
 

Správa o činnosti AS UK za obdobie  

od 1.1.2003 do 30.9.2003 
 

AS UK mal v období od 1.1.2003 do 30.9.2003 6 riadnych a jedno mimoriadne za-

sadnutie. P AS UK zasadalo podľa potreby. Celkovo sa uskutočnilo 8 zasadnutí. 
 
Poradné orgány AS UK, komisie pre rozpočet a mzdová, právna, pre ŠD UK, peda-

gogická a vedecká sa schádzali podľa potreby. Prerokovávali a vyjadrovali sa k tým 

materiálom, ktoré boli na programe nasledujúceho zasadnutia AS UK. 
 
AS UK rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým otázkam, ktoré patria do jeho kompe-
tencie zo zákona o VŠ a štatútu UK. Snažil sa pritom pracovať podľa základných 

demokratických princípov a takých noriem, ktoré podporujú vysokú kvalitu riadiacej 
práce a všestranný rozvoj. Konštruktívne spolupracoval s vedením UK a to formou 
účasti rektora, prorektorov a odborných pracovníkov na zasadnutiach AS UK a opač-
ne aktívnou účasťou zástupcov AS UK na zasadnutiach vedenia UK, Kolégia rektora 
UK, Vedeckej rady UK, ďalej prostredníctvom uznesení zo zasadnutí AS UK adreso-
vaných vedeniu UK, prípadne osobnými kontaktmi aj s inými zodpovednými pracov-
níkmi RUK. Nie všetky výsledky práce AS UK sa dajú kvantifikovať. Spočívajú hlavne 
vo vytvorení korektnej atmosféry medziľudských vzťahov a dobrej spolupráce medzi 
fakultami a ostatnými pracoviskami v rámci UK. 
 
Medzi najvýznamnejšie témy s ktorými sa AS UK v hodnotenom období zaoberal 

patria: 
 
 

1. Účasť na tvorbe novely zákona č. 131/2003 o VŠ 

 

AS UK vedomí si spoluzodpovednosti za stav a rozvoj VŠ Slovenskej republiky dô-
sledne analyzoval text návrhu novely zákona na svojich zasadnutiach a právnej ko-
misie AS UK a prijal celý rad pripomienok. Niektoré z nich:, aby bola dodržaná mini-
málne 6 týždňová lehota na pripomienkovanie návrhu akýchkoľvek zmien legislatív-
nych dokumentov VŠ, protestuje proti zrušeniu právnej subjektivity fakúlt, ktorá vedie 
k narušeniu rovnováhy na úrovni hlavných prirodzených zložiek VŠ, nesúhlasí v sú-
časnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej situácii na Slovensku so zavedením po-
platkov za štúdium. Tieto a celý rad ďalších pripomienok bolo zapracovaných do no-
vely zákona a odstúpené ministrovi školstva SR, ktoré po skompletizovaní pripo-
mienkového konania predložil na rokovanie vlády SR. 
 
 

2. Rozpočet a štátne dotácia na rok 2003 

 

ASUK sa na svojich zasadnutiach viackrát zaoberal problémami s finančným zabez-

pečením plynulého chodu UK. AS UK podporil všetky aktivity rektora UK pri rokova-

niach s orgánmi štátnej správy AS za účelom zlepšenia tejto situácie. AS UK spolu 

s vedením UK odoslalo stanovisko k výške pridelenej štátnej dotácie, ktorá nekryje 

výdavky spojené s rastom cien energií, zvýšeným odvodov do fondov, plnenia 

odpisov a diferencovaného odmeňovania pracovníkov ministrovi školstva SR, 

ministrovi prá- 



ce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministrovi financií SR. Súčasne AS UK vyzval všet-

ky fakulty UK a ich AS, aby k rozpočtovým pravidlám zaslali svoje prípadné pripo-

mienky a návrhy. 
 

 

3. Schvaľovanie prorektorov UK 

 

AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora na vymenovanie JUDr. Máriu Duračinskú, 

CSc. na prorektorku pre legislatívu, doc.RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. na prorekto-

ra pre rozvoj univerzity, MUDr. Petra Osuského, CSc. na prorektora pre 

medzinárodné vzťahy na nové funkčné obdobie. 
 

