
Správa o činnosti AS UK za rok 2010 
 
 

V roku 2010 Akademický senát UK zasadal 7 krát. Mimoriadne zasadnutie Akademického 
senátu UK sa uskutočnilo 10. 11. 2010 na ktorom bol zvolený rektor UK na obdobie od 1. 2. 
2011 – 31. 1. 2015. Predsedníctvo AS zasadalo 10 krát, z toho dvakrát uskutočnilo spoločné 
zasadnutie predsedníctva AS a finančnej komisie AS a spoločné zasadnutie predsedníctva AS 
a právnej komisie. 
 

Mimoriadne zasadnutie dňa 10. 11. 2010 bolo výlučne venované voľbe kandidáta na 
rektora UK. Na tomto zasadnutí, v treťom kole, Akademický senát UK zvolil na ďalšie 
funkčné obdobie kandidáta na rektora  prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc. Voľbu kandidáta na 
rektora UK riadila komisia pre voľbu kandidáta na rektora UK v zložení: predseda doc. 
MUDr. Daniel Böhmer, PhD., členovia za zamestnaneckú časť PhDr. Viera Bennárová, JUDr. 
Eduard Burda, PhD. Mgr. Gašpar Fronc, a študenti Ing. Vladimír Mikulec, PhD., Lukáš 
Antálek, Mgr. Tomáš Charvát. 
 
    Akademický senát UK schválil na svojom zasadnutí dňa 23.6.2010 za predsedu 
Akademického senátu UK prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, DrSc., keďže prof. K. Mičieta 
sa vzdal funkcie predsedu AS UK z dôvodu účasti na voľbu kandidáta na rektora UK. Po zvolení 
prof. A.Z. Dubničkovej, ktorá bola 1. podpredsedníčkou AS UK (v súlade so starým rokovacím 
poriadkom AS UK), AS UK zvolil za novú podpredsedníčku AS UK PhDr. Katarínu Cabanovú, 
PhD. Prebehla voľba zástupcu AS UK do Študentskej rady VŠ, zvolená bola opäť Katarína 
Stoláriková.   
 
    Zamestnanecká časť Akademického senátu UK zvolila na zasadnutí dňa 15. 12. 2010 doc. 
MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za kandidáta na vymenovanie za člena správnej rady UK a 
podľa § 40 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonom č. 
363/2007 Z. z. a AS UK podal návrh na vymenovanie doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za 
člena správnej rady UK. 
 
     V  Akademickom senáte UK pracujú  komisie, ktoré plnia funkciu poradných orgánov 
senátu. Pracovné komisie senátu sú –  pedagogická, právna, finančná a vedecká komisia, 
komisia pre rozvoj, komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie a volebná a mandátová 
komisia. Do komisie môžu byť zvolení členovia, ale aj nečlenovia Akademického senátu UK 
a zasadajú podľa aktuálnej potreby vyjadriť sa k materiálom, ktoré majú byť prerokované 
v senáte.      
 
      Medzi najvýznamnejšie materiály, ku ktorým sa Akademický senát UK každoročne 
vyjadruje a schvaľuje patrí Metodika rozpisu štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK. Rektor 
UK prezentoval trend pre rok 2010 z úrovne metodiky MŠ SR, najmä v akceptovaní 
výsledkov vedeckej činnosti. Pri schvaľovaní „Metodiky“ mali niektorí členovia senátu 
výhrady voči metodike delenia dotácie vypracovanej Ministerstvom školstva SR i návrhom 
rektora UK. Z diskusie v AS UK vyplynulo, že je významné sledovať dopady kritérií delenia 
finančných prostriedkov fakultám a súčastiam UK, pretože niektoré fakulty svojím výkonom 
a kvalitou vedeckej práce získavajú z MŠ pre UK viac dotačných prostriedkov ako ich od 
Univerzity Komenského dostanú vďaka solidárnemu integračnému prerozdeleniu. 
Predsedníctvo AS UK iniciovalo diskusiu o novom modeli Metodiky delenia štátnej dotácie 
na UK a zasadalo kvôli nej dva krát. K Metodike vypracoval aj program dekan FMFI UK 
(ako hosť predsedníctva AS UK) a ukázal ako ktorý parameter mení kritériá v metodike. 



Akademický senát UK metodiku delenia štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK schválil a 
schválil na marcovom zasadnutí aj Rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK. ASUK 
však s poľutovaním opätovne konštatoval, že štátna dotácia pridelená Univerzite Komenského 
na rok 2010 je nižšia ako v roku 2009, napriek tomu, že akreditácia UK dopadla vynikajúco. 
Takéto zníženie nedovoľuje požadované plnenie základných úloh fakúlt a súčastí UK, 
nepostačuje nielen na základnú prevádzku fakúlt a súčastí UK a už vôbec nie na vzdelávací 
proces a rozvoj vedy a výskumu na UK. AS UK opakovane  upozornil, že aktuálny stav 
financovania UK v rozhodujúcej miere nezohľadňuje prestížne postavenie UK medzi 
najlepšími univerzitami na svete a najmä na Slovensku. 

 
Ako to vyplýva z pôsobnosti ASUK, aj v roku 2010 sa Akademický senát UK podrobne 

zaoberal obsahom Výročnej správy o činnosti Univerzity Komenského a obsahom Výročnej 
správy o hospodárení Univerzity Komenského, ktoré schválil na májovom zasadnutí. 
 
