Zápis zo zasadnutia AS UK zo dňa 12. 10. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: doc. PhDr. František Gáher, CSc. – rektor UK, JUDr. Mária Duračinská – prorektorka pre rozvoj legislatívu a vzťahy s verejnosťou, MUDr. Martin Dúbrava, CSc. – prorektor
pre inf. Technológie, JUDr. Marta Partlová – hlavný kontrolór UK
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Dodatok č. 3 k Štatútu UK
4. Úprava rozpočtu UK o dotačné bežné finančné rozpočtové prostriedky
5. Poplatky za ubytovanie v Teologickom domove EBF UK- informácia
6. Informácie z vedenia
7. Informácia o stave implementácie projektu SOFIA na UK
8. Otázky na rektora
9. Plat rektora – informácia
10. Rôzne
K bodu 1:
Predseda AS UK Karol Mičieta, CSc. privítal hostí zasadnutia a všetkých prítomných členov
AS UK. V zmysle rokovacieho poriadku AS UK K. Mičieta požiadal prítomných o prípadné
doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.
Neboli vznesené žiadne doplňujúce návrhy, preto po jednomyseľnom súhlasnom stanovisku
členov AS UK predseda AS pokračoval vo vedení zasadnutia AS UK podľa predloženého
programu.
K bodu 2:
Za overovateľov zápisnice navrhol predseda AS UK A. Dubničkovú (FMFI), D. Olejára
(FMFI) za zamestnaneckú časť a M. Krištofiča (FMFI) za študentskú časť. Návrhy boli členmi AS UK schválené nasledovne:
Výsledky hlasovania: Prítomní – 42, z toho za - 39, proti - 0, zdržali sa – 3.
K bodu 3:
Rektor UK predložil návrh zmeny Dodatku č. 3 k Štatútu UK a podrobnejšie informoval o
dôvodoch, ktoré boli uvedené v písomnom zdôvodnení návrhu zmeny Štatútu. V tejto súvislosti navrhol AS schválenie tohto dodatku.
diskusia k bodu 3:
- Mgr. Fronc (RKCMBF) priložil v písomnej podobe so žiadosťou o uvedenie do zápisnice
nasledovný pozmeňovací návrh:
Návrh č. 1
• vypustiť body č. 1, 2, 5, 6
• v bode č. 14 za slová „vypúšťajú súčasti uvedené v 7., 8. a 9. bode“ doplniť text: súčasti
uvedené v 8. a 9. bode sa vkladajú do Tabuľky č. 2 časti A ako body 4. a 5.
• v bode č. 15 vypustiť slová „s výnimkou ustanovení uvedených v 1., 2., 5., 6., 13. a 14.
bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.“

Návrh č. 2
• V prípade, ak neprejde návrh č. 1 „navrhujem v bode č. 15 dátum „1. januára 2006“ nahradiť dátumom „1. septembra 2006“.
- Rektor v tejto súvislosti uviedol, že s navrhovanými písomnými zmenami návrhov nesúhlasí.
- Žiadne z návrhov vyplývajúce z diskusie si predkladateľ zmeny rektor UK neosvojil a o
celom Dodatku č. 3 k Štatútu UK sa hlasovalo.
- Senát hlasoval o predloženom návrhu v pôvodnom znení.
Výsledky hlasovania: Prítomní: - 42, z toho za - 14, proti - 5, zdržali sa - 26.
Uznesenie č. 1
Akademický senát UK na svojom zasadnutí neschválil zmeny k Dodatku č. 3 k Štatútu UK
K bodu 4:
Rektor UK oboznámil AS UK s úpravou rozpočtu UK o dotačné bežné finančné rozpočtové
prostriedky o navrhnutú deľbu dotácií na podprogramy 077 01 a 077 02 01. Z prostriedkov
bude dofinancované ošetrovateľstvo. Modifikácia návrhu rozdelenia prostriedkov bola schválená väčšinou dekanov UK.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 42, z toho za - 40, proti - 0, zdržali sa - 2
Uznesenie č. 3
AS UK schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu UK o dotačné bežné finančné rozpočtové prostriedky
K bodu 5:
Predseda AS UK a rektor UK informovali o liste dekana EBF, v ktorom žiadal AS UK o
schválenie zvýšenia poplatkov za ubytovanie v Teologickom domove (TD) EBF. Tento návrh
neschválil AS EBF. Predseda AS UK pripomenul, že schvaľovanie nie je v kompetencii AS
UK, pretože TD EBF nie je majetkom UK. Kvestorka podrobne informovala AS UK o celej
problematike financovania a cene ubytovania v TD EBF a informovala taktiež o krokoch UK,
ktoré riešia podporu financovania z dotačných zdrojov.