 

4. Štatúty fakúlt UK 

 

Fakulty UK v súlade s vyššie platnými normami, zákonmi a Štatútom UK vypracovali 

nové štatúty a po schválení v AS F, dekani ich predložili na schválenie AS UK. 
AS UK po prerokovaní s právnym oddelením UK, oddelením pre rozvoj UK 
a v právnej komisie AS UK schválil štatúty týchto fakúlt: PRF UK, FF UK, PRIF UK, 

FFA UK, FTVŠ UK, FFA UK, FM UK, FSEV UK, LF UK, JLF UK, RKCMBF UK, 
PEDF UK. Štatút EBF UK je po pripomienkovom konaní a bude predložený na 

schváleniu AS UK na najbližšie zasadnutie v októbri 2003. Pri schvaľovacom 
pokračovaní boli dodržané platné postupy. 
 

 

5. Akademický senát UK 

 

V tomto roku skončiloVI. funkčné obdobie AS UK. 25. júna 2003 boli vyhlásené voľby 

na nových členov do AS UK. Zároveň AS F obdržali metodický postup volieb, ktoré 

sa majú uskutočniť v čase od 29.9. do 10.10.2003. 
 

Uskutočnili sa doplňujúce voľby do AS UK. Za odchádzajúcich členov boli zvolení: 
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. – LF UK, prof. PhD. Ján Grexa – FTVŠ UK, doc. RNDr. 
Viktor Janotka, CSc. – PRIF UK, ThLic. Augustin Slaninka, ThLic. Stanislav Vojtka. 
AS UK zvolil doc. MUDr. Branislava Lišku, CSc. za zástupcu AO UK do RVŠ. AS UK 
schválil zástupcov do výberovej a rozpočtovej komisie UK pre investičné celky: 
MUDr. Martina Dúbravu, CSc. – LF UK, doc. RNDr. Karola Mičietu, CSc. – PRIF UK, 
doc. RNDr. Pavla Chocholatého, CSc. – FMFI UK, prof. RNDr. Petra Lukáča, CSc. – 
FMFI UK, doc. RNDr. Oľgu Greksákovú, CSc. – FFA UK. AS UK vzal na vedomie 
informáciu LF UK o zriadení nového študijného odboru verejné zdravotníctvo a ošet-
rovateľstvo, ktoré bolo schválené Akreditačnou komisiu SR dňa 17.2.2002. Zároveň 
vzal na vedomie žiadosť JLF UK o zaradenie nových študijných odborov do sústavy 
študijných odborov MŠ SR č. 2090/2002: röntgenológia a rádiológia, fyziatria, bal-
neológia a liečebná rehabilitácia a zároveň žiadosť o súhlas s akreditáciou nových 
študijných programov: verejné zdravotníctvo, pôrodná asistentka, zubná technika, 
laboratórne vyšetrovacie metódy, röntgenológia a rádiológia a fyziatria, balneológia a 
liečebná rehabiltácia. 



6. Študentské domovy a ubytovanie študentov 

 

Problematikou ubytovania sa zaoberala komisia pre ŠD AS UK pod vedením Stani-
slava Mateja. Komisia vypracovala a predložila AS UK na schválenie kritéria pre pri-
deľovanie ubytovania študentom, zahraničným študentom a študentským manžel-
ským párom. Návrh na zvýšenie poplatkov za ubytovanie na školský rok 2003/2004. 
Na zasadnutí AS UK prebehla široká diskusia k úprave poplatkov za ubytovanie. 
AS UK schválil úpravu poplatkov za ubytovanie v ŠD UK č. 1403/2003/DVII/1 od 
1.9.2003 – 31.12.2003. O úprave cien za ubytovanie od 1.1.2004 do 31.8.2004 sa 
bude AS UK zaoberať na niektorom z ďalších zasadnutí. K úprave zvýšenia poplat-
kov za ubytovanie bolo zdôvodnené zvýšením cien energií a nákladov na prevádzku 
v študentských domovoch. 
 

