Zápisnica
zo zasadnutia AS UK dňa 25. 4. 2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie metodiky rozdelenia štátnej dotácie na r. 2007
4. Schválenie rozdelenia štátnej dotácie na r. 2007
5. Organizačný poriadok UK r. 2007
6. Návrh úpravy Štatútu EBF UK
7. Príloha č. 1 k Štatútu LF UK
8. Voľba zástupcu do Správnej rady UK za študentskú časť AO UK
9. Voľba zástupcu do Správnej rady UK za zamestnaneckú. časť AO UK
10. Zmluva o ubytovaní na ak. r. 07/08
11. Návrh na zriadenie vecného bremena
12. Informácie z vedenia
13. Otázky na rektora
14. Rôzne
K bodu 1
Predseda AS UK predniesol návrh rokovacieho programu a oboznámil plénum s rozšírením o
bod 10 – návrh na zriadenie vecného bremena. Za prijatie programu rokovania dal hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 1
Návrh rokovacieho programu bol schválený.
K bodu 2
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Moravčíková, doc. JUDr. Košičiarová, doc.
PhDr. Chovancová.
Hlasovanie za: jednomyseľne
K bodu 3
Rektor UK doc. Gahér detailne oboznámil plénum s predloženou metodikou rozpisu dotácií
zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2007, s jej zámermi a cieľmi
ako aj s členením podľa jednotlivých článkov. Informoval o zvýšení fondu rektora a
ohodnotenia publikačnej činnosti. Metodika bola prerokovaná a schválená vo vedení UK, v
Kolégiu rektora UK, finančnej komisii AS UK a aj predsedníctvom AS UK. PAS UK navrhlo
metodiku predložiť AS UK na schválenie. Doc. Toma sa informoval, či sa do počtu študentov
započítavajú aj bakalári, dostal odpoveď, že nie. Predseda ASUK a finančnej komisie
informoval o priebehu a obsahu diskusie v bode – „článok 5 Metodiky...“ rozvojový fond
a probléme akceptácie vyčlenenia prostriedkov pre tento fond niektorými súčasťami UK v
návrhu. Rektor podrobne vysvetlil nevyhnutnosť vyčlenenia prostriedkov na softvér
„Študent“ Prorektor. Dúbrava reagoval na otázku, prečo bola metodika predložená
oneskorene, a informoval prítomných, že metodika bola predložená v termíne, keď už bolo
zrejmé, že nedôjde ku krízovému riešeniu financií. Predseda AS UK dal o prijatí metodiky
hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne

Uznesenie 2
AS UK schválil predloženú Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a
ďalším súčastiam UK na rok 2007.
K bodu 4
V stanovenom termíne (do 24. 4. 2007) nebola na sekretariát AS UK predložená žiadna
písomná pripomienka k návrhu rozpisu dotácie. Rektor UK doc. Gahér poďakoval prítomným
za jednomyseľné schválenie metodiky a detailne číselne informoval o prerozdeľovaní dotácie
medzi VŠ a o základných makro číslach pridelených finančných prostriedkov: rezerva je
v kapitálových prostriedkoch, pokles sme zaznamenali v podprograme 07711 – poskytovanie
vzdelávania a zabezpečenia. prevádzky, v tovaroch a službách, a najväčší pokles je
zaznamenaný pri zabezpečení praktickej výučby na klinických pracoviskách. Viac oproti
minulému roku sme obdržali na mzdy, štipendiá doktorandov, na výskumnú a vývojovú
činnosť, sociálnu podporu študentov a študentské domovy. Predseda AS UK doc. Mičieta
otvoril diskusiu a upozornil, že niektoré fakulty sa dostali do krízovej situácie. Rektor UK
doc. Gahér informoval, že mimo miezd sa môže navrhnúť presun. Základná prevádzka – fixné
náklady je garantovaná so zákona. Rozpis dotácie prerokovala finančná komisia AS UK
a dvakrát Predsedníctvo AS UK. Predseda AS UK dal o schválení rozpisu dotácie zo štátneho
rozpočtu na rok 2007 hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 3
AS UK schválil predložený rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK na r. 2007.
Uznesenie 4
AS UK konštatuje, že štátna dotácia pridelená UK na rok 2007 je nedostatočná,
ohrozuje plnenie základných úloh fakúlt a súčasti UK, nevytvára podmienky pre ich
plánovaný rozvoj, je nepostačujúca na základnú prevádzku fakúlt a súčasti UK a už
vôbec nie na rozvoj vedy a výskumu na UK.
K bodu 5
Organizačný poriadok UK a schéma štruktúry UK bola prerokovaná v Kolégiu rektora UK,
vo vedení, právnej komisii AS UK a Predsedníctve AS UK. Rektor UK informoval plénum,
že pri jeho tvorbe boli zohľadnené všetky predpisy. Pripomienku zaslal štud. Machlica –
navrhol doplniť v texte slovo „študentom UK“. Rektor upozornil plénum, že na doplnenie
vzhľadom na uvedený schvaľovací proces musí dať súhlas aj on. Na základe diskusie a
súhlasu rektora UK dal predseda AS UK hlasovať o doplnení čl. 6 odst.1 OP UK doplniť
slová najmä študentom UK
Hlasovanie za: 46 proti: 2, zdržal sa: 1
Uznesenie 5
AS UK schválil zmenu v článku 6 odst. 1 s týmto definitívnym znením : Univerzita
Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba (VI Družba UK). Jeho
hlavným poslaním je zabezpečovať úlohy ubytovacieho, sociálneho a výchovného
zariadenia, najmä študentom denného štúdia UK a zároveň zabezpečovať vhodné
podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporovať
záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov.
Ďalej zabezpečuje stravovanie študentov a zamestnancov univerzity, prípadne
zamestnancov iných organizácií, ubytovanie lektorov, zamestnancov univerzity a tretích
osôb.
Následne dal predseda AS UK hlasovať o predloženom Organizačnom poriadku UK.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 6
AS UK schválil Organizačný poriadok UK a organizačnú štruktúru UK.