Výsledky hlasovania: Prítomní – 42, z toho za - 42, proti - 0, sa hlasovania - 0
Uznesenie č. 4
AS UK podporuje kroky vedenia UK o vyššie uvedených súvislostiach – získanie dotačných
prostriedkov na úhradu ubytovania.
K bodu 6:
Informácie z vedenia predniesol rektor UK. Oboznámil členov AS o kúpe budovy Strednej
zdravotnej školy v Martine. Kúpu sa podarilo zrealizovať za sumu, ktorá je pod limitom
schvaľovania AS UK.
K bodu 7:
Prorektor Dúbrava predniesol Informáciu o stave projektu SOFIA (finančného inf. sys.
MŠSR). Informoval o vývoji projektu. Doposiaľ bolo vyškolených oficiálne 284 zamestnancov UK (podľa prezenčnej listiny). Reálne číslo celkového vyškolenia je 300 zamestnancov.
Doposiaľ boli školení ekonomickí profesionáli. Viacerí členovia AS UK žiadali spresnenú
informáciu o termíne spustenia projektu SOPHIA.
Uznesenie č. 5
AS UK zobral na vedomie informáciu implementácie finančného informačného systému
SOFIA a Naďalej bude tento problém zavádzania pozorne sledovať.
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K bodu 8:
D. Olejár sa opýtal rektora UK na dôvody využívana priestorov FMFI ústavom UJOP CĎV.
Odpoveď rektora - využívane priestorov je záležitosť vedenia FMFI a UJOP CĎV.
M. Putala sa obrátil na rektora o vysvetlenie prečo z úrovne UK nebola posunutá na MŠ SR
žiadosť o APVV grant. Odpovedá prorektor Dúbrava, že návrh nespĺňal základné náležitosti a
bol o tomto informovaný dekan PriF UK. V budúcnosti bude vedenie UK informovať písomne príslušných žiadateľov.
K bodu 9:
Rektor UK podal informáciu o svojom platovom zaradení. Súčasne oboznámil AS UK, že za
pedagogickú činnosť mu bola pridelená 1/5 zo základného platu v T 12. Daňové priznanie za
pána rektora podala UK.
AS túto informáciu rektora UK vzal na vedomie.
K bodu 10: rôzne
- M. Putala (PriF) informoval členov AS, že Rada VŠ obdržala návrh pravidiel delenia finančných prostriedkov na rozvoj vedy a techniky.
- K Mičieta predseda AS požiadal doc. Putalu, aby tento návrh bol postúpený aj členom AS.
- Dr Lubelcová (FiF) v tejto súvislosti uviedla. aby sa zvolala finančná komisia ohľadne rozpracovania resp. prehodnotenia pravidiel delenia prostriedkov štátnej dotácie na UK. Informovala tiež členov ASUK o absencii študentov na prednáškach na začiatku semestra z dôvodu ubytovacieho miesta v ŠD UK.
- Rektor UK v tejto súvislosti uviedol, že všetky ubytovacie miesta sú plne obsadené a pod
kontrolou rektora UK.
Záverom predseda AS UK poďakoval členom AS UK za vecné a konštruktívne pripomienky
k predkladaným materiálom a zasadnutie ukončil.
Bratislava 19.10.2005
Zapísala: Silvia Faixová
doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
predseda AS UK
Overovatelia zápisnice:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
doc. MUDr. Tibor Marček, CSc.
Milutín Krištofič
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