
Správa o činnosti AS UK za obdobie od 1. 1. 2006do 31. 12. 2006 

 

V roku 2006  od 1.1. až 31.12. 2006, sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí ASUK a jedno 

mimoriadne zasadnutie, 8.11. 2006. Mimoriadne zasadnutie bolo výlučne venované 

voľbám kandidáta na rektora UK. Na tomto zasadnutí, v treťom kole, ASUK zvolil na 

ďalšie funkčné obdobie kandidáta na rektora , terajšieho rektora, Doc. RNDr. Františka 

Gahéra, PhD. Voľbu kandidáta na rektora riadila komisia pre voľby kandidáta na rektora 

UK v zložení: doc. RNDr. Vojtech Gajdoš, PhDr.  Viera Bennárová, doc. PhDr.  Ján 

Koštial, CSc., študenti Jozef Glasnák a Juraj Frank.  

 

 

Predsedníctvo AS UK zasadalo 7 krát. Na zasadnutiach bol pripravovaný návrh programu  

a obsah jednotlivých bodov programu riadnych zasadnutí ASUK. 

 

Pracovné komisie – odborné poradné orgány AS UK (právna, pedagogická, komisia pre 

zahraničné vzťahy, komisia pre študentské domovy a ubytovanie komisia pre vedu, komisia 

pre rozvoj a informačné technológie, finančná komisia, volebná a mandátová komisia) 

zasadali podľa potreby AS UK a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli následne 

predložené na rokovanie  AS UK. 

 

Finančná komisia AS UK sa  na svojich  zasadnutiach zaoberala dôležitými materiálmi, 

ktoré úzko súviseli s kritériami rozdeľovania štátnej dotácie a rozpisom štátnej dotácie 

fakultám a súčastiam na r. 2006 a taktiež rozpočet UK na r. 2006 

 

Komisia pre študentské domovy a ubytovanie sa na svojich zasadnutiach zaoberala najmä: 

 Úpravou poplatkov za ubytovanie v ŠD Družba Bratislava a ŠD JLF v Martine 

 Kritériami pre rozdeľovanie ubytovacej kapacity   

 Zmluvou o ubytovaní v ŠD UK,  

 Cenníkom za ubytovacie služby v študentských domovoch UK s účinnosťou od 

1.9.2006. 

 

Pedagogická komisia sa zaoberala najmä prerokovávaním a pripomienkovaním študijných 

poriadkov fakúlt  : RKCMBF UK, PRIF UK, PDF UK, LF UK a  Dodatkom č. 2 k ŠP UK 
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AS UK na svojich zasadnutiach v tomto kalendárnom roku prerokoval a schválil mnohé 

materiály, medzi najdôležitejšie patria : 

 

a) Správa o činnosti ASUK za r. 2005 

b) Výročná správu UK za r. 2005 

c) Výročná správa o hospodárení UK za r. 2005 

d) Metodika prípravy rozpočtu UK na rok 2006  

e) Metodika rozpisu dotácií prostriedkov štátneho rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti 

UK na r. 2006 

f) Rozpočet výnosov a nákladov v hlavnej činnosti UK na rok 2006 

g) Študijné poriadky fakúlt: RKCMBF UK, PRIF UK, PDF UK, LF UK 

h) Dodatok č. 2 k ŠP UK 

i) Štatúty  fakúlt: FIF UK, JLF UK, LF UK, FTVŠ UK 

j) Pravidlá pre rozdeľovanie ubytovacej  kapacity UK medzi fakulty a ďalšie súčasti 

UK na akademický rok 2006/2007 

k) Schválenie výšky úhrady za ubytovanie v ŠD UK, zvýšenie  o 5%  

l) Zmluva o ubytovaní v ŠD Družba  

m) Vyhlásením doplňovacích volieb do ASUK 

 

 

V r. 2006 ASUK AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie nových 

členov do Správnej rady UK: Ing. Radomíra Háčika - podpredsedu predstavenstva 

poisťovne UNIQA a Ing. Vladimíra Bajana predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

AS UK vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie nového člena  Vedeckej 

rady UK: ThDr. Mariána Šurába, PhD. 

