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Zápisnica 
zo zasadnutia AS UK dňa 27. 6. 2007 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie AS UK 
3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2006  
4. Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2007  
5. Dodatok č. 4 Študijného poriadku UK 
6. Dodatok Študijného poriadku PraF UK 
7. Zmena Študijného poriadku FSEV UK 
8. Úprava bytného vo VI Družba Bratislava 
9. Rôzne 

 
K bodu 1 
Predseda AS UK privítal členov a hostí na pracovnom zasadnutí AS UK a prečítal program 
zasadnutia podľa pozvánky. O prijatí programu dal hlasovať. 
Hlasovanie za: jednomyseľne 
K bodu 2 
Za členov návrhovej komisie UK boli navrhnutí: Macháčová, Butašová, Vantuch 
Hlasovanie za: jednomyseľne 
K bodu 3 
Predseda AS UK poprosil p. rektora UK o oboznámenie členov s Výročnou správou o činnosti UK 
za rok 2006. Rektor UK zhodnotil správu o činnosti ako kladnú s miernym nárastom výsledkov jej 
činnosti. Do diskusie sa zapojili prof. Mičieta, prorektor Dúbrava, doc Putala a doc Vantuch. 
Predseda AS UK dal o schválení návrhu Výročnej správy o činnosti UK za rok 2006 hlasovať. 
Hlasovanie za: jednomyseľne 
Uznesenie 1 
AS UK schválil predloženú Výročnú správu o činnosti UK za rok 2006. 
K bodu 4 
Rektor UK ako predkladateľ predložil návrh na Rozpočet výnosov a nákladov verejnej VŠ na rok 
2007. Ako predkladateľ tak aj Predsedníctvo AS UK vysoko hodnotia to, že je vyrovnaný. Predseda 
AS UK a súčasne člen Správnej rady UK informoval AS UK, že Finančná komisia AS UK nemala 
pripomienky a navrhuje jeho odsúhlasenie. Do diskusie sa zapojil doc. Putala. Predseda AS UK dal 
o schválení návrhu Rozpočtu výnosov a nákladov verejnej VŠ na rok 2007 hlasovať. 
Hlasovanie za: jednomyseľne 
Uznesenie 2 
AS UK schválil návrh Rozpočtu výnosov a nákladov verejnej VŠ na rok 2007.  
K bodu 5 
Rektor UK predložil návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK. Súčasne zodpovedal 
pripomienky doc. Olejára, doručené vopred elektronickou formou. Do diskusie sa zapojili doc 
Vantuch, doc. Putala, Mgr. Fronc, prorektor Osuský, doc. Benárová, MUDr. Macháčová, prof. 
Dobrota a študent Machlica. Výsledkom diskusie je zmena znenia poslednej vety čl. 2, bod 4, odsek 
3: „Termín zapísania musí byť stanovený do 72 hodín od času začatia písomnej časti skúšky.“ na: 
„Výsledky písomnej časti skúšky musia byť oznámené a zapísané do troch pracovných dní od času 
začatia písomnej časti skúšky.“ Rektor tiež akceptoval pripomienku, že v dokumente sa odrážky 
vymenia za písm. a), b),… 
Predseda AS UK dal o schválení návrhu Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku UK hlasovať. 
Hlasovanie za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3 
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Uznesenie 3 
AS UK schválil návrh na Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK so zmenou znenia vety čl. 
2, bod 4, odsek 3: „Výsledky písomnej časti skúšky musia byť oznámené a zapísané do troch 
pracovných dní od času začatia písomnej časti skúšky.“ 
K bodu 6 
Dekan Právnickej fakulty UK na základe schválenia v senáte Právnickej fakulty UK požiadal 
o schválenie Dodatku č. 2 Študijného poriadku. požiadal o vyjadrenie súhlasu s Dodatkom č. 2 
Študijnému poriadku PraF UK. Týka sa veci, že štátna skúška sa bude vykonávať len ústnou 
formou.  
Hlasovanie za: jednomyseľne 
Uznesenie 4 
AS UK schválil návrh Dodatku č. 2 Študijného poriadku PraF UK. 
K bodu 7 
Na odporúčanie Pedagogickej komisie AS UK dekan FSEV UK predložil žiadosť o schválenie 
zmeny v Študijnom poriadku FSEV UK. Predseda AS UK a tiež zástupcovia fakulty AS UK Mgr. 
Mielcarková, a doc. PhDr. Hradiská. Informovali o zmenách v čl. 17 a čl. 18.  
Hlasovanie za: 29, proti: 0, zdržali sa: 1 
Uznesenie 5 
AS UK schválil návrh na zmenu Študijného poriadku FSEV UK. 
K bodu 8. 
Riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba PhDr. Daňo podrobne informoval o dôvodoch zvýšenia 
ceny ubytovania pre študentov, doktorandov, zamestnancov a cudzích. od 1. 9. 2007 
vo Vysokoškolských internátoch Družba a Švédske domky. Poskytol podrobné podklady 
v písomnej forme, ktoré sa týkali Špecifikácie predpokladaných nákladov na rok 2007.  Do diskusie 
sa zapojili doc. Putala a študent Machlica. 
Hlasovanie za: 28, proti: 1, zdržali sa: 1 
Uznesenie 6 
AS UK schválil návrh Úhrady bytného vo Vysokoškolskom internáte Družba Bratislava 
s účinnosťou od 1. 9. 2007. 
K bodu 9 
Rektor UK informoval členov AS UK, že vedením UK predložené pripomienky k návrhu novely 
zákona o vysokých školách boli ministrom školstva SR akceptované. Súčasne oznámil, že bol 
zvolený za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. 
Predseda AS UK poďakoval odchádzajúcim členom AS UK, ktorým sa skončilo funkčné obdobie, 
alebo pracovný pomer na UK Následne  poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť. 
 
 
 
 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
predseda AS UK 

 
 

 
 
Návrhová komisia:  
 
 
 
 
 
Zapísala: Faixová, Dorogiová 