 

7. Štatút Správnej rady UK 

 

AS UK schválil rektorom predložený štatút Správnej rady UK, Rokovací poriadok 
Správnej rady a návrh na nových členov Správnej rady UK. AS UK schválil doc. 
RNDr. Karola Mičietu, CSc. za zástupcu AO UK do Správnej rady. 
 

 

Doplnok: 

 

V priebehu od 29. 9. 2003 AS UK zasadal trikrát. V mesiaci októbri AS UK zasadal 

dvakrát a to 10. a 29. 10. 2003 a 10.12.2003. 
 

Na zasadnutí AS UK 10. 10. 2003 bol prerokovaný a schválený návrh dekana na 

zrušenie kňazských seminárov v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Na funkciu kves-

torky nastúpila JUDr. Eva Chebeňová, boli schválené zmeny v Štatúte UK v bode 2, 

čl. 22 ( voľby do AS UK), za prorektora bol schválený MUDr. Martin Dúbrava, CSc., 

bol schválený dlhodobý zámer UK na obdobie 2004 – 2007, AS UK vzal na vedomie 

Výročnú správu o hospodárení za rok 2002, schválil Štatút EBF UK. 
 

Na zasadnutí AS UK 29.10. 2004 boli vyhlásené dodatočné voľby do AS UK za ve-
decké a pedagogické pracoviská, ktoré nie sú súčasťou fakúlt UK, boli realizované 
voľby - za predsedu AS UK bol zvolený doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc., za podpred-
sedov boli zvolení - prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. a prof. MUDr. Du-
šan Dobrota, CSc., za študentskú časť do AS UK bol zvolený Denis Gibadulin. Do 
P AS UK boli zvolení: doc. MUDr. Tibor Marček , CSc. - LF UK, prof.. MUDr. Dušan 
Dobrota, CSc. – JLF UK, doc. RNDr. Eva Sedlárová, CSc. – FaF UK, doc. RNDr. 
Karol Mičieta, CSc. – PRIF UK, doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. – FF UK, prof. RNDr. 
Anna Zuzana Dubničková, DrSc., - FMFI UK, doc. PhDr. Helena Medeková, CSc. – 
FTVŠ UK, doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. – PEDF UK, Mgr. Miloš Klátik, PhD. – 
EBF UK, Mgr. Gašpar Fronc – RKCMBF UK, PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. – 
FM UK, PhDr. Peter Kopecký, CSc. – FSEV UK, zároveň bol zvolený zástupca 
AS UK do RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, CSc., zároveň boli zvolení predsedovia 
dvoch pracovných komisí a to : volebnej a mandátovej komisie – doc. RNDr. Vojtech 
Gajdoš, CSc. a Študentskej a ubytovacej komisie – Eli Kanová – študentka FF UK. 



Na zasadnutí AS UK 10. 12. 2004 bola za členku AS UK za vedecké a pedagogické 
pracoviská, ktoré nie sú súčasťou fakúlt UK predstavená PhDr. Silvia Blašková, 

PhD., do P AS UK bola zvolená doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. za Právnickú 
fakultu UK, za členov Vedeckej rady UK boli schválení: MUDr. Martin Dúbrava, CSc. 
– prorektor UK a prof. ThDr. Juraj Bándy – dekan EBF UK, AS UK schválil návrh rektora 
UK o zachovaní výšky poplatkov za ubytovanie v ŠD UK na obdobie od 1.1.2004 do 

31.3.2004, AS UK schválil zloženie jednotlivých pracovných komisií AS UK a zvolil 
predsedov týchto komisií: Právnej komisie – JUDr. Moravčíkovú, PhD., Pedagogickej 

komisie – doc. PhDr. Máriu Kusú, CSc., Komisie pre zahraničné vzťahy – Ing. Petra 
Kopeckého, CSc., Komisie pre vedu – doc. RNDr. Martina Putalu, CSc., Komisie pre 

rozvoj a informačné technológie – doc. RNDr. Daniela Olejára, CSc., Finančnej komisie 
– doc. RNDr. Karola Mičietu, CSc. a Ubytovacej komisie – Eli Kanovú, AS UK súhlasil so 

stanoviskom rektora UK k novele zákona o študentských pôžičkách a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 


