Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 9. 2. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov podľa § 9 bod 1, písm. d zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách - schválenie
4. Voľba člena predsedníctva AS UK za Prírodovedeckú fakultu UK
5. Správa o činnosti AS UK za rok 2010
6. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
7. Informácie z vedenia
8. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predsedníčka AS privítala prítomných, oboznámila ich s programom a keďže nikto nemal
návrh na doplnenie programu, dala zaň hlasovať.
Hlasovanie: za – 49, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát schválil jednomyseľne predložený program na rokovanie.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: RNDr. Hyacinta Koščová, PhD., doc. RNDr. Juraj
Vantuch, CSc., Ľubomír Vyšný.
Hlasovanie: za – 49, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil jednomyseľne návrhovú komisiu v tomto zložení: RNDr. Hyacinta
Koščová, PhD., doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc., Ľubomír Vyšný.
Bod č. 3 Návrh rektora na vymenovanie prorektorov podľa § 9 bod 1, písm. d zákona č.
131/2002, Z. z. o vysokých školách – schválenie
D. Böhmer predseda volebnej komisie v súvislosti s voľbou prorektorov navrhol senátu
doplniť 2 členov do volebnej komisie, keďže jedna členka sa ospravedlnila zo zasadnutia AS
UK a druhý člen sa vzdal mandátu v senáte. Do komisie boli navrhnutí: Lukáš Antálek a
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 2

Uznesenie č. 3
Akademický senát schválil v doplňovacích voľbách do volebnej a mandátovej komisie AS
UK Lukáša Antáleka a PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD.
Rektor UK informoval o predložených personálnych návrhoch do vedenia Univerzity
Komenského. Budúcich prorektorov vyberal tak, aby boli prínosom pre Univerzitu, ako po
odbornej stránke, tak i organizátorskej. Navrhuje 5 nových prorektorov: prof. MUDr. Dušana
Meška, PhD. za prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium, doc.

RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. za prorektora pre rozvoj UK, prof. JUDr. Máriu Patakyovú,
CSc. za prorektorku pre legislatívu, doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. za prorektora
pre medzinárodné vzťahy, prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. za prorektora pre informačné
technológie a vo funkcii prorektora zostáva doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., pre študijné
záležitosti.
Rektor UK ubezpečil Akademický senát, že všetky dôležité veci budú prerokovávané
v senáte a aby bola lepšia spolupráca, obaja podpredsedovia senátu budú pozývaní na
zasadnutia kolégia rektora a taktiež predseda finančnej komisie AS. Na návrh
podpredsedníčky AS M. Kusej boli požiadaní prorektori, aby sformulovali svoje koncepcie.
Kandidáti na funkciu prorektorov predstavili svoje plány a ciele, ktoré chcú dosiahnuť počas
štyroch rokov. Ciele a plány kandidátov na prorektorov: V oblasti majetku UK je potrebné
urobiť kontrolu, čo všetko sa nachádza vo vlastníctve Univerzity a v akom stave. V oblasti
medzinárodných vzťahov bude Univerzita využívať individuálne skúsenosti dosiahnuté vo
finančných inštitúciách a univerzitách a rozvíjať spoluprácu s praxou. Veľmi dôležitý je
rozvoj infraštruktúry pre vedu a výskum. Treba oboznámiť ľudí s pojmom transfer
technológií, čo je v zahraničí už bežné, a klásť dôraz na rozvoj, stratégiu a kvalitu. Taktiež
spomenuli, že je na škodu, že sa nedostatočne využívajú na Univerzite manažérske
schopnosti. V reakcii na vystúpenie doc. Ostrovského ohľadom spravovania majetku UK, J.
Vantuch upozornil, že stav viacerých budov je kritický a taktiež zariadenie fakúlt a konkrétne
aj Pedagogickej fakulty nie je dôstojné mena a poslania Univerzity. Rektor UK uviedol, že
nakladanie s majetkom je dlhodobá koncepcia a je povinnosťou inštitúcie zveľaďovať ho.
Mnohokrát je však oprava budov drahšia ako výstavba novej. D. Böhmer upozornil na fakt, že
Akademický senát zastupuje činnosť mnohých útvarov a preto by bolo potrebné, aby
prorektori vytvorili pracovné tímy, ktoré by senát v týchto útvaroch odbremenili (napr. práca
finančnej komisie). Ďalej informoval, že predsedníctvo AS UK na svojom zasadnutí
odporučilo tajné hlasovanie pri voľbe prorektorov v zmysle zákona č. 131/2002, v znení
neskorších predpisov č. 363/2007 Z. z., § 9, ods. 1, písm. d. Podľa § 9 ods. 2, Akademický
senát verejnej vysokej školy rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej
veci rozhodne.
Hlasovanie: za – 49, proti – 0, zdržal sa - 0