K bodu 6
Dekan EBF UK doc. Bándy požiadal AS UK o prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu
Štatútu EBF UK. Vedenie UK i právna komisia AS UK vyslovili súhlas s návrhom na zmenu,
týkajúcu sa volieb dekana. Predseda AS UK dal o prijatí doplňujúceho ustanovenia hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 7
AS UK schválil zmenu Štatútu EBF UK.

K bodu 7
Dekana LF UK pre liečebno-preventívnu starostlivosť doc. Kiňová v mene dekana LFUK po
schválení v AS LF UK predložila návrh na schválenie prílohu č. 1 Štatútu LF UK – zoznam
základných pracovísk, vedeckovýskumných ústavov a účelových zariadení LF UK. Jedná sa
o úpravu názvu Ústavu lekárskej fyziky a biofyziky na Ústav lekárskej fyziky, biofyziky,
informatiky a telemedicíny LF UK.
Uznesenie 8
AS UK prerokoval a schválil Prílohu č. 1 Štatútu LF UK.
K bodu 8
Za člen volebnej a mandátovej komisie UK pre bod programu č. 8 a 9 voľby zástupcov
študentskej časti do Správnej rady AS UK a zástupcu zamestnaneckej časti AS UK bol
zvolený Mgr. Jurík.
Predseda AS UK dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Za zástupcov študentskej časti do Správnej rady boli navrhnutí Andrej Machlica (PriF UK)
a Szabolcs Mózeš (FiF UK). Volila študentská časť AS UK.
1. kolo hlasovania: počet prítomných 20.
 Machlica za: 10, zdržali sa 2,
 Mózeš
za: 6, neplatné 2.
Nakoľko z navrhnutých členov žiaden nezískal nadpolovičnú väčšinu, pristúpilo sa k 2. kolu
volieb.
2. kolo hlasovania: počet prítomných: 21
 Machlica za: 13, zdržali sa: 3
 Mózeš
za: 5
Uznesenie 9
Za zástupcu študentskej časti do Správnej rady UK bol zvolený študent Machlica.
K bodu 9
Za zamestnaneckú časťAO bol narhnutý jediný kandidát Karol Mičieta. Iný kandidát nebol
plénom navrhnutý. V zmysle Zákona o VŠ zamestnanecká časť hlasovala o jedinom
kandidátovi.
Počet členov: 28
Hlasovanie za:24, zdržali sa 3, neplatný 1
Uznesenie 10

Za člena Správnej rady UK za zamestnaneckú časť bol zvolený doc. Mičieta.