      Významná miera činnosti ASUK na všetkých úrovniach spočívala v schvaľovacích 
procesoch vnútorných predpisov, ktoré vypracováva Univerzita Komenského resp. jednotlivé 
fakulty UK. Na májovom zasadnutí schválil Rokovací poriadok UK. Na júnovom zasadnutí 
schválil AS UK štatút  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky,  dodatok k štatútu 
Právnickej fakulty UK, na septembrovom zasadnutí schválil AS UK dodatok k štatútu 
Lekárskej fakulty UK a Fakulty managementu UK a na novembrovom zasadnutí AS UK 
schválil dodatok č. 1 k štatútu UK v dôsledku novely VŠ zákona. 

 
     Vzhľadom na veľké množstvo uzatváraných prenájmov nehnuteľností ASUK navrhol 
nový postup predkladania žiadosti o prenájom na schválenie v senáte. Následne v tejto 
súvislosti bol tento proces upravený príkazom rektora – Príkaz rektora UK č. 8/2009, ktorým 
sa ustanovujú zásady uzatvárania zmlúv o nájme nehnuteľnosti. Tento predpis bol použitý pri 
schvaľovaní aj v roku 2010. V roku 2010 Akademický senát prerokoval  124 predložených 
žiadostí. Na februárovom zasadnutí senátu bol schválený predaj farmakobiochemického 
laboratória III. Internej kliniky LF na Hlbokej č. 7 a na júnovom zasadnutí AS UK schválil 
zámenu pozemku vo vlastníctve UK v mestskej časti Nové mesto za pozemok v mestskej 
časti Staré mesto vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. AS UK schválil návrh na 
rozdelenie zisku UK z výsledku hospodárenia za rok 2009.   
 
      Akademický senát schválil vstup Univerzity Komenského do záujmového združenia 
Dunajský vedomostný klaster, ktorý môže podstatne pomôcť pri zvyšovaní kvality života v 
dunajskom regióne V rámci združenia sú rôzne projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj 
fakulty UK. Združenie Dunajský vedomostný klaster je právnickou osobou s právnou 
subjektivitou a jeho cieľom je podpora štrukturálnych reforiem.  
 
      Akademický senát schválil založenie spoločnosti UK Veda, s. r. o., špecializované 
výskumné a vývojové pracovisko UK, ktorého zakladateľom je UK Bratislava. Jediným 
zakladateľom tejto spoločnosti bude Univerzita Komenského v Bratislave s vkladom 20 000 
€. Zároveň schválil do dozornej rady tejto spoločnosti 5 členov, z toho 4 z akademického 
senátu a 1 z akademickej obce: PhDr. Katarínu Cabanovú PhD., prof. PhDr. Máriu Kusú, 
CSc., doc. RNDr. Martina Putalu, CSc., doc. PhDr. Jána Rybára, PhD.  a Mgr. Petronelu 
Luprichovú.  
 
AS UK schválil úpravu cien ubytovania na VI Družba zvýšením ceny plošne o 3 € mesačne, 
na VM Mlyny zvýšenie cien o 5 % mesačne a na Vysokoškolskom internáte a jedální v 
Martine podľa  cenníka, keďže v porovnaní s rokom 2009 vzrástli náklady na ubytovanie. 



      
       V priebehu roku 2010 odišli zo senátu: Prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc., LF, Štefan 
Gibala, (FaF) , Peter Lukačka, (PraF, ukončil štúdium a po nastúpení na Právnickú fakultu 
ako doktorand, znovu kandidoval do AS UK). Tomáš Búry (PraF), Mgr. Andrej Machlica 
(PriF), Michal Kevický (FMFI), Mgr. Martin Macko (FMFI), Mgr. Ladislav Križan ( FTVŠ), 
Mgr. Igor Remák (FTVŠ), Mgr. Milan Jurík (EBF), Tatiana Šmálová (EBF), Milan Bartko 
(EBF), Katarína Šujanová (FM) a Jozef Glasnák (FM). 
 
      Novými členmi sa stali: za zamestnaneckú časť  doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. 
(LF), Mgr. Radoslav Hanus, PhD. (EBF) a za študentskú časť Peter Panek (FaF), Mgr. Peter 
Lukačka (PraF), Mgr. Martin Daňko (PraF), Ján Horváth (PriF), Mgr. Tomáš Charvát (PriF), 
Mgr. Martin Lauko (FMFI), Gábor Szénási (FMFI), Mgr. Martina Pánisová (FTVŠ),  Lukáš 
Lengvarský (FTVŠ), Lukáš Antálek ( PdF), Ľubomír Vyšný (EBF), Mgr. Štefan Panuška 
(EBF), Mgr. Matej Meško (FM), Karol Brix, (FM). 
 
      AS UK v roku 2010 rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým otázkam, ktoré patria do 
jeho kompetencie zo zákona o VŠ, Štatútu UK a Rokovacieho poriadku AS UK. Snažil sa 
pracovať podľa princípov a noriem, ktoré podporujú vysokú kvalitu riadiacej práce a 
prispievajú k všestrannému rozvoju UK. Konštruktívne a operatívne spolupracoval s vedením 
UK, a to formou účasti rektora, prorektorov a odborných pracovníkov na zasadnutiach AS UK 
a opačne - aktívnou účasťou zástupcov AS UK na zasadnutiach vedenia UK, Kolégia rektora 
UK, ďalej prostredníctvom uznesení zo zasadnutí AS UK adresovaných vedeniu UK, 
prípadne osobnými kontaktmi aj s inými zodpovednými pracovníkmi RUK a fakúlt. Cieľom a 
snahou AS UK je vytvorenie korektnej tvorivej pracovnej atmosféry, medziľudských vzťahov 
a dobrej spolupráce medzi fakultami a ostatnými pracoviskami v rámci UK.  

 
 
 
 
 
 
 
20. januára 2011                                                               Prof. RNDr. A. Z. Dubničková, DrSc. 
                                                                                                     predsedníčka AS UK 
 
 
 


