Zápisnica zo zasadnutia AS UK zo dňa 22. 6. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schvaľovanie študijných poriadkov
4. Predaj nehnuteľnosti
5. Cenník za ubytovacie služby v ŠD UK
6. Návrh na nového člena VR UK
7. Informácia rektora UK
8. Informácie z vedenia
9. Otázky na rektora
10. Informácie z RVŠ a ŠRVŠ SR
11. Rôzne
12. Záver
K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda ASUK doc. Mičieta. Predniesol program zasadnutia,
ktorý bol hlasovaním jednomyseľne schválený.
Hlasovanie za: 35 – jednomyseľne, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 2
Za členov návrhovej komisie navrhlo PASUK doc. Kusú, doc. Sedlárovu, PhDr. Lubelcovú
hlasovanie: za 35 – jednomyseľne proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená.
K bodu 3
Na schvaľovanie členmi AS boli predložené Študijné poriadky: LF UK, FTVŠ UK, FSEV UK
a JLF UK v Martine. Predsedníčka Pedagogickej komisie pri AS doc. Kusá informovala o
výsledkoch zasadnutia Pedagogickej komisie ASUK, ktorá svojimi uzneseniami navrhla tieto
Študijné poriadky schváliť. Taktiež prorektorka UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Anna
Predmerská, odporúčala schváliť tieto ŠP. ŠP RKCMBF bude ASUK prerokovávať až po
schválení štatútu fakulty a zosúladení ŠP so štatútom RKCMBF.
Hlasovanie za: jednomyseľne proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 1.
1. AS UK odporúča schváliť ŠP RKCMBF až po schválení štatútu fakulty a zosúladení ŠP
s týmto štatútom.
2. Schvaľuje: Študijný poriadok FTVŠ
3. Študijný poriadok LF
4. Študijný poriadok JLF
5. Študijný poriadok FSEV
K bodu 4
Rektor UK doc. Gahér predložil ASUK návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve UK a to objekt a pozemok pod objektom v Košiciach na Bellovej ul. č.1. v zmysle § 17
zákona č. 131/2002 Z.z. ods.6 objekt ponúknutý na predaj. Bola doručená 1 ponuka – Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kúpna cena za nehnuteľnosť za prítomnosti rektorov UK,