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. schválil jednomyseľne voľbu
prorektorov UK tajným hlasovaním.
Predsedníčka AS predložila na schválenie návrh rektora UK na vymenovanie prof. MUDr.
Dušana Meška, PhD., doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc., prof. JUDr. Máriu Patakyovú,
CSc., doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. a prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. za
prorektorov Univerzity Komenského.
Výsledok hlasovania:
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.:
doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. :
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.:
doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

za – 42, proti – 3, zdržal sa – 2
za – 28, proti – 16, zdržal sa – 3
za – 40, proti – 3, zdržal sa – 4
za – 39, proti – 4, zdržal sa – 4
za – 36, proti – 10, zdržal sa – 1

Uznesenie č. 5
Akademický senát schválil návrh rektora UK na vymenovanie prof. MUDr. Dušana Meška,
PhD., doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc., prof. JUDr. Máriu Patakyovú, CSc., doc. RNDr.
Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. a prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. za prorektorov UK.
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Bod č. 4 Voľba člena predsedníctva AS UK za Prírodovedeckú fakultu UK
Predsedníčka AS informovala senát o doplňovacích voľbách na Prírodovedeckej fakulte do
Akademického senátu UK. Vyzvala členov Akademického senátu za Prírodovedeckú fakultu
UK aby navrhli kandidáta, ktorý bude zastupovať ich fakultu v predsedníctve AS. Bol
navrhnutý doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
Hlasovanie: za – 39, proti – 2, zdržal sa – 1, neplatný lístok – 1

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil za zástupcu Prírodovedeckej fakulty UK do predsedníctva AS
UK doc. RNDr. Martina Putalu, CSc.
Bod č. 5 Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2010
Predsedníčka AS konštatovala, že všetci členovia senátu dostali správu o činnosti za rok 2010,
písomne nedostala k nej žiadne pripomienky. Pripomenula, že predsedníctvo AS správu
o činnosti odporúčalo na senáte schváliť.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 7
Akademický senát schválil jednomyseľne správu o činnosti Akademického senátu UK za rok
2010.
Bod č. 6 Žiadosti o prenájom nehnuteľností
Predsedníčka finančnej komisie E. Macháčová informovala o závere komisie k predloženým
žiadostiam o prenájom. Boli predložené 4 žiadosti, z toho 3 odporúča schváliť. Žiadosť firmy
Roxy catering odporúča prerokovať na ďalšom zasadnutí senátu.
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa - 1

