
Správa o činnosti AS UK za obdobie od  1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 
 

  

 AS UK v zmysle zákona o VŠ 131/2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľa 

§ 9 ods. 1 písm. r. podával počas svojho funkčného obdobia od 1. 11. 2003 do 30. 10. 2007 

každoročne výročnú správu o svojej činnosti,  ktoré boli schválené  AS UK za rok 2004 6.5. 

2005, za rok 2005 15.3. 2006, za rok 2006 13. 12. 2006. Preto v zmysle zákona AS UK podáva 

správu o činnosti za obdobie od 1.1. 2007 do 30.9. 2007, zvyšok funkčného obdobia v októbri 

2007 budú prebiehať v AO UK voľby do AS UK. 

 

 AS UK sa za svoje funkčné obdobie stretol na plenárnom zasadnutí 28 krát a na jednom 

mimoriadnom zasadnutí. PAS UK sa stretol na svojich zasadnutiach 32 krát. 

  

 V roku 2007 od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí AS UK. 

Predsedníctvo AS UK zasadalo 7 krát. Na zasadnutiach PAS UK bol pripravovaný návrh 

programu a obsah jednotlivých bodov programu riadnych zasadnutí AS. 

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. 

 

 Medzi najvýznamnejšie materiály, ktoré na svojich zasadnutiach AS UK prerokovával 

a schvaľoval v hodnotiacom období v roku 2007 patria: 

 

 AS UK na viacerých zasadnutiach pripomienkoval novelu zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na 

zasadnutí dňa 21. 3. 2007 Akademický senát UK konštatoval, že mnohé návrhy a pripomienky 

AS UK pripomienky vyjadrené vo Vyhlásení a Vyjadrení AS UK z 13. 12. 2006 boli 

akceptované a a po podrobnom prerokovaní schválil  spoločne s vedením UK materiál 

„Pripomienky Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 

131/2002 o VŠ.“  
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 AS UK sa detailne oboznámil s rektorom predloženou metodikou rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2007, s jej zámermi a cieľmi ako aj s 

členením podľa jednotlivých článkov. Vzal na vedomie, že táto metodika bola prerokovaná a 

schválená vo Vedení UK, v Kolégiu rektora, vo finančnej komisii AS UK a na predsedníctve AS 

UK. Akademický senát schválil predloženú Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2007 a následne aj rozpis štátnej dotácie zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2007. AS UK však súčasne konštatoval, že 

štátna dotácia pridelená UK na rok 2007 je nedostatočná, ohrozuje plnenie základných úloh 

fakúlt a súčasti UK, nevytvára podmienky pre ich plánovaný rozvoj, je nepostačujúca na 

základnú prevádzku fakúlt a súčasti UK a už vôbec nie na rozvoj vedy a výskumu na UK. 

 
 Na základe odporúčania hospodárskej komisie AS UK, PAS UK  schválil Rozpočet 

výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2007.  

 Po podrobnom prerokovaní AS UK schválil tiež  Výročnú správu o hospodárení UK za 

rok 2006 a Výročnú správu o činnosti UK za rok 2006. 

 

 V majetkovej oblasti AS UK schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena a 

zriadenie práva prechodu a prejazdu cez komunikáciu ul. Staré Grunty na parcelné číslo 2975/2, 

k. ú. Karlová Ves pre každého ďalšieho nadobúdateľa stavby Bytového domu a jeho súvisiacej 

technickej infraštruktúry, tiež schválil návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku parc. č. 

3038 v k. ú. Karlova Ves, Bratislava – uloženie elektro rozvodu v prospech Západoslovenskej 

energetiky, a.s. AS UK vyjadril podporu ASLF vo veci získania areálu na Rázsochách pre 

potreby LF UK. 

 

 AS UK tiež schválil zmenu štatútov EBF UK, FiF UK, FSEV UK prerokoval a schválil 

Prílohu č. 1 Štatútu LF UK.  

 AS UK schválil Dodatok č. 3 a.č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, a návrh Dodatku č. 1 Študijného poriadku PdF UK, Dodatku č. 2 Študijného 

poriadku PraF UK, návrh na zmenu Študijného poriadku FSEV UK. 

 AS UK sa podrobne zaoberal a schválil dokument „Pravidla a kritéria pre rozdeľovanie 

ubytovacej kapacity Univerzity Komenského na akademický rok 2007/2008. Schválil 

harmonogram ubytovania v akad. roku 2007/08, časť ubytovacie oddelenia príslušných ŠD. AS 
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UK sa v tejto súvislosti tiež zaberal tvorbu cenníkov za ubytovacie služby, schváli návrh úhrady 

bytného vo Vysokoškolskom internáte Družba Bratislava, návrh na úpravu poplatkov za 

ubytovanie v ŠDaJ pri JLF s účinnosťou od 1. 9. 2007 a tiež zobral na vedomie návrh Dohôd 

medzi UK a VŠVU a VŠMU v Bratislave, .  

 AS UK schválil návrh rektora na menovanie MUDr. P. Osuského, CSc. a JUDr. M. 

Duračinskej, CSc. za prorektorov UK a následne schválil tiež návrh rektora za členov Vedeckej 

rady UK. 

 AS UK schválil na svojom zasadnutí 21.3. 2007 na návrh rektora zloženie Vedeckej rady 

UK. 

 Na návrh rektora schválil návrh menovanie PhDr. P. Marákyho za člena Správnej rady, 

UK. Tiež schválil návrh zástupcov AO do Správnej rady UK za študentskú časť. Mgr. A. 

Machlica,  za AO UK Doc.  K. Mičieta. Za svojho zástupcu do RVŠ SR zvolil ASUK Doc. M. 

Putalu. 

 

AS UK počas celého svojho funkčného obdobia rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým 

otázkam, ktoré patria do jeho kompetencie a pôsobnosti zo zákona o VŠ a Štatútu UK. Snažil sa 

pritom pracovať podľa princípov a  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 opačne aktívnou účasťou 

zástupcov AS UK na zasadnutiach vedenia UK, Kolégia rektora UK, ďalej prostredníctvom 

uznesení zo zasadnutí AS UK adresovaných vedeniu UK, prípadne osobnými kontaktmi aj 

s inými zodpovednými pracovníkmi 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. 

 

V Bratislave 26.9. 2007 


