
 
 
 

Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014 
 

Akademický senát UK (ďalej len „AS UK”) sa v roku 2014 zišiel na siedmich zasadnutiach, 
a to v dňoch 19. marca, 14. mája, 28. mája, 18. júna, 1. októbra, 11. novembra a 17. decembra.   AS 
UK prijal v roku 2014 spolu 82 uznesení.  

Program zasadnutí AS UK bol obdobný – po otvorení zasadnutia, schválení programu a 
voľbe návrhovej komisie boli prejednávané predovšetkým návrhy vnútorných predpisov UK a 
vnútorných predpisov jednotlivých fakúlt a žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas s nájmami a 
zriadením vecných bremien predložené rektorom UK, dekanmi fakúlt UK a riaditeľmi samostatne 
hospodáriacich súčastí UK. Pravidelnou súčasťou programu zasadnutí boli informácie prednesené 
členmi Vedenia UK. Novým bodom zasadnutí AS UK sa stali „Otázky na členov Vedenia UK”, 
v ktorom mohli členovia AS UK klásť otázky a žiadať vysvetlenia od rektora UK, prorektorov UK 
a kvestorky UK vo veciach patriacich do ich právomoci. Otázky členov AS UK smerovali najmä 
k stavu riešenia projektov Univerzitného vedeckého parku UK a INSYZAKUK a ďalším aktuálnym 
otázkam života UK a jej akademickej obce. 

Najvýznamnejšou udalosťou v činnosti AS UK v hodnotenom roku boli nepochybne voľby 
kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2015 - 31.1.2019. Vyhlásenie volieb spolu 
s voľbou predsedu a členov volebnej komisie sa uskutočnili na zasadnutí AS UK dňa 
1. októbra 2014. Samotný volebný akt prebehol na zasadnutí dňa 11. novembra 2014; v prvom kole 
volieb bol kandidátom na rektora UK na nové funkčné obdobie zvolený doterajší rektor UK prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 
 Medzi najvýznamnejšie materiály schválené na zasadnutiach AS UK v roku 2014 patrili:  

 
• Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2014, 
• Rozpis štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2014, 
• Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2014, 
• Dlhodobý zámer UK na obdobie rokov 2014 - 2024, 
• Výročná správa o činnosti UK za rok 2013, 
• Výročná správa o hospodárení UK za rok 2013, 
• Účtovná závierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013, 
• Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov UK, 

• Dodatok č. 3 k Štatútu UK, 
• Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku UK, 
• Štatút Prírodovedeckej fakulty UK, 
• Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK, 
• Študijný poriadok Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, 
• Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK, 
• Pracovný poriadok Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, 
• Rokovací poriadok AS UK. 

 
AS UK taktiež prijal stanoviská k naliehavým celospoločenským otázkam presahujúcim 

rámec UK, ktoré boli poslané kompetentným činiteľom a na vedomie akademickým senátom 
ostatných verejných a štátnych vysokých škôl. Jednalo sa najmä o otázku vzájomných zmluvných 
vzťahov UK s univerzitnými nemocnicami a o problém nedostatočnej štátnej finančnej podpory 
vedy a výskumu prostredníctvom grantových agentúr. 

 



 
 
 

Podrobnosti o zasadnutiach AS UK sú uvedené v zápisniciach na webovom sídle UK 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zapisnice-z-rokovani-as-uk/.  

Skvalitnenie práce AS UK dlhodobo narážalo na problém Rokovacieho poriadku AS UK 
(schváleného v roku 2010 a meneného dvoma dodatkami), ktorý už nezohľadňoval aktuálnu prax  
vnútorných organizačných a riadiacich vzťahov medzi orgánmi AS UK a procesnú stránku 
zvolávania a priebehu zasadnutí AS UK a jeho kolektívnych orgánov.  V nadväznosti na Dodatok 
č. 3 k Štatútu UK, ktorý precizoval ustanovenia Štatútu UK o činnosti, zložení a orgánoch AS UK, 
bol preto členmi Právnej komisie AS UK vypracovaný nový Rokovací poriadok AS UK (s prílohou 
Poriadok volieb kandidáta na rektora UK).  

Najvýznamnejšou zmenou vyplývajúcou z oboch horeuvedených vnútorných predpisov UK 
bolo vytvorenie funkcie ďalšieho podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK a formálne 
„zrovnoprávnenie” podpredsedov AS UK za zamestnaneckú a študentskú časť AS UK tým, že 
podpredsedov AS UK volí plénum AS UK, pričom návrhové oprávnenie ostalo iba členom 
príslušných častí AS UK. Úlohou nastávajúceho obdobia bude uviesť jednotlivé ustanovenia 
nového Rokovacieho poriadku AS UK do každodennej senátnej praxe. 

 
Stále komisie AS UK zasadali podľa aktuálnej potreby a posudzovali materiály predložené 

na zasadnutia AS UK, najmä návrhy vnútorných predpisov UK a fakúlt UK (Právna komisia 
AS UK, Pedagogická komisia AS UK) a žiadosti o predchádzajúci písomný súhlas na nakladanie 
s majetkom UK (Finančná komisia AS UK). 

 Predsedníctvo AS UK zasadalo najmenej jedenkrát pred každým zasadnutím pléna AS UK, 
a to spravidla jeden týždeň pred jeho konaním. Prerokovalo návrh programu zasadnutia AS UK a 
písomne predložené materiály. Zasadnutí Predsedníctva AS UK sa pravidelne zúčastňovali členovia 
Vedenia UK a predsedovia komisií AS UK. 

Predseda AS UK a podpredsedovia AS UK sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Kolégia 
rektora UK, ktorého sú z titulu zastávaných funkcií členmi. V prípade potreby bol predseda AS UK 
prizývaný aj na zasadnutia Vedenia UK. 

 
 Vzhľadom na personálne zmeny súvisiace s vymenovaním do akademických funkcií 

v prípade členov zamestnaneckej časti AS UK a skončením štúdia členov študentskej časti AS UK 
vyhlasoval AS UK doplňovacie voľby na uprázdnené mandáty. V mesiacoch november a december 
sa taktiež uskutočnili voľby delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 
2014 - 2016. Vzhľadom na obsolentnosť Zásad volieb do AS UK schválených v roku 2006 členovia 
Právnej komisie AS UK pristúpili k vypracovaniu nových Zásad volieb do AS UK, ktoré boli 
v mesiaci december zaslané prostredníctvom predsedov akademických senátov fakúlt UK na 
pripomienkovanie členom akademickej obce UK. 

 
Ako problematický aspekt v činnosti AS UK sa naďalej javí nedostatočný prenos informácií 

o jeho činnosti medzi členov akademickej obce UK. Pozitívne však možno hodnotiť zvýšenú 
aktivitu členov študentskej časti AS UK a ich participáciu na oslavách 95. výročia založenia UK 
v podobe Festivalu študentských spolkov. 

 
 
 
V Bratislave dňa 25. marca 2015 
 
 
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
 predseda AS UK 
 