 

Za nových členov pracovných komisií ASUK boli navrhnutí a odsúhlasení doc. Farkaš 

(RKCMBF UK) do komisie pre vedu ASUK, Juraj Frank (FMFI UK) do pedagogickej 

komisie a komisie pre rozvoj a informačné technológie ASK a Milutín Krištofič (FMFI 

UK) do komisie pre Študentské domovy a ubytovanie ASUK a komisie pre rozvoj 

a informačné technológie ASUK. 
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ASUK vyslovil súhlas s prevodom nehnuteľného majetku medzi UK a hl. mestom SR 

Bratislava – budovu č. súp. 3114 na Znievskej ul. 26 a budovu súp. č. 3035 na 

Vyšehradskej ul., (obidve v Petržalke) za budovu č. 3495 na Račianskej 59.  

 

AS UK sa na svojom zasadnutí podrobnejšie zaberal  informáciou priebehu prijímacieho 

pokračovania na UK v roku 2005 a úspešnosťou stredných škôl v SR v prijímacom 

pokračovaní. AS UK sa podrobne zaoberal informáciou o evaluácii UK  Asociáciou 

európskych univerzít (EUA), ktorá hodnotila našu univerzitu v rámci národného projektu 

medzinárodného inštititucionálneho hodnotenia slovenských univerzít EUA. Mnohí 

členova ASUK sa aktívne zúčastnili   tohto procesu v rôznych grémiách resp. fórach. 

 

V súlade s osobitným predpisom ASUK, ktorý upravuje spôsob volieb do ŠRVŠ SR 

schváleného ASUK 25. 6.2004   prebehli na UK voľby zástupcov fakúlt do ŠRVŠ. Za AS 

UK do ŠRVŠ SR bol zvolený študent Milutín Krištofič z FMFI UK. 

 

Významný priestor ASUK venoval informácii o postupe a stave reštrukturalizácie 

klinických pracovísk LF UK v rámci procesu tzv. transformácii slovenského zdravotníctva . 

AS UK taktiež prijal rozsiahlu informáciu o operačnom programe vzdelávania. ASUK 

odmietol predložený Operačný program vzdelávania ako celok s pripomienkami že medzi 

ukazovateľmi chýba podiel prostriedkov HDP na vysokoškolské vzdelávanie, materiál 

nespomína centrá excelentného výskumu ktoré by mali významne prispieť k prenášaniu 

najnovších poznatkov špičkovej vedy a výskumu do vzdelávania. 

AS UK  sa zaoberal informáciou o zámere vytvoriť nové pracoviská UK - kanceláriu 

európskych projektov a vybudovanie informačného centra UK. 

 

V hodnotiacom období sa uskutočnili personálne zmeny na základe ukončenia mandátu 

(ukončenie štúdia) niektorých členov študentskej časti v AS UK. Za odchádzajúcich členov 

boli zvolení: Kristína Plajdicsková a Andrej Machlica (PriF UK), Katarína Stoláriková 

(FSEV UK), Michal Chovanec a Szabolc Mózes (za FiF UK), Martina Frličková a Ján 

Murín (FaF UK) a Martin Šafárik (RKCMBF UK), Barbora Kubicová (PdF UK), Katarína 

Šujanová a Jozef Glasnák (FM UK), Ladislav Križák a Igor Remák (FTVŠ UK). 
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Za podpredsedu AS za študentskú komoru bol zvolený Juraj Frank (FMFI UK).  

 

Za novú členku AS UK bola zvolená PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (FiF UK) po ukončení 

mandátu doc. Podolákovej, ktorá odišla do dôchodku. 

 

.AS UK sa na svojich zasadnutiach zaoberal a prijímal uznesenia k otázkam, ktoré patria do 

jeho kompetencie zo zákona o VŠ a zo Štatútu UK.  

Formou účasti pozvaných hostí na zasadnutiach AS UK aktívne spolupracoval s vedením 

UK, Kolégiom rektora, Vedeckej rady, prorektormi UK a ďalšími významnými 

odborníkmi.  

Cieľom  práce a aktivity AS UK bolo vytvorenie aktívnej a korektnej spolupráce 

a vytvorenie spätnej väzby medzi jednotlivými fakultami a pracoviskami v rámci UK.  

 

 

 

doc. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                      predseda AS UK 

 

 

 

V Bratislave 27. 11. 2006 


