
Správa o činnosti AS UK za rok 2012 
 

AS UK sa v roku 2012 zišiel na riadnych zasadnutiach šesťkrát – 7.3., 8.4., 30.5., 
27.6., 24.10. a 12.12.2012. AS UK prijal v roku 2012 spolu 76 uznesení.  

Štruktúra zasadnutí bola obdobná – po otvorení a schválení programu boli 
prejednávané aktuálne body predložené vedením UK. Pravidelnou súčasťou zasadnutí boli 
informácie prednesené rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. 

Podrobnosti o rokovaniach AS UK sú uvedené v zápisniciach na web stránke UK 
http://www.uniba.sk/index.php?id=617. V dôsledku personálnej zmeny v kancelárii AS UK 
nateraz nie je k dispozícii zápisnica zo zasadnutia  z 27. 6. 2012, je len výpis uznesení. 
  AS UK prijal zásadné stanoviská k naliehavým otázkam, ktoré boli poslané 
kompetentným činiteľom a na vedomie senátom ostatných verejných a štátnych vysokých 
škôl. Jednalo sa najmä o otázky spolupráce UK s Univerzitnými nemocnicami a o štátnej 
finančnej podpore vedy a výskumu.   
  Predsedníctvo AS UK  zasadalo vždy pred konaním zasadnutia pléna. Prerokovalo 
predkladané materiály a schvaľovalo program zasadnutia AS UK. Zasadnutia predsedníctva 
AS UK sa pravidelne zúčastňovali aj členovia vedenia UK. 
  K jednoznačným pozitívam práce predsedníctva a senátu možno okrem významnej 
podpory a dobrej spolupráce s vedením UK zaradiť aj uskutočnenie pilotnej verzie senátneho  
Informačného systému AS UK. Jeho využívanie je zatiaľ nedostatočné, podobne ako 
doterajšie snahy o priamu aktiváciu predkladania námetov pre činnosť AS UK od jeho členov, 
ako aj ostatných členov akademickej obce UK. 
   Vzhľadom na personálne zmeny súvisiace  s poverením akademickými funkciami, 
prípadne odchodom členov zamestnaneckej časti AS UK a zmenami v študentskej časti AS 
UK súvisiacimi s platnosťou ich mandátov, vyhlasoval AS UK doplňovacie voľby do AS UK.  
  S výnimkou Pedagogickej komisie AS UK , ktorá nepracovala z dôvodu dlhodobého 
formálneho riešenia vzdania sa členstva v AS UK jej predsedníčky, ostatné komisie AS UK sa 
stretli aspoň na jednom zasadnutí. Krátke informácie od predsedov a predsedníčok komisií 
uvádzam v znení ako boli doručené: 
- Zahraničná komisia (predseda prof. Rudy): Poslaním komisie je spolupracovať s vedením 
univerzity v oblasti týkajúcej sa zabezpečovania medzinárodných vzťahov na Univerzite 
Komenského v Bratislave,, vrátane zahraničných študijných  pobytov študentov.  
V hodnotenom období sa členovia komisie stretli celkom trikrát. Jedno zo stretnutí bolo 
zamerané na prediskutovanie možnosti spolupráce komisie s prorektorom pre medzinárodné 
vzťahy a pracovníkmi zahraničného oddelenia rektorátu UK. Ďalšie dve stretnutia sa konali 
pri príležitosti návštevy významných hostí zo zahraničia na UK.  
- Volebná a mandátová komisia  (predseda JUDr. Burda) v roku 2012 priebežne overovala 
mandáty členov AS UK a organizovala tajné hlasovania počas zasadnutí AS UK. Dlhodobú 
úlohu – výklad postavenia tzv. odborných zamestnancov ako členov akademickej obce UK sa 
zatiaľ vyriešiť nepodarilo, avšak VMK AS UK plánuje sa spolupodieľať na legislatívnom 
riešení tejto otázky pri novelizácií Štatútu UK v prvej polovici roka 2013, v nadväznosti na 
novelu zákona o vysokých školách.  
- Vedecká komisia (predseda doc. Putala) na svojom zasadnutí 10. 10. prerokovala 
Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2011, predložené prorektorom prof. 
Meškom. Komisia prijala návrh Vyhlásenia AS UK k situácii vo financovaní výskumu a 
vývoja v Slovenskej republike. 
- Právna komisia  (predsedníčka JUDr. Kurilovská) sa v roku 2012 spolupodieľala na tvorbe 
Vnútorného predpisu UK č. 3/2012 Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 11/2008 Pracovný 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. Posudzovala tiež súlad vnútorných predpisov 
fakúlt UK so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK – najmä   

http://www.uniba.sk/index.php?id=617


Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Dodatok č. 2 k 
Študijnému poriadku Právnickej fakulty UK v Bratislave, Študijný poriadok Filozofickej 
fakulty UK v Bratislave. V kalendárnom roku 2013 čaká Právnu komisiu AS UK spolupráca 
pri revízií vnútorných predpisov UK najmä v súvislosti so zákonom č. 455/2012 Z. z., 
novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
- Finančná komisia (predsedníčka MUDr. Macháčová) sa v roku 2012 stretla sedemkrát. 
Prerokovala: Metodiku delenia štátnej dotácie na rok 2012; Rozpis štátnej dotácie na UK 
a súčasti UK na rok 2012 a odporučila AS UK prijatie návrhu rektora; žiadosťami o prenájom 
nehnuteľností,  z ktorých  89x ich odporučila AS UK schváliť (niektoré z nich komisia  vrátila 
na doplnenie, alebo vysvetlenie); žiadosťami o predaj nehnuteľností  (5x); žiadosťami 
o zriadenie vecných bremien (3x) a zámenou nehnuteľností – stavieb a pozemkov (4x). 
- Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie (predseda JUDr. Charvát) sa na svojich 
zasadnutiach venovala najmä otázkam súvisiacim s administráciou ubytovania na našej 
univerzite. Rozdeľovala ubytovaciu kapacitu medzi jednotlivé fakulty, pripravovala pre 
rektora UK návrhy na vylepšenia smernice o ubytovaní. Komisia sa vyjadrovala k 
interpeláciam študentov i k  návrhom riaditeľov internátov.  
- Komisia pre rozvoj a informačné technológie (predseda doc. Olejár): V priebehu minulého 
roka sa konali dve zasadnutia komisie. Druhé bolo neúspešné, väčšina členov sa 
ospravedlnila. Komisia nemá takú stálu agendu, ako iné komisie, ktoré prerokovávajú 
materiály pravidelne predkladané vedením do AS UK – v uplynulom roku neboli písomne 
predložené ucelené materiály, ku ktorým by komisia mohla zaujať stanovisko. Problematika, 
ktorá spadá do pôsobnosti komisie je však rozsiahla a rôznorodá. Preto sa komisia pokúsila 
vytvoriť pracovné skupiny na riešenie aktuálnych problémov alebo dlhodobé sledovanie 
oblastí činnosti Univerzity. Podarilo sa vytvoriť len pracovnú skupinu pre informačné 
technológie, ktorá absolvovala niekoľko stretnutí s riaditeľom CIT a prorektorom pre IKT a 
získala prehľad o stave a perspektívach IKT na Univerzite. Komisia vytvorila aj informačný 
systém AS UK a zabezpečila jeho pilotnú prevádzku. Nasadenie systému do plnej prevádzky 
si vyžaduje zaškolenie správcov pre webové stránky jednotlivých komisií a študentskej časti 
AS UK.  
 
 
 
12.3.2013 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
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