu JLF UK v Martine. 

K bodu 8 

Súčasne bol predložený návrh na zmenu Štatútu FIF UK v zmysle zákona 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách  
Hlasovanie za: jednomyseľne 

Uznesenie č. 6 

ASUK schvaľuje Návrh zmien Štatútu FIF UK v Bratislave. 

K bodu 9 

Do pracovných komisií ASUK boli navrhnutí nasledujúci členovia: doc. Pavol Farkaš 
(RKCMBF UK) – do komisie pre vedu ASUK, Juraj Frank (FMFI UK) – do pedagogickej 
komisie ASUK a komisie pre rozvoj a informačné technológie ASUK a Milutín Krištofič – do 
komisie pre študentské domovy a ubytovanie ASUK a do komisie pre rozvoj a informačné 
technológie ASUK. 
hlasovanie za: 45 proti: 0 zdržal sa hlasovania: 3 

Uznesenie č. 7 

ASUK schvaľuje zvolenie doc. P. Farkaša, J. Franka a M. Krištofiča ako nových členov pra-
covných komisií ASUK.  

K bodu 10 

Predseda ASUK predložil materiál v zmysle zákona 131/2002 Z.z. § 15. písm. f. ako vnútorný 
predpis vysokej školy (UK) „Zásady volieb do ASUK“, ktorý bol schválený 23. 5. 2003 len 
formou uznesení. Dokument bol príslušnými grémiami ASUK doporučený na rokovanie a 
prijatie ( PASUK, volebná a mandátová komisia). 

Uznesenie č. 8 

ASUK schválil vnútorný predpis VŠ – UK – Zásady volieb do ASUK 
hlasovanie: za jednomyseľne 



K bodu 11 

Vzhľadom na ukončenie štúdia veľkej časti študentskej časti ASUK, je pre ďalšie obdobie 
činnosti ASUK nevyhnutná jeho uznášaniaschopnosť, ale i súlad s so zákonom 131/ 2002 Z.z. 
§ 8. ods 1. v jeho zložení zástupcov, zdôvodnil predseda ASUK potrebu doplňujúcich volieb 
do ASUK do konca júna 2006. Voľby by mali prebehnúť vo výučbovej časti ak. roka od 16. – 
19. mája 2006. Zvoleným členom ASUK končí mandát ukončením štúdia, novozvoleným 
členom platí mandát od 1. 7. 2006. V termíne do 15.9.2006 treba zaslať na sekr. ASUK zápis-
nice z doplňujúcich volieb podpísané predsedami AS fakúlt. ASUK schválil vyhlásenie dopl-
ňovacích volieb 
hlasovanie za: jednomyseľné 

Uznesenie č. 9 

ASUK vyhlasuje doplňujúce voľby do ASUK v termíne do konca júna 2006. 

K bodu 12 

Prorektor Ostrovský podal členom ASUK informáciu o evaluácii UK. Evaluačný tím do kon-
ca júna podá ústnu správu o dosiahnutých výsledkoch UK. V dňoch 28.- 29.6. 2006 sa usku-
toční stretnutie s Predsedníctvom ASUK a 30.6. 2006 bude diskusia s cca 10-15 zástupcami 
Akademického senátu UK. 

K bodu 13 

V otázkach na rektora bola vznesená písomná otázka (predseda ASUK), prečo si zamestnanci 
UK môžu preniesť maximálne 4 dni dovolenky do nasledujúceho roka.  
Písomná odpoveď p. rektora: od 1. 4. 2002 sa zmenil spôsob odmeňovania zamestnancov na 
VŠ. Zmenil sa napríklad v tom, že za dni dovolenky dostáva zamestnanec náhradu vo výške 
funkčného platu (tarifná mzda plus prípadný osobný príplatok, príplatok za riadenie a príplat-
ky za zmennosť či zdraviu škodlivé prostredie) bez odmien. Preto sa dovolenková náhrada 
neodlišuje od priemeru funkčného platu a výška náhrad nezáleží od obdobia, v ktorom za-
mestnanec čerpá dovolenku. Hospodársky výsledok UK od novely zákona o VŠ v roku 2003 
závisí rovnako ako u každej firmy od pomeru nákladov a výnosov (§ 16a ods. 2 zákona č. 
131/2002 o VŠ). Medzi náklady hospodárskeho roka patria aj náklady na nevyčerpané dovo-
lenky účtované ako tzv. náklady budúcich období. Po prijatí určitých opatrení v roku 2004 
zaťažili náklady na nevyčerpané dovolenky UK „už len“ vo výške 22 mil. Sk a v roku 2005 
zhruba 20 mil. Sk.  
Hospodársky výsledok v roku 2005 bol záporný o 13 miliónov Sk. Inými slovami, ak by sme 
nemali žiadne nevybrané dovolenky (ako to na mnohých fakultách aj podľa dohody dekanov 
z kolégia rektora uskutočnili), mala by UK kladný hospodársky výsledok asi 7 mil. Sk. 
Na kolégiu rektora sme sa aktuálne s dekanmi a ostatnými členmi kolégia dohodli, že do roku 
2007 môžu zamestnanci preniesť 4 dni dovolenky z roku 2006 a je v kompetencii dekanov 
určiť prípadnú prácu doma vo výške najviac 5 dní. Už aj tieto 4 dni prenášanej dovolenky 
môžu negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok UK vo výške viac ako 10 mil. Sk. 

K bodu 14 

Rektor UK informoval členov senátu o jednaní ohľadne nehnuteľností Znievská-Račianska 
ul., tiež o objekte UK na Prievozskej ul., na ktorý MŠ SR poskytlo UK prostriedky na údržbu 
a rekonštrukciu. Informoval tiež o obsahu rokovania Rektorskej konferencie.  



K bodu 15 

V rôznom rektor UK poďakoval senátu za schválenie metodiky a rozpisu štátnej dotácie. 
Predseda senátu poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie ASUK. 
  
  
doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
predseda ASUK 
  
  
Návrhová komisia: 
  
  
V Bratislave 18. 5. 2006  
 