K bodu 10
Predseda ubytovacej komisie AS UK študent Chovanec predložil všeobecný Návrh zmluvy
o ubytovaní na r. 2007/08 a návrh dohôd medzi UK a VŠMU a VŠVU. Návrh: VŠVÚ prideliť
260 miest vrátane manželov, VŠMU 40 miest. Zmluva o ubytovaní je všeobecná a každý ŠD
si ju bude upravovať podľa svojich podmienok. Riaditeľ VM ĽŠ – Mlyny informoval, že
obsahové znenie zmluvy sa nemení, môžu nastať zmeny technického charakteru. Bola
navrhnutá riaditeľmi ŠD zmena rezervácie miesta a to oproti pôvodnému termínu do 25. 9. na
termín do 15. 9. Miesto ktoré nebude do tohto nového termínu obsadené, bude k dispozícii
internátu. Predseda AS UK požiadal o vyjadrenie súhlasu s touto zmenou.
Hlasovanie za: 39 proti: 1 zdržal sa 7
Uznesenie 11
AS UK súhlasí so zmenou v dokumente „Kritéria pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity
UK Bratislava časť V, harmonogram ubytovania v akad. roku 2007/08 časť ubytovacie
oddelenia príslušných ŠD, že pri neobsadení ubytovacej kapacity len vo VM Ľ. ŠtúraMlyny UK termín rezervovania prideleného miesta na ubytovanie sa mení z 25.9. na
15.9. príslušného akademického roka. Obsadenie voľných miest s výnimkou miest pre
doktorandov a zahraničných študentov študentmi UK je k dispozícii ubytovaciemu
zariadeniu.
Predseda AS UK upozornil na tvorbu cenníkov za ubytovacie služby a poveril predsedu
komisie pre ŠD, aby upravené pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovacie služby
v akademickom roku 2007/08 predložil na senát.
AS UK sa oboznámil s dohodami medzi UK a VŠVU a VŠVU. Podrobnosti zmlúv vysvetlil
predseda Ubytovacej komisie AS UK Chovanec.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 12
AS UK zobral na vedomie návrh Dohôd medzi UK a VŠVU a VŠMU v Bratislave.
K bodu 11
Rektor UK doc. Gahér predložil na schválenie AS UK návrh na zriadenie vecného bremena
na nehnuteľný majetok UK – účelovú komunikáciu ulice Staré Grunty, ktorá má charakter
verejnej cesty a je zapísaná v LV č. 727 pre katastrálne územie Karlova Ves. Účelom vecného
bremena bude aj zriadenie práva prechodu a prejazdu cez uvedenú komunikáciu ul. Staré
Grunty na parcelné číslo 2975/2 k ú. Karlova Ves.
Hlasovanie za: jednomyseľne
Uznesenie 13
AS UK schválil návrh na zriadenie vecného bremena. Účelom vecného bremena bude aj
zriadenie práva prechodu a prejazdu cez uvedenú komunikáciu ul. Staré Grunty na
parcelné číslo 2975/2, k. ú. Karlová Ves pre každého ďalšieho nadobúdateľa stavby
Bytového domu a jeho súvisiacej technickej infraštruktúry. Cena vecného bremena bola
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 100.000,- Sk za 81 m uloženej dĺžky
inžinierskych sietí do pozemku parc. č. 2975/2, k. ú. Karlová Ves. Univerzita
Komenského v Bratislave nebude mať žiadne náklady ani povinnosti v súvislosti
s udržiavaním inžinierskych sieti, pre ktoré bolo vecné bremeno zriadené.

K bodu 12
Rektor UK informoval o návrhu novely VŠ zákona, ktorú schválila vláda SR. Problém
doktorandov, ktorí sú VŠ študenti ale štát za nich neplatí poistné, by mal doriešiť minister
školstva SR a písomne iniciovať zmenu u poslancov.
K bodu 13
V rôznom rektor UK informoval, že rokoval s premiérom vlády SR o investičnom zámere na
fakultách v Mlynskej doline a budovaní špičkových pracovísk vedy a výskumu. K otázke
Rázsoch premiér pre nekompletnosť predložených informácii nevyjadril stanovisko.
K uvedenej problematike tlmočil uznesenie AS LF člen štud. časti AS UK p. Žabka.: „AS LF
UK zaväzuje dekana LF UK a poveruje svojich zástupcov v AS UK, RVŠ SR a všetky
akademické orgány, v ktorých má zastúpenie, aby presadzovali variant dostavby univerzitnej
nemocnice a univerzitného kampusu Rázsochy, ktoré by zodpovedali európskym
požiadavkám a normám. Ďalej, aby jednoznačne definovali požiadavky LF UK na použitie
rozostavaného areálu pre vybudovanie teoretických, predklinických, klinických
a paraklinických pracovísk v areáli nemocničného a univerzitného kampusu Rázsochy
v nadväznosti na všetky doposiaľ vyvíjané aktivity AS LF UK v danej veci.
Uznesenie 14
AS UK po vecnej stránke podporuje uznesenie AS LF UK zo dňa 24. 4. 2007
k rozostavanému areálu Rázsochy.
Súčasne plénu AS UK rektor UK oznámil výsledok výberového konania na funkciu kvestorky
UK. Do funkcie kvestorky UK bola výberovým konaním vymenovaná Ing. M. Záthurecká.
Písomné otázky na rektora UK neboli vznesené.
K bodu 14
Rektor informoval ASUK o hodnotení univerzít a umiestnení UK v poradí univerzít vo svete
podľa informácii a metodiky publikovanej na stránke: http://ed.sjtu.edu.cn/index.htm
Diskutované boli tiež vecné problémy týkajúce sa prípravy nasnujúceho zasadnutia AS UK

doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda AS UK
Návrhová komisia:

Zapísala: S. Faixová
V Bratislave 27. 4. 2007