Uznesenie č. 8
Akademický senát UK schválil nižšie uvedené žiadosti o prenájom nehnuteľností. Schválenie
žiadosti firme Roxy catering, o prevod práv a povinností na dcérsku spoločnosť Fit food,
Akademický senát odkladá na ďalšie zasadnutie senátu.
1. Stravovanie – Petra, s. r. o., predĺženie nájmu jedálenských priestorov a skladu vo
výmere 466,3 m2 (vrátane parkovacej plochy) v k. ú. Modra – Harmónia. Nájomné337,25 €. Služby a energia podľa spotreby samostatnými meračmi, teplo je stanovené
z pomernej časti prenajatej plochy t. j. 231 m2 a je v súlade s platnou legislatívou.
Zúčtovanie raz do roka. Dĺžka nájmu: od 16. 1. 2011 – 15. 1. 2016. Podáva CĎV UK.
2. CENT, s. r. o., predĺženie nájmu nebytových priestorov vo VI Družba. Miestnosť
o rozlohe 13,40 m2 a miestnosť o rozlohe 13,40 m2 , účel nájmu: pranie a sušenie
bielizne v automatických práčkach bez obsluhy. Cena: 26,555 €/m2/rok. Energia
a voda podľa spotreby. Dĺžka nájmu: predĺženie do 31. 3. 2014. Podáva VI Družba.
3. Orange Slovensko, a. s., predĺženie nájmu plochy na streche VI Družba o rozlohe 35
m2, umiestnenie antén a káblov. Cena: 75,87 €/m2/rok. Energia podľa spotreby. Doba
nájmu: predĺženie do 31. 3. 2014. Podáva VI Družba.
Bod č. 7 Informácia z vedenia
Rektor UK informoval o dátume inaugurácie, ktorý je stanovený na 17. 3. 2011 o 11. hod.
Zdôraznil potrebu spolupráce na regionálnej úrovni, z čoho vyplýva aj prehodnotenie zloženia
správnej rady UK. V oblasti finančnej poznamenal, že je navrhnutá koncepcia metodiky
delenia rozpočtu. Mnohé vysoké školy sú finančne poddimenzované.
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Bod č. 8 Rôzne
M. Putala podal informáciu zo zasadnutia RVŠ SR, konaného 27. 1. 2011 v Bratislave. RVŠ
v prítomnosti ministra školstva E. Jurzycu prerokovala Návrh metodiky rozdelenia štátnej
dotácie VVŠ na rok 2011. Minister vysvetlil filozofiu zmien oproti minuloročnej Metodike.
Významnejšie zmeny: 1) Presun prostriedkov z kapitoly 07711 do kapitoly 0771201 tak, aby
pomer prostriedkov rozdeľovaných za výkony v pedagogike a za výkony vo vede ostal
rovnaký (dosiahnuté znížením podielu výkonov vo vede v kapitole 07711 na 15 %). 2) Zmena
výkonových kritérií delenia prostriedkov v kapitole 0771201 na dlhodobé (50 % za výsledok
kvality vedecko-výskumnej činnosti z poslednej komplexnej akreditácie so zohľadnením
počtu tvorivých pracovníkov, t.j. vedecko-výskumnej kapacity) a krátkodobé (za roky 2008
a 2009: 12,5% za podiel na získaných výskumných grantoch zo zahraničia, 12,5% za podiel
na získaných výskumných grantoch zo štátneho rozpočtu, 23% za podiel na publikačnej
činnosti (A1:B:C = 3:5:2), 2% za podiel na umeleckej tvorbe). RVŠ ocenila výrazné
zohľadnenie pripomienok z predchádzajúceho obdobia. RVŠ prijala pripomienky
k predloženej metodike, najmä: 1) stabilizovať Metodiku pre najbližšie obdobie a informovať
o jej smerovaní, 2) vo vyššej miere zohľadniť publikácie skupiny A2 v kapitole 07711 (lebo
sa nehodnotia v kapitole 0771201), 3) rozšíriť skupinu publikácií B o vedecké články