EU a kvestoriek UK a EU bola záväzná dohoda o kúpnej cene za predmetný pozemok a objekt vo výške 24 mil . Sk. Predseda ASUK informoval AS UK o rokovaní v tejto veci na PASUK, ktorý svojim uznesením odporučil ASUK tento návrh na predaj nehnuteľnosti schváliť.
V nasledujúcej diskusii odznelo:
doc. Toma sa obrátil na p. rektora s otázkou, v ktorej časti mesta sa táto nehnuteľnosť nachádza. Bolo mu oznámené, že nehnuteľnosť sa nachádza na okraji starej časti mesta.
doc. Medeková sa informovala, ako bude naložené s financiami, ktoré boli získané po dohode
naviac (o 4 mil. Sk) ako je stanovený znalecký posudok. Rektor UK informoval ASUK, že
tieto prostriedky budú vynaložené na rekonštrukciu objektov UK v Bratislave a zakúpenie
potrebného vybavenia v ŠD.
Hlasovanie za: 33 proti: 1 zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 2.
AS UK schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve UK – objekt a pozemok pod objektom
v Košiciach na Belovej č. 1.
K bodu 5
Rektor UK predložil na schválenie - Cenník za ubytovacie služby v Študentských domovoch
UK s účinnosťou od 1.9.2005. Komisia pre ŠD a PASUK prerokovala uvedený návrh a odporúča ASUK schváliť Cenník za ubytovacie služby v Študentských domovoch UK s účinnosťou od 1.9.2005 tak ako bol predložený bez zmien.
doc. Putala informoval AS o rozdieloch v cenníku, kde bola stanovená pôvodná a nová cena
za lôžko. Zvýšenie ceny lôžok platí po zavedení a rekonštrukcii internetu.
Cenník za ubytovacie služby bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie za: jednomyseľne proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 3
AS UK schvaľuje Cenník za ubytovacie služby v Študentských domovoch UK s účinnosťou
od 1. 9. 2005.
K bodu 6
Rektor UK doc. Gahér požiadal ASUK o schválenie návrhu kandidáta na menovanie za člena
VR UK – prof.. PhDr. Petra Gavoru, CSc. prodekana pre vedu a doktorandské štúdium na
Pedagogickej fakulte UK.
Predseda mandátovej komisie doc. Gajdoš rozdal platné hlasovacie lístky na tajné hlasovanie
na voľbu nového člena VR doc. PhDr. Petra Gavoru, CSc. Oboznámil členov ASUK so základnými kritériami pre platnosť hlasovania.
Platný hlasovací lístok obsahuje: dátum, týka sa hlasu č. … za (zakrúžkovať), proti (škrtnúť)
Navrhovaný kandidát bol AS v tajnom hlasovaní schválený za nového člena VR.
Hlasovanie za: 33 proti: 1 neplatné: 1
Uznesenie č. 4.
AS UK schvaľuje návrh rektora na člena VR UK.
K bodu 7
Rektor UK informoval ASUK o návrhu na finančnú úhradu za prekročenie štandartnej dĺžky
štúdia v zmysle Zákona o VŠ 131/2002 Z. z., § 92 ods. 4 o školných poplatkoch. Výšku finančnej úhrady navrhol rektor UK na čiastku 20.000,- Sk. Predseda PASUK informoval
o rokovaní PASUK o tomto návrhu a vyslovil s ním súhlas.
doc. Gajdoš z Prírodovedeckej fakulty nemá k tomuto návrhu námietky a súhlasí
s navrhovanou čiastkou.
študent Braxatoris z Filozofickej fakulty sa informoval pri opakovaní ročníka, ktorý predmet
má určitú dĺžku štúdia akou formou by mala táto úhrada platiť, týka sa bakalárskeho štúdia a
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v akom rozpätí majú byť financie uhradené. Rektor UK navrhol ŠR ASUK aby predložila
návrh o úhrade a počte splátok.
K bodu 8
Rektor UK informoval AS o otázkach prejednávaných vo vedení UK. O prerozdelení finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu rektor počká do septembra. Vedenie navrhuje
rozdelenie 22 mil. prerozdeliť. V diskusii bola položená otázka na rektora či má efektívne
mechanizmy na reštrukturalizáciu. Dekani fakúlt musia predložiť celouniverzitnú metodiku
určovania počtu pracovných miest na 3 roky. Dekani postupujú veľmi otvorene.
K bodu 9
Doposiaľ žiadne písomné otázky na rektora UK neprišli. Taktiež nikto z členov AS na zasadnutí nemal na p. rektora otázky.
K bodu 10
Zástupca RVŠ a ŠRVŠ – doc. Putala podal nasledujúce informácie: prostriedky ktoré došli
dodatkom 03/04 boli narátané podľa metodiky. Z finančného rozpočtu boli vyčlenené prostriedky na bazén. Podal návrh na budovanie centier, metodiku delenia rozpočtu v oblasti vedy, zaviesť kritérium na publikačné výstupy.
K bodu 11
V rôznom bola diskusia či ukončením štúdia zaniká zvoleným študentom mandát v ASUK.
Niektorí členovia ASUK za študentskú časť oznámili, že neobdržali pozvánku na zasadnutia
ASUK. Predseda ASUK informoval členov, aby sa obrátili priamo na sekretariát AS a nahlásili platnú mailovú adresu. Predseda ASUK informoval plénum o predčasnom a nezdôvodnenom odchode člena AS za študentskú časť z Pedagogickej fakulty Igora Kureka – o 13,15
hod.
Taktiež informoval, o riadnej prevádzke sekretariátu počas letných prázdnin.
K bodu 12
Predseda AS poprial členom AS pekné dovolenky a poďakoval sa za aktívnu účasť na zasadnutiach AS, čím ukončil zasadnutie AS.

Výpis uznesení schválených na zasadnutí ASUK:
Uznesenie č. 1 (k bodu 3)
1. AS UK odporúča schváliť ŠP RKCMBF až po schválení štatútu fakulty a zosúladení ŠP s
týmto štatútom.
2. Schvaľuje: Študijný poriadok FTVŠ
3. Študijný poriadok LF
4. Študijný poriadok JLF
5. Študijný poriadok FSEV
Uznesenie č. 2 (k bodu 4)
AS UK schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve UK – objekt a pozemok pod objektom
v Košiciach na Belovej č. 1.
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Uznesenie č. 3
AS UK schvaľuje Cenník za ubytovacie služby v Študentských domovoch UK s účinnosťou
od 1. 9. 2005.
Uznesenie č. 4 (k bodu 6)
AS UK schvaľuje návrh rektora na člena VR UK.

..........................................
predseda AS UK doc. Mičieta
Overili návrhová komisia:
Bratislava 23. júna 2005
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