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Správa o činnosti AS UK za rok 2013 
 

AS UK sa v roku 2013 zišiel na riadnych zasadnutiach päťkrát – 13.3., 24.4., 19.6., 
25.9. a 18.12.2013 AS UK prijal v roku 2013 spolu 63 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. 
 AS UK okrem iného prerokoval a schválil: Metodiku rozpisu prostriedkov štátnej 
dotácie fakultám a Rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 
2013; Dodatok k pracovnému poriadku UK; Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v 
Bratislave za rok 2012; Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za 
rok 2012; Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2013; 
Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave; Študijný poriadok Univerzity 
Komenského v Bratislave; Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave; Návrh na 
doplnenie člena Správnej rady UK; Vypustenie bodu 96 z Dodatku č. 2 Štatútu UK; Štatút Fakulty 
matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave; Dodatok č. 1 k 
Študijnému poriadku UK; Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej 
fakulty; Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty; Študijný 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty; Dodatok č. 3 k Študijnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a Dodatok č. 2 k Štatútu 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

Podrobnosti o rokovaniach AS UK sú uvedené v zápisniciach na web stránke UK 
http://www.uniba.sk/index.php?id=617.  
  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.  
  Je potrebné zdôrazniť, že oproti minulému roku, sa výrazne zvýšila činnosť komisií 
AS UK. Zároveň treba oceniť úzku a intenzívnu spoluprácu komisií AS UK s jednotlivými 
členmi vedenia UK – najmä pri príprave kľúčových materiálov neskôr schválených na 
zasadnutia AS UK.  
 
V Bratislave 4.3.2014 
 
 
                                                                   doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
                                                                                   predseda AS UK 
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