v časopisoch registrovaných v ďalších medzinárodných databázach (nie len CC), 4) zrušiť
koeficient uplatniteľnosti absolventov v odbore (KAP). Posilnením kritérií zohľadňujúcich
kvalitu vedecko-výskumnej činnosti dochádza k zvýšeniu podielu UK na výkonoch, čím pri
celkovom poklese objemu dotácie VVŠ o 1,8 % suma vyčlenená UK vzrástla o 0,8 %.
Predložený návrh Metodiky nebol konečný a môžu sa do neho premietnuť pripomienky
z diskusie k nemu. Minister ďalej informoval o príprave novely zákona o VŠ, ktorý pripravuje
ním menovaná komisia a následne bude predložená na vyjadrenie akademickej obci
a orgánom vysokoškolskej reprezentácie.
Rektor UK pripomenul vydanie petície „Zachráňme vedu“ pod ktorú sa už podpísalo 7000
ľudí. Petícia by sa umocnila, keby Akademický senát UK vydal uznesenie k tejto výzve. J.
Vantuch túto myšlienku podporil a navrhol, aby senát popri vyjadreniu podpory petície
pripravil aj vlastné vyhlásenie. Uviedol štatistické údaje o poklese podielu financovania vedy
a výskumu za uplynulé desaťročie, ktoré je v dramatickom kontraste s rastovým trendom
porovnateľných krajín EU a zdôraznil, že nedostatočné financovanie vedy a výskumu má
dopad aj na kvalitu vysokých škôl a mohol prispieť k nárastu migrácie za štúdiom do
zahraničia. Uviedol štatistiky dokumentujúce dramatický nárast úniku študentov do zahraničia
v porovnaní s Maďarskom a ČR. Navrhol urýchlene spracovať vyhlásenie a zverejniť ho ešte
pred ohláseným rokovaním vlády v tejto veci. Podľa J. Vantucha treba vyzvať vládu aby
zverejnila svoje analýzy, ktoré ju viedli k záverom , že je efektívnejšie presmerovať fondy na
výstavbu diaľnic a upozornil, že na vládnom portáli nie je medzi materiálmi predloženými na
rokovanie vlády žiadny takýto analytický materiál zverejnený. I. Ostrovský odporúča, aby sa
vydalo uznesenie k tejto výzve. M. Kanovský je toho názoru, že táto situácia si vyžaduje
radikálnejšie konanie. Spomenul tlačovú konferenciu, kde by boli aj veľvyslanci a bolo by
dobré, keby bola medzinárodná. Podľa M. Putalu Univerzita nemôže organizovať protesty, ale
môže tak robiť prostredníctvom svojich orgánov a senát by to podporil uznesením, avšak
musí byť primerané vážnosti inštitúcie. Predsedníčka AS súhlasí s vydaním uznesenia podľa
návrhu J. Vantucha, avšak musí byť schválené senátom. M. Kusá navrhuje hlasovanie per
rollam, po oboznámení sa s uznesením, do 11. 2. t. j. do piatku do 12. hod. Rektor UK
navrhuje uznesenie zverejniť aj na webovej stránke UK.
Hlasovanie za návrh, aby sa sformulovalo „vyhlásenie“ na podporu petície pre záchranu vedy
a za hlasovanie per rollam: za – 44, proti – 1, zdržal sa – 0
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Uznesenie č. 9
V reakci na aktuálne hroziace obmedzenie čerpania štrukturálnych fondov sa senát pripája
k podpore petície „Zachráňme vedu“ a podporuje zámer vydať „Vyhlásenie senátu“, ktorým
vyjadruje nesúhlas s plánovaným presunom finančných prostriedkov a tiež silné znepokojenie
zo súčasnej situácie dlhodobo zníženého financovania vedy. „Vyhlásenie senátu“ bude
rozoslané na schválenie per rollam v priebehu nasledujúceho dňa.

