
Správa o činnosti AS UK za obdobie 
od 1.1.2004 do 31.12.2004 

 
AS UK mal v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 7 riadnych zasadnutí. P AS UK zasada-
lo podľa potreby. Celkovo sa uskutočnilo 11 zasadnutí. 
Poradné orgány AS UK sú odborné pracovné komisie, ktoré sa schádzali podľa potreby. 
Prerokovávali a vyjadrovali sa k  materiálom, ktoré boli na programe nasledujúceho za-
sadnutia AS UK. 
 
AS UK rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým otázkam, ktoré patria do jeho kompe-
tencie zo zákona o VŠ a Štatútu UK. Snažil sa pritom pracovať podľa princípov a  no-
riem, ktoré podporujú vysokú kvalitu riadiacej práce a všestranný rozvoj. Konštruktívne 
spolupracoval s vedením UK a to formou účasti rektora, prorektorov a odborných pra-
covníkov na zasadnutiach AS UK a opačne aktívnou účasťou zástupcov AS UK na za-
sadnutiach vedenia UK, Kolégia rektora UK, Vedeckej rady UK, ďalej prostredníctvom 
uznesení zo zasadnutí AS UK adresovaných vedeniu UK, prípadne osobnými kontaktmi 
aj s inými zodpovednými pracovníkmi RUK. Nie všetky výsledky práce AS UK sa dajú 
kvantifikovať. Spočívajú hlavne vo vytvorení korektnej atmosféry medziľudských vzťahov 
a dobrej spolupráce medzi fakultami a ostatnými pracoviskami v rámci UK. 
Medzi najvýznamnejšie materiály, ktoré na svojich zasadnutiach AS UK prerokovával 
a schvaľoval  v hodnotiacom období patria: 
 
Účasť na tvorbe Osobitného predpisu, ktorý upravuje spôsob volieb do ŠR VŠ,  schvá-
lenie dodatkov Štatútu UK, schválenie Študijného poriadku UK, Pracovného poriadku 
UK, pripomienkovanie Zákona o vede a technike, Zákona o študentských pôžičkách. 

 
AS UK vedomý si spoluzodpovednosti za stav a rozvoj VŠ Slovenskej republiky dôsled-
ne analyzoval všetky materiály a návrhy  noviel zákonov na svojich zasadnutiach a prijal 
celý rad pripomienok a uznesení. Niektoré z nich: na základe vyhlásenia volieb do ŠR 
VŠ, bol spracovaný Osobitný predpis v súlade s Volebným poriadkom ŠRVŠ, návrh 
zmien v Štatúte UK vyplýval z novely zákona č. 131/2002 o vysokých školách, zároveň 
bol schválený Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady UK, novelizácia Študijného poriadku 
vyplývala rovnako zo zákona o vysokých školách. FMFI UK predložila na schválenie 
vlastný študijný poriadok. AS UK konštatoval, že je v súlade so ŠP UK a následne ho 
schválil.  Pracovný poriadok UK, bol prerokovaný a schválený v Rade odborov UK, Ko-
légiu rektora UK, v pracovných komisiách, AS F UK a v AS UK. Návrh zákona o vede 
a technike bol prerokovaný v Komisii pre vedu AS UK, AS F UK a AS UK, kde bol pozi-
tívne hodnotený návrh legislatívnej úpravy v prospech výskumu a vývoja v SR, zmyslu-
plného rozdeľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, tak, aby sa podporila 
kvalita a aby sa zamedzilo úniku prostriedkov. Zákonu o študentských pôžičkách sa ve-
novala mimoriadna pozornosť a bolo vyslovených množstvo pripomienok, ktoré boli za-
slané ministrovi školstva SR. 
 
AS UK odsúhlasil návrh Dodatku č.1 k Štatútu Správnej rady UK. AS UK tiež uskutočnil 
voľby zástupcu senátu do Študentskej rady VŠ SR, z dvoch kandidátov bol zvolený Ma-



rek Ballon, študent FaF UK. Na základe novely Zákona o VŠ, AS UK vyhlásil voľby zá-
stupcu študentskej časti AO UK do Správnej rady UK 
 

