
Zápis zo zasadnutia AS UK zo dňa 9.2.2005  
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o Finančnom informačnom systéme 
4. Metodika na prípravu rozpočtu UK na rok 2005 a Metodika rozpisu dotácií prostriedkov 

štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2005 
5. Voľba zástupcu študentskej časti AO do Správnej rady UK 
6. Návrh rektora na schválenie členov do Správnej rady UK 
7. Schválenie Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK 
8. Rôzne 
9. Ukončenie 

 
Prítomní: poľa prezenčnej listiny. 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS UK doc. Mičieta. Predniesol návrh programu zasad-
nutia. 
Hlasovanie: 43 za 
 
K bodu 2: 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. Gajdoš, PhDr. Bennárová, Gibadulin. 
Hlasovanie: 41 za , 2 sa zdržali hlasovania. 
 
K bodu 3: 
Informáciu o Finančnom informačnom systéme predniesol MUDr. Dúbrava. Informoval o 
vývoji projektu, rizikách, prednostiach, organizácii projektu, financovaní, personálnom za-
bezpečení a pod. V diskusii vystúpili: doc. Olejár – či je dostatok zdrojov na financovanie 
projektu, RNDr. Vantúch – ako bude prebiehať zaškoľovanie pracovníkov a ich diferenciácia, 
doc. Gajdoš – či je ošetrené zapracovávanie nových predpisov do projektu priebežne. 
Hlasovanie: 36 za, 5 sa zdržali hlasovania 
Uznesenie č. 1: 
AS UK berie na vedomie informáciu o Finančnom informačnom systéme pre VŠ a podporuje 
zavedenie FIS na UK. 
 
K bodu 4: 
Rektor UK doc. Gahér predniesol úvodné slovo k Metodike prípravy rozpočtu UK na rok 
2005 a k Metodike rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti 
UK na rok 2005. Materiál bol prerokovaný v Predsedníctve AS UK a Kolégiu dekana, ktorí 
odporučili materiál na schválenie. Doc. Ostrovský predniesol obidve Metodiky postupne po 
jednotlivých kapitolách. K čl . 15 ods. 2.2.1.2. Dotácie na tovary a služby boli rektorom pred-
ložené dve alternatívy riešenia: 1. podielom na skutočných prevádzkových výdavkoch fakúlt 
v merných jednotkách (priemer za posledné 3 roky), 2. podielom fakulty na pedagogickom 
výkone školy. Zároveň navrhol a zdôvodnil 3. alternatívu, a to rozdelenie tejto časti dotácie v 
pomere 50% na 1. alternatívu a 50% na 2. alternatívu o ktorej sa hlasovalo. Táto alternatíva 
50 % + 50 % bola schválená. V diskusii sa vystriedalo veľa členov AS UK s dotazmi k jed-
notlivým bodom Metodík.  
Hlasovanie: 35 za, proti 1 a 5 sa zdržali hlasovania. 



 2

Uznesenie č. 2: 
AS UK schválil predložené Metodiky a to Metodiku na prípravu rozpočtu UK na rok 2005 a 
Metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti na rok 2005. 
 
K bodu 5: 
Na AS UK boli predložení dvaja kandidáti študentskej časti AS UK na miesto zástupcu štu-
dentskej časti AS UK v Správnej rade UK: 1. Streicher Andrej a 2. Ballon Marek. 
Výsledky tajných volieb: 1. Streicher Andrej 5 hlasov 
2. Ballon Marek 9 hlasov 
Uznesenie č.3: 
Študentská časť AO UK v tajných voľbách zvolila za člena Správnej rady UK Ballona Mare-
ka. 
 
K bodu 6: 
Rektor UK predniesol dva návrhy na členov do Správnej rady UK Ing. Ivana Šramku – gu-
vernéra Národnej banky Slovenska, a.s. a Ing. Róberta Šimončiča – riaditeľa Microsoft Slo-
vakia, s.r.o. So životopismi sa oboznámili všetci členia AS UK. V diskusii vystúpili viacerí 
členovia s otázkami: ako a čím členovia Správnej rady UK pomáhajú UK, návrh, aby sa čle-
novia Správnej rady postupne zúčastnili zasadnutia AS UK a informovali o ich činnosti v 
Správnej rade UK. 
Výsledky volieb v tajnom hlasovaní:  

1. Ing. Róbert Šimončič 33 hlasov 
2. Ing. Šramko Ivan 32 hlasov  

2 hlasy boli neplatné. 
Uznesenie č. 4: 
AS UK v tajných voľbách zvolil za členov Správnej rady UK Ing. Róberta Šimončiča a Ing. 
Ivana Šramka. Zároveň AS UK zaväzuje Predsedníctvo AS UK priebežne informovať o vý-
sledkoch zasadnutí Správnej rady UK. 
 
K bodu 7: 
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK doc. Kusá a prodekanka pre pedagogickú činnosť 
doc. Predmerská odporučili AS UK schváliť Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK. 
Hlasovanie: 38 za. 
Uznesenie č. 5: 
AS UK schvaľuje Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK. 
 
K bodu 8: 
Predseda AS UK informoval prítomných o došlej pošte z prezidentskej kancelárii a riaditeľa 
TANAPU, ktorí privítali odbornú pomoc UK k riešeniu problémov pri odstraňovania kalami-
ty vo Vysokých Tatrách, o pozastavení členstva v Študentskej rade VŠ študentom Petrovi 
Filovi a Jaroslavovi Rybanskému, ktorí sa nezúčastnili dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutí 
ŠRVŠ. Doc. Putala informoval o priebehu zasadnutia RVŠ. 
Prof. Zlatoš sa spýtal, aké stanoviska zaujala UK ku kritike zverejnenia podmienok prijíma-
cieho pokračovania na fakultách UK pre nasledujúci školský rok. Doc. Kusá sa spýtala či sa 
uvažuje v ďalšom období organizovať tématické zasadnutia AS UK, kde by predsedovia jed-
notlivých komisií ASUK informovali o svojej činnosti. Zároveň navrhla venovať sa na ta-
komto zasadnutí problematike vedy na UK a vyzvala k takejto príprave Komisiu pre vedu AS 
UK. 
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K bodu 9: 
Zasadnutie ukončil predseda AS UK a zároveň informoval, že najbližšie zasadnutie AS UK 
bude začiatkom marca 2005. 
 
Bratislava, 10. februára 2005  