Vyhlásenie Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave
Dobrá myšlienka, zlý krok!
Na zasadnutí 2. februára 2011 schválila vláda „Návrh na realokáciu štrukturálnych
fondov“, ktorým peniaze európskych daňových poplatníkov v objeme 350 milión eur pôvodne
určené

na

rozvoj

informačnej

spoločnosti,

vedu

a výskum,

vzdelávanie, zvýšenie

zamestnanosti a potláčanie sociálneho vylúčenia, plánuje presunúť na výstavbu diaľnic. Podľa
vyjadrenia vlády je toto rozhodnutie „motivované nielen potrebou zdrojov pre financovanie
diaľnic, ale aj hľadanie čo najefektívnejšieho využitia týchto zdrojov“.
Je smutným obrazom chvatu v rozhodovaní vlády, že táto veta prevzatá z vládneho materiálu
je gramaticky chybná. Obrazom chvatu a možno i nekoncepčnosti v rozhodovaní je to, že na
portáli vlády www.rokovania.sk nie je uvedený jediný argument na podporu tohto tvrdenia.
Žiadna analýza, ktorá by skúmala dopady realokácie a dokumentovala možnosť zvýšenia
efektívnosti, nie je verejnosti k dispozícii. Medzi zverejnenými materiálmi je len príloha
s tabuľkou čerpania prostriedkov operačných programov, avšak žiadny tzv. „vlastný
materiál“. Zostáva záhadou, či takýto analytický materiál vôbec existuje, alebo ho jednoducho
úrad vlády na portál zabudol umiestniť. Tak či tak, ide o príliš vážnu vec, než aby bolo možné
nad týmto prejsť mlčaním. Verejnosť Slovenskej republiky má právo vedieť, na základe akej
analýzy dospela vláda k tomuto rozhodnutiu. Vyzývame predsedníčku vlády SR Ivetu
Radičovú, aby napravila túto chybu úradu vlády a zabezpečila zverejnenie takejto
analýzy!
Myšlienka financovať výstavbu diaľnic vo veľkom objeme z európskych zdrojov je
dobrá, avšak jej načasovanie je zlé. Vláda Mikuláša Dzurindu tak mohla a mala urobiť pri
príprave zámerov čerpania, pri vypracovaní tzv. Národného strategického rámca pred piatimi
rokmi. Vláda Ivety Radičovej teraz mení pôvodne stanovené zámery v čase, keď sa pôvodne
plánované projekty rozbiehajú. Riskuje tak, že zmarí pôvodné zámery a nenaplní nové. Vláda
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SR bude totiž musieť presvedčiť Európsku komisiu, že po piatich rokoch mení svoj názor
opodstatnene a že jej súčasné rozhodnutie je lepšie a dobre podložené. Bude to však v čase,
keď v Stratégii 2020 Európska únia deklaruje ako podmienku rastu únie zlepšenie podmienok
a prístupu k finančným prostriedkom pre výskum a vývoj a v čase, keď je Slovensko
príkladom krajiny, ktorá dramaticky zanedbáva vedu, výskum a školstvo. Štatistiky nezvratne
ukazujú, že Slovensko nielen že financuje tieto oblasti nedostatočne, ale ukazujú aj to, že tak
jeho vlády robia vedome. Objem alokácie na tieto účely nie je nízky preto, že je ekonomika
Slovenska slabá, ale preto, že vlády SR dlhodobo ignorujú význam a prínos takýchto
investícií. Nasledujúce údaje európskeho štatistického úradu hovoria samy za seba, s akou
vážnosťou pristupujú vlády SR k financovaniu vedy a výskumu.
Výdaje na vedu a výskum v rokoch 1998 až 2009 ako podiel HDP (%)
1998