Rozpočet a štátne dotácia na rok 2004 
 
AS UK sa podrobne zaoberal Metodikou a zásadami kriteriálneho delenia prostriedkov 
štátnej dotácie pre rok 2004, ktorá vychádzala z tradície na UK a bola v podstate zhod-
ná s metodikou z roku 2003. AS UK taktiež schválil rozpočet UK, pričom konštatoval, že 
výška pridelenej štátnej dotácie je nedostatočná a nie je v súlade s programovým vyhlá-
sením vlády SR o vysokoškolskom štúdiu a nenaplňuje ani cieľ postupného zvyšovania 
financovania vysokých škôl zo štátneho rozpočtu tak, aby sa dosiahla úroveň krajín 
OECD. O uvedených uzneseniach ASUK informoval  Správnu radu UK, NR SR,  vládu 
SR, MŠ SR, MF SR, SRK, TASR a SITA. Súčasne AS UK vyzval všetky fakulty UK a ich 
AS, aby k rozpočtovým pravidlám zaslali svoje pripomienky a návrhy s dôrazom na zo-
hľadnenie vedeckých výkonov. 
 
V septembri ASUK schválil návrh rektora UK na rozdelenie neúčelovej štátnej dotácie 
pre rok 2004. 
 

Schvaľovanie prorektorov UK a členov Vedeckej rady UK 
 
AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora na vymenovanie doc. Mgr. art. Anny  Predmer-
skej  za prorektorku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a prof. RNDr. Martu Kollárová 
DrSc. za prorektorku pre vedecko-výskumnú činnosť. Zároveň vyslovil súhlas, aby sa 
doc. Mgr. art  Anna Predmerská, prorektorka UK,  prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, dekan 
RKCMBF UK, MUDr. Martin Dúbrava, CSc. prorektor, prof. ThDr. Juraj Bándy, dekan 
EBF UK, stali členmi Vedeckej rady UK.  
 

Správa o činnosti a hospodárení UK za rok 2003 
 
AS UK sa podrobne, jednak na rokovaní finančnej komisie,  jednak  na riadnom zasad-
nutí zaoberal Správou o činnosti a hospodárení za rok 2003. Po pripomienkovaní 30.6. 
2004 AS UK dokument schválil. AS UK schválil aj správu o činnosti svojej trojmesačnej 
činnosti za obdobie X. – XII  r. 2003.  
 

Akademický senát UK 
 
Uskutočnili sa doplňujúce voľby do AS UK. Za odchádzajúcich členov boli zvolení: Bc. 
Stanislav Mandinec, Bc. Andrej Kolesík a Karol Hlava. AS UK zobral na vedomie,  zria-
denie Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré nadobudlo účinnosť 1.12.2004.  
 
ASUK zrušil na návrh rektora UK  uznesenia AS UK zo dňa 25. júna 2003, ktorým bol 
schválený Štatút RKCMBF UK. Pri voľbe nového dekana fakulty sa zistilo, že v niekto-



rých častiach nie je v súlade so štátnym právom a kánonickým (cirkevným) právom, vy-
skytli sa rozpory v Štatúte RKCMBF UK a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov. 
 
AS UK schvalil Štatút RKCMBF UK zo dňa 17.6.2003 s výnimkou nižšie uvedených 
ustanovení z dôvodu, že tieto ustanovenia sú v rozpore s kánonickými predpismi, lebo 
zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. Ide o tieto ustanovenia: 1. čl. III, par.6 ods.2 písm. c) druhá veta, písm. d) a písm. 
e), 2. čl. VII. par. 15 ods. 3, 3. čl. X par. 27 ods. 4. AS UK opätovne prerokuje nové zne-
nie Štatútu RKCMBF UK, keď AS RKCMBF UK zosúladí znenie Štatútu s platnými ka-
nonickými predpismi a so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 

Študentské domovy a ubytovanie študentov 
 
Počas roka 2004 sa problematikou ubytovania v ŠD a U UK  zaoberala komisia pre ŠD 
AS UK pod vedením Eli Kanovej. Komisia vypracovala a predložila AS UK na schválenie 
Pravidlá pre stanovenie poplatku za ubytovanie, kritéria pre rozdeľovanie ubytovacej 
kapacity UK,  Harmonogram ubytovania na akademický rok 2004/2005, Kritériá pre pri-
delenie manželského typu ubytovania ŠD UK, Kritériá pre pridelenie ubytovania ŠD UK 
zamestnancom.  
 
So súhlasom riaditeľov ŠD UK a členov ubytovacej komisie AS UK rektor UK predložil 
návrh na schválenie zachovania doterajšej výšky poplatkov za ubytovanie v nezmenenej 
výške do 31. 12. 2004 za predpokladu, že nenastane zvýšenie cien energií. AS UK ná-
vrh jednomyseľne odsúhlasil. 


