
Správa o činnosti AS UK za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 
 
 
V roku 2008 od 1. 1. 2008 do 31. 2. 2008 sa uskutočnilo 7 riadnych zasadnutí AS UK. 

Predsedníctvo AS UK zasadalo 9 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, finančná komisia, komisia pre 
zahraničné vzťahy, komisia pre študentské domovy a ubytovanie, komisia pre vedu, komisia 
pre rozvoj a informačné technológie, volebná a mandátová komisia) zasadali podľa potreby 
AS UK a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli následne predložené na rokovanie AS UK. 

Z  materiálov a dokumentov ASUK v roku 2008  prerokoval a schválil: dlhodobý zámer 
Univerzity Komenského na obdobie 2008 – 2013. Prijal postup prerokovávania a 
schvaľovania podkladov nájomných zmlúv, ktorými sa bude AS UK riadiť pri vyjadrovaní 
súhlasu k nájmom UK dlhších ako 1 rok v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podľa §17 a zákona  č. 176/2004 § 13, pís. h. Na februárovom 
zasadnutí prebehla podrobná diskusia a pripomienkovanie vnútorných dokumentov UK: 
štatútu, študijného poriadku, štipendijného poriadku, disciplinárneho poriadku, zásad 
výberového konania a pracovného poriadku. Následne na marcovom zasadnutí AS UK 
schválil štatút UK, študijný poriadok UK, disciplinárny poriadok UK, rokovací poriadku 
disciplinárnej komisie UK, pracovný poriadok UK, zásady výberového konania na UK, 
štipendijný poriadok UK. AS UK venoval pozornosť priebehu prípravy požadovaných 
podkladov a materiálov pre komplexnú akreditáciu UK o čom bol vedením UK podrobne 
informovaný. AS UK zobral na vedomie podrobnú informáciu a zdôvodnenie obsahu 
smernice rektora UK – kritériá na pridelenie ubytovania v ŠD UK. Významnú pozornosť 
venoval AS UK aj organizácii, vyhláseniu, priebehu a výsledkom volieb zástupcu AS UK 
a jednotlivých fakúlt a v spoločnom volebnom obvode RKCMBFa a EBFa UK v Študentskej 
rade vysokých škôl.  

Ako každoročne sa AS UK podrobne zaoberal návrhom a následne schválil Metodiku 
rozpisu štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK a v nadväznosti na návrh rektora UK aj 
rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK. Súčasne však AS UK  v uznesení konštatoval, 
že štátna dotácia pridelená UK na rok 2008 Univerzite Komenského je nedostatočná, 
nedovoľuje v súčasnosti požadované plnenie základných úloh fakúlt a súčastí UK, nevytvára 
podmienky pre ich plánovaný rozvoj, je nepostačujúca na základnú prevádzku fakúlt a súčasti 
UK a už vôbec nie na vzdelávací proces a  rozvoj vedy a výskumu. AS UK upozornil, že 
aktuálny stav financovania UK v  rozhodujúcej miere nezohľadňuje jej prestížne postavenie 
medzi najlepšími univerzitami na svete (medzi prvými 3%) a najmä na Slovensku. Mnohé 
fakulty a súčasti sa nachádzajú v kritickom stave financovania, napriek významnej aktivite 
v projektovej a publikačnej činnosti, sú výrazne limitované finančné prostriedky na režijné 
náklady, prevádzky a mzdy zamestnancov. Uznesenie bolo oznámené MŠ SR, MF SR, 
výboru NRSR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. 

K ďalším významným dokumentom prerokovaným v jednotlivých grémiách AS UK 
a schválených AS UK  patrí Výročná správa o hospodárení UK za rok 2007, Výročná správa 
o činnosti UK za rok 2007, Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so 
štúdiom na UK v akademickom roku 2008-09, Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 
2008, Vnútorný predpis č. 20/2008 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 3/2007 
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.  

AS UK venoval veľkú pozornosť a priestor podnetom, ktoré navrhovali riešenie 
„východiská“,  ako by mala UK postupovať, aby sa riešil „nelegálny stav“ v súvislosti 
s vyberaním školného v akademickom roku 2007/2008. AS UK na májovom zasadnutí 
jednomyseľne podporil vysvetlenie a stanovisko rektora UK a schválil ho ako stanovisko 



ASUK v predmetnej veci. Súčasne ASUK uznesením vyjadril vážne znepokojenie nad 
aktuálnymi snahami niektorých politických subjektov zasahovať do vnútorných záležitostí 
akademickej obce, ktoré spadajú do oblasti samosprávnej pôsobnosti orgánov vysokých škôl. 