1999

2000

2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EÚ27

1,79

1,83

1,86

1,86

1,87

1,86

1,83

1,82

1,85

1,85

1,92

2,01

Slovensko

0,78

0,66

0,65

0.63

0,57

0,57

0,51

0,51

0,49

0,46

0,47

0,48

Česko

1,15

1,14

1,21

1,2

1,2

1,25

1,25

1,41

1,55

1,54

1,47

1,53

Maďarsko 0,66

0,67

0,79

0,92

1

0,93

0,87

0,95

1

0,97

1

1,15

Estónsko

0,57

0,68

0,6

0,7

0,72

0,77

0,85

0,93

1,13

1,1

1,29

1,42

Slovinsko

1,34

1,37

1,39

1,5

1,47

1,27

1,4

1,44

1,56

1,45

1,65

1,86

Zdroj: Eurostat, Gross domestic expenditure on R&D (GERD) - [t2020_20]

Zatiaľ čo na Slovensku podiel investícií na HDP ustavične klesá, v dvoch podobných
susediacich krajinách, kde sa obyvatelia Slovenska môžu ľahko usadiť, aj vzhľadom na
jazykové zvýhodnenia, výdaje na vedu a výskum vzrástli tak, že v percentovom podiele sú
dvoj- až trojnásobne vyššie. Treba zdôrazniť, že tieto krajiny a úspešne napredujúce krajiny
EÚ nie sú len krajinami, ktoré môžu odlákať našich vedcov. Nedostatočné financovanie vedy
a výskumu je totiž útokom aj na kvalitu vysokých škôl. Nečudo, že Slovensko je krajinou,
ktorej študenti masovo emigrujú za kvalitnejším vysokoškolským vzdelaním do zahraničia.
Podľa údajov Eurostatu (Mobility Of Students In Europe - [tps00064]) vzrástol počet
študentov z Českej republiky študujúcich v krajinách EÚ, EZVO a kandidátskych krajinách z
2200 v roku 1998 na 7100 v roku 2007, v Maďarsku z 4500 na 7400, avšak počet študentov
zo Slovenska študujúcich v týchto krajinách z 3000 na 24 600. Už vyše 10 % študentov
vysokých škôl máme v zahraničí v týchto krajinách! Je iluzórne očakávať, že talentovaní
mladí vedci sa vrátia domov, na školy a výskumné pracoviská bez vybavenia
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zodpovedajúceho aspoň európskemu štandardu. Tých 120 miliónov eur, ktoré boli pôvodne
určené na dobudovanie vedeckej infraštruktúry malo len zmierniť naše zaostávanie.
Ďalších 60 miliónov eur určených na podporu vzdelávania - ako podmienky zvýšenia
zamestnanosti a konkurencieschopnosti našej ekonomiky - má byť tiež presunutých na
výstavbu diaľnic. Slovensko stojí pred dôležitou prestavbou odborného vzdelávania a tieto
prostriedky mu mohli napomôcť pri zvládnutí neľahkej úlohy obnoviť takmer rozvrátené
sekundárne odborné školstvo a využiť zahraničné skúsenosti pri implementácii nástrojov
Kodanského procesu, v čom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ významne zaostávame.
Vyzývame ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jána Figeľa, bývalého
komisára EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, aby argumenty,
ktorými chce vláda presvedčiť Európsku komisiu o preklasifikovaní finančných
prostriedkov určených pôvodne na podporu vzdelávania, najprv prezentoval verejnosti
na Slovensku!
V rovnaký deň, v ktorom vláda presmerovala finančné prostriedky určené na rozvoj
školstva, vedy a výskumu, schválila aj vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre vedomostnú ekonomiku. Vytvorenie tohto postu odôvodňuje ministerstvo
financií tým, že „hlavnou výzvou súčasnej vlády v oblasti hospodárskej politiky je uskutočniť
novú vlnu zmien a politík zameraných na rozvoj vedomostnej ekonomiky na Slovensku“
a deklaruje, že jeho hlavnou úlohou je „urýchlené vytvorenie koherentnej stratégie
s konkrétnymi zmenami a rozvojovými politikami“. Hneď prvá v zozname najdôležitejších
úloh z programového vyhlásenia vlády, ktorá má byť riešená splnomocnencom, je
formulovaná takto: „Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska pritiahnuť investície do
výskumu alebo investície, ktoré bude sprevádzať výskum; dostať do výskumnej sféry viac
praxe ako teórie a zvýšiť motiváciu výskumných pracovníkov rásť na špičkových odborníkov.“
Vyzývame novovymenovaného splnomocnenca vlády pre vzdelanostnú ekonomiku
Martina Bruncka, aby akademickej verejnosti oznámil, aké je jeho stanovisko
k „návrhu na realokáciu štrukturálnych fondov“, či súhlasí s úradom vlády, že táto
realokácia nebude mať „žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti“ a či neohrozí
rozvoj vzdelanostnej ekonomiky na Slovensku, a aby vysvetlil, akým spôsobom chce
podporiť zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenska bez toho, aby sa zvýšili investície do
výskumu a vývoja. Slovinsko a Estónsko, ktoré sú podľa indexu inovatívnosti Innovation
Union Scoreboard 2010 najinovatívnejšími postkomunistickými členmi EÚ a sú podľa tohto
indexu významne inovatívnejšie ako Slovensko, inovatívnosť podporovali rastom investícií
na vedu a výskum, ako vidieť i na tabuľke uvedenej vyššie.
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Podľa uznesenia vlády majú byť do 28. februára 2011 predložené na rokovanie vlády
návrhy na revízie príslušných operačných programov na schválenie. Ministerstvo školstva
teda teraz rozhoduje o tom, ako ušetrí 180 miliónov na úkor vzdelávania, vedy a výskumu.
Vyzývame preto ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu, aby
informoval verejnosť o svojich zámeroch ešte pred rokovaním vlády, a aby vo verejnej
diskusii v aule našej najstaršej univerzity obhájil pred vedcami, výskumníkmi
a učiteľmi svoje zámery.
Akademický senát UK vyzýva
-

členov svojej akademickej obce, aby sa pripojili k petícii na podporu vedy na
webovej stránke www.zachranmevedu.sk a

-

všetkých učiteľov vysokých škôl, aby v prvom týždni letného semestra
informovali svojich študentov o petícii a obsahu výzvy Akademického senátu UK.

Výsledok hlasovania per rollam o vydaní „vyhlásenia Akademického senátu UK“ a o
jeho zaslaní na Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo dopravy SR: za – 43, proti – 0,
nehlasoval – 2
Uznesenie č. 10
Akademický senát UK schválil „vyhlásenie Akademického senátu UK“. Zároveň poveruje
predsedníčku AS s medializáciou „vyhlásenia“.

prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
predsedníčka AS

Návrhová komisia: RNDr. Hyacinta Koščová, PhD.
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.
Ľubomír Vyšný
Zapísala: Viola Ivanovová
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