
Správa o činnosti AS UK za obdobie 
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 

 
AS UK v období od 1.1.2005 do 31.12.2005 uskutočnil 7 zasadnutí AS UK. Predsed-
níctvo AS UK zasadalo 9 krát.  
 
Pracovné komisie – odborné poradné orgány AS UK (právna, pedagogická, komisia 
pre zahraničné vzťahy, komisia pre študentské domovy a ubytovanie komisia pre 
vedu, komisia pre rozvoj a informačné technológie, finančná komisia, volebná a 
mandátová komisia) zasadali podľa potreby AS UK a vyjadrovali sa k materiálom, 
ktoré boli následne predložené na rokovanie AS UK. 
 
Finančná komisia AS UK sa na svojom zasadnutí zaoberala týmito dôležitými mate-
riálmi, ktoré úzko súviseli s metodikou na prípravu rozpočtu UK na r. 2005, metodi-
kou rozpisu dotácii prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na 
rok 2005, úpravou bežnej a kapitálovej dotácie, predajom nehnuteľnosti UK 
v Košiciach, návrhom Štipendijného poriadku UK.  
Komisia pre študentské domovy a ubytovanie sa na svojom zasadnutí zaoberala 
Cenníkom za ubytovacie služby v študentských domovoch UK s účinnosťou od 
1.9.2005. 
 
Pedagogická komisia sa zaoberala najmä prerokovávaním a pripomienkovaním štu-
dijných poriadkov fakúlt.  
 
AS UK na svojich zasadnutiach v tomto kalendárnom roku prerokoval a schválil na-
sledujúce dôležité predložené materiály: 

a. Správu o činnosti ASUK za r. 2004  
b. Výročnú správu UK za r. 2004  
c. Výročnú správa o hospodárení UK za r. 2004  
d. Metodiku prípravy rozpočtu UK na rok 2005 a Metodiku rozpisu dotácií pro-

striedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na r. 2005  
e. Štipendijný poriadok UK  
f. Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK v Bratislave  
g. Študijný poriadok UK, študijné poriadky fakúlt: FSEV, LF, FTVŠ, JLF, FIF, 

PDF, FAF, PRAF,  
h. Voľbu nových členov do Správnej rady UK  
i. Pravidlá pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a ďalšie sú-

časti UK na akademický rok 2005/2006  
j. Voľbu nového člena VR UK  
k. Dodatok č. 3 k Štatútu UK  

ASUK prijal informácie o finančnom informačnom systéme SOFIA na UK, o predaji 
nehnuteľnosti v Košiciach, správu o autoevalvácii UK. 

Medzi najvýznamnejšie dokumenty, ktoré ASUK v hodnotiacom období prerokoval a 
schválil na svojich zasadnutiach patria: 



1. Rozpočet UK pre r. 2005,  
2. Základné pravidlá podnikania s platnosťou od 1.1.2006  

AS UK sa na svojich zasadnutiach zaoberal a prijímal uznesenia k otázkam, ktoré 
patria do jeho kompetencie zo zákona o VŠ a zo Štatútu UK. Formou účasti pozva-
ných hostí na zasadnutiach AS UK aktívne spolupracoval s vedením UK, Kolégiom 
rektora, Vedeckej rady, prorektormi UK a ďalšími významnými odborníkmi. 
  
Cieľom práce a aktivity AS UK bolo vytvorenie aktívnej a korektnej spolupráce a vy-
tvorenie spätnej väzby medzi jednotlivými fakultami a pracoviskami v rámci UK. 
 
AS UK schválil Štipendijný poriadok UK. Poradovník študentov na vyššie uvedené 
štipendia vypracovali fakulty UK s rozhodujúcou právomocou dekana fakulty. 
 
AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie nových členov do 
Správnej rady UK Ing. Ivana Šrámka – guvernéra Národnej banky Slovenska a.s., a 
Ing. Róberta Šimončiča, riaditeľa Microsoftu Slovakia s.r.o. 
 
Taktiež zobral na vedomie informáciu rektora UK o odstúpení JUDr. Chebeňovej z 
funkcie kvestorky UK na vlastnú žiadosť a poverením zastupovania v tejto funkcii Ing. 
Záthureckú do vypísania konkurzu na túto funkciu. 
 
V hodnotiacom období sa uskutočnili personálne zmeny na základe ukončenia man-
dátu niektorých členov študentskej časti v AS UK. Za odchádzajúcich členov boli zvo-
lení: Bc. Andrej Kolesík (PRIF), doc. Pavol Farkaš (RKCMBF), Martin Braxatoris 
(FIF), Peter Miklošík (PRF), Milutín Krištofič, Juraj Frank (FMFI), Juraj Sokol (JLF), 
Mgr. Mielcarková (FSEV), Bc. Michal Petrík, Bc. Matej Polák (FM), Jozef Lofaj 
(FTVŠ). 
 
Kritéria a rozdelenie ubytovacej kapacity v ŠD pre rok 2005/06 boli predložené všet-
kým fakultám UK k vyjadreniu. Obsahovali kritéria pre prideľovanie manželského ty-
pu ubytovania, ubytovania zamestnancov a harmonogram ubytovania. Bolo zriade-
ných 372 nových ubytovacích miest s internetovou prípojkou. Na návrh komisie ŠD 
AS UK, prerokovaním v Kolégiu rektora, PAS a AS UK bola schválená zmluva o uby-
tovaní a Cenník ubytovania v Študentských domovoch na rok 2005/2006. 
 
Na návrh rektora UK a VR UK, AS UK na svojom zasadnutí schválil a vymenoval za 
nového člena Vedeckej rady UK prof. PhDr. Gavoru, CSC., prodekana pre vedu a 
doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK. 
 
AS UK na svojom zasadnutí zobral na vedomie informácie z vedenia UK, RVŠ a 
ŠRVŠ, informácie o autoevaluácii UK, informáciu o poplatkoch za ubytovanie v Teo-
logickom domove EBF UK. 
 
 
doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc. 
predseda AS UK 
Bratislava 15. 3. 2006 
 