Významnú pozornosť venoval AS UK, najmä právna a pedagogická komisia v úzkej 
spolupráci s vedením UK, prerokovaniu a schváleniu predložených štatútov fakúlt 
a študijných poriadkov fakúlt. Na júnovom zasadnutí Akademický senát schválil študijné 
poriadky Farmaceutickej, Pedagogickej a Filozofickej fakulty, na októbrovom zasadnutí 
Právnickej a Lekárskej fakulty, Jesséniovej lekárskej fakulty, Fakulty managementu a Fakulty 
telesnej výchovy a športu. V decembri schválil z predložených štatútov štatút Filozofickej 
fakulty, Farmaceutickej fakulty a Fakulty managementu. V tejto súvislosti ASUK prijal 
uznesenie, ktorým schválil jednotný postup voľby dekanov na fakultách UK, ktorý bude 
súčasťou štatútov fakúlt UK a bude sa riadiť podľa článku 24 štatútu UK v Bratislave.  
V priebehu celého roka sa ASUK zaoberal jednak podkladmi nájomných zmlúv v rámci UK, 
jednak predajom nehnuteľnosti.   
          AS UK vzal na vedomie informáciu rektora a zdôvodnenie nepredĺženia platnej zmluvy 
o nájme nebytových priestorov medzi UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny na jednej strane 
a Univerzitným pastoračným centrom na strane druhej ako aj nepredĺženie platnej zmluvy 
o nájme pozemku a vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi UK na jednej strane a ORAVA – 
STAV, s. r. o.  na strane druhej.  
          AS UK vzal na vedomie informáciu rektora UK o priebehu a realizácii projektu ESF 
Excelentná univerzita, vyslovil podporu tomuto projektu i požiadavku následných obdobných 
aktivít UK v tejto oblasti. 
           AS UK vzal na vedomie informáciu o účasti pracovísk UK OPV a V: 4.1. – podpora 
sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu  v Bratislavskom 
kraji a 2.1 – podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja 
regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.  

AS UK  dôrazne nesúhlasil s predloženým návrhom metodiky rozpisu štátnej dotácie 
vysokým školám v SR na rok 2009. Žiadal, aby finančné prostriedky určené na valorizáciu 
platových taríf pre jednotlivé VŠ od 1.1.2009 boli vyčlenené v rámci rozpisu dotačných 
prostriedkov (napočítaných  podľa výkonu) a boli pridelené samostatne. AS UK dôrazne 
nesúhlasí so zmenou koeficientov nákladovosti (KN) jednotlivých skupín financovania. 
 AS UK súhlasil s predloženou úpravou cien za ubytovanie v ŠD UK od septembra 
2008 a žiadal riaditeľa VM Mlyny aby doplnil nový cenník podkladmi, na základe ktorých 
upravuje ceny a kalkuláciou k cenám jednotlivých izieb. Cenník schválený v korunách bude 
platiť do 31. 12. 2008. AS UK  v súvislosti so zavedením novej meny (eura) schvaľuje, aby sa 
cenníky za ubytovanie v študentských domovoch UK na základe prehodnotenia nákladov na 
prevádzku ŠD UK platné do 31. 12 2008  upravili od 1. 1. 2009 hore alebo dole na celé eurá s 
platnosťou do konca akademického roku 2008/09.  

AS UK na návrh rektora vyjadril súhlas na zriadenie záujmového združenia 
právnických osôb - Akadémie celoživotného vzdelávania. Akadémia celoživotného 
vzdelávania je samostatným a dobrovoľným združením právnických osôb, ktoré pôsobí na 
území Slovenskej republiky. ACV je zriadená podľa § 20f - § 21 Občianskeho zákonníka 
Univerzitou Komenského v Bratislave a mestom Banská Štiavnica. Tiež AS UK súhlasil 
s účasťou UK v Bratislave v právnickej osobe - občianskom združení ŠK  Slovan Univerzita 
Komenského v Bratislave.    

AS UK schválil návrhy rektora UK na vymenovanie prof. RNDr. Márie Kollárovej, 
DrSc. za prorektorku na ďalšie funkčné obdobie, a doc. RNDr. Jána Pekára, CSc. za 
prorektora UK. Tiež Akademický senát UK súhlasil s vymenovaním prof. RNDr. Marty 
Kollárovej, DrSc., doc. RNDr. Jána Pekára, CSc. a prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc. za 
členov vedeckej rady Univerzity Komenského v zmysle § 9, ods. 1. písmeno e) zákona 



o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 28 
ods. 5 štatútu UK.  

V priebehu roku 2008 odišli zo senátu: Lenka Drapáčová,  JUDr. Andrea 
Moravčíková, PhD., Tomáš Vojvoda,  Mgr. Peter Beňo, Tomáš Hulík, PhDr. Silvia Blažková, 
PhDr. Juraj Labaško.  
           Do senátu nastúpili: Štefan Gibala, Slavomír Sivčo, ThLic. Pavol Zvara, Ing. Zuzana 
Dubajová, Mgr. Roman Kollárik. 
           Za Právnickú fakultu chýba 1 člen senátu, chýba rovnako  zástupca odborných 
pracovníkov  rektorátu. Obidve  súčasti boli vyzvané aby chýbajúceho  člena doplnili. 
 AS UK rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým otázkam, ktoré patria do jeho 
kompetencie 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, Vedeckej rady 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. 
 
    
 
 
 
Vypracoval: Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
          predseda AS UK 
 
 
 
Bratislava, 11. 2. 2009  


