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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu UK v Bratislave dňa 14. 12. 2005 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Dodatok č. 3 k Štatútu UK  
4. Dopočet dotačných prostriedkov za r. 2005  
5. Autoevaluácia UK – informácia  
6. Informácie z vedenia UK  
7. Otázky na rektora  
8. Rôzne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

K bodu 1  
Zasadnutie AS UK otvoril a viedol predseda AS UK doc. Mičieta. Privítal na zasadnutí po-
zvaných hostí a predniesol návrh programu zasadnutia. Program zasadnutia bol členmi jed-
nomyseľne schválený. 

K bodu 2 
Do návrhovej komisie predseda AS UK navrhol zvoliť týchto členov: doc. Gajdoša, Mgr. 
Fronca, Streichera. 
Hlasovanie: za 31,  zdržali sa hlasovania: 1,  proti: 1 

K bodu 3 
Rektor UK doc. Gahér oboznámil členov AS UK s doplnenými zmenami a zosúladeniami 
Dodatku č. 3 k Štatútu UK na základe jednania so zástupcami RKCMBF UK. Zmeny sa týka-
li čl.9 ods.6, 8, za čl.10 sa pridáva čl.10a, čl.29 ods.2 sa zmenil. Dekan a predseda AS 
RKCMBF UK poďakovali vedeniu UK za vzájomne zosúladenie sporných bodov a podporil 
návrh rektora na schválenie tohto dokumentu na zasadnutí AS UK. PAS odporučilo prijať 
zmeny k Dodatku č. 3 k Štatútu a následné schválenie v AS UK. 
Hlasovanie: jednomyseľne schválené  
Uznesenie č. 1 
AS UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu UK tak, ako bol predložený rektorom UK.  

K bodu 4 
Rektor v úvodnom slove oboznámil členov AS s Dopočtom dotačných prostriedkov za rok 
2005 . K 31.10.2005 sa uskutočnila inventúra pridelených dotačných prostriedkov za tento 
rok. Zo zákona bola stanovená valorizácia miezd, valorizácia bola zohľadnená len vo výko-
noch pre následný dopočet. Tento návrh Dopočtu dotačných prostriedkov a jeho rozdelenie 
súčastiam UK predložený rektorom UK a prerokovaný v kolégiu rektora bol prerokovaný na 
zasadnutí Finančnej komisie AS UK, ktorá odporúča AS UK tento dokument schváliť. 
Hlasovanie: za 39,  zdržali sa hlasovania: 3,  proti: 0. 
Uznesenie č. 2 
AS UK schvaľuje Dopočet dotačných prostriedkov za rok 2005 pre UK a jeho prerozdelenie 
súčastiam UK. 
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K bodu 5 
K otázke informácie o Autoevaluácii UK vystúpil a informoval členov senátu prorektor pre 
rozvoj UK doc. Ostrovský. Do programu je zapojených 24 univerzít do roku 
2007.Autoevaluácia má preukázať vlastné hodnotenie, poslanie a zámery fakulty v akom sta-
ve sa UK nachádza v súčasnosti. Pre bližšie oboznámenie je program autoevaluácie uvedený 
na internetovej stránke UK. Prorektor vyzval všetkých zúčastnených aby svojimi príspevkami 
prispeli k tvorbe správy. Podarilo sa zrealizovať valorizácie na všetkých univerzitách, majetok 
UK bol vysporiadaný.  
Uznesenie č. 3 
AS UK berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej autoevaluácii UK. 

K bodu 6 
Informácie z vedenia UK predniesol rektor UK doc. Gahér. Vedenie UK žiada fakulty o do-
danie skutočných rozvrhov pre zhodnotenie pedagogického výkonu jednotlivcov, fakúlt i UK 
ako celku a následné ako reálneho podkladu na výšku štátnej dotácie na budúci rok. Va-
lorizácie platov na všetkých fakultách sa podarilo zrealizovať v zmysle zákona. Ďalej infor-
moval o rozdelení prostriedkov na prospechové štipendia, kde 2/3 prostriedkov sú pridelené 
na fakulty. 

K bodu 7 
Otázky na rektora neboli v písomnej ani ústnej forme predložené.  

K bodu 8 
V rôznom sa diskutovalo o možnostiach prevodu starej dovolenky do ďalšieho kalendárneho 
roku. Rektor UK informoval, že nebolo k decembru 2005 vyčerpaných celkovo cca 6900 dní 
dovolenky a niektoré fakulty majú 40% nevyčerpaných dovoleniek čím sa zaťažuje rozpočet 
UK. 
Prorektor pre inf. technológiu MUDr. Dúbrava odovzdal predsedovi AS UK pre všetky za-
sadnutia jednotlivých komisií heslá, aby členovia AS UK mali možnosť sa oboznámiť s čin-
nosťou jednotlivých komisií. Predseda AS UK navrhol novozvolených členov AS UK zaradiť 
do pracovných komisií podľa vlastného výberu. 
Bola diskutovaná problematika tvorby zásobníka vedeckých rozvojových projektov. Pre lep-
šiu informovanosť AO UK prorektor Ostrovský prisľúbil obratom rozposlať písomnú infor-
máciu MŠ SR k tejto problematike všetkým členom ASUK.  
Zasadnutie senátu ukončil predseda AS UK doc. Mičieta a poprial členom zasadnutia ako aj 
hosťom príjemné vianočné sviatky. 
   
doc. RNDr. Karol Mičieta, CSc. 
predseda AS UK 
  
Návrhová komisia:  


