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Sp. zn.:  

V Bratislave 18.5.2020 

 

 

 

Vážená pani predsedníčka, 

 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa Akademický senát UK 

vyjadruje o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 

zrušenie súčastí verejnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami, si Vás dovoľujem požiadať, aby 

ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK nasledujúci bod: 

 

1) Návrh rektora na zrušenie súčasti UK – Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum 

ďalšieho vzdelávania. 

 

Návrh predkladám na základe rozhodnutia Vedenia UK, vyplývajúceho z informácií 

prorektorky pre majetok a investície o nepriaznivej ekonomickej situácii v samostatne 

hospodáriacej súčasti UK – Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho 

vzdelávania UK. Dotknutá súčasť UK nevykazuje zisk, je stratová a vzhľadom na existujúcu 

finančnú záťaž predstavuje jej zrušenie najvhodnejšie riešenie vzniknutej situácie.  

 

Centrum ďalšieho vzdelávania bude v zmysle predloženého návrhu  prevzaté vrátane činnosti 

a zamestnancov formou nástupníctva  rektorátom UK, čo znamená, že jeho materiálny substrát 

prejde pod správu rektorátu, a to vrátane realizácie a organizácie prebiehajúcich či plánovaných 

aktivít. Od 1.1.2021  bude zrušená len samostatne hospodáriaca súčasť (ďalej len SHS), nie je 

činnosti. 

Navrhovanú zmenu, v podobe uvedeného zrušenia SHS, zvolilo vedenie ako krátkodobé 

riešenie vyplývajúce z krízového stavu (akútnej potreby finančnej sanácie základného chodu 

súčasti) ale aj z dlhodobo pretrvávajúcich ťažkostí týkajúcich sa najmä, no nie výlučne, 

spravovaného majetku (Modra Harmónia). Predložený návrh predstavuje formálne 

a ekonomicky efektívne riešenie.  

Otázka ďalšieho vzdelávania, ako jedného z nástrojov napĺňania hlavného poslania UK, a jeho 

budúcnosti, bude predmetom rozsiahlej analýzy, s cieľom prípravy dlhodobo udržateľného 

modelu jeho organizácie, ale aj financovania. Ďalšie vzdelávanie na UK si vyžaduje systémové 

zmeny reflektujúce požiadavky  fakúlt, zamestnancov UK i verejnosti tak, aby si UK udržala 

postavenie lídra slovenského vysokého školstva aj v tejto oblasti, no i posilnila svoju pozíciu 

na trhu a vedela efektívne využívať svoj potenciál aj pri získavaní finančných prostriedkov.  

Potrebu inovatívneho prístupu a redefiníciu ďalšieho vzdelávania indikuje aj Vláda SR vo 

svojom Programovom vyhlásení, kde zároveň avizuje väčšiu podporu pre jeho poskytovateľov 

s heslom:  kvalita, uplatniteľnosť a dostupnosť.  

Vychádzajúc z uvedeného, v kontexte priemyselnej revolúcie Industry 4.0 a s ňou súvisiacich 

spoločenských i technologických zmien, je potrebné pripraviť dlhodobú stratégiu rozvoja 

ďalšieho vzdelávania na UK.  
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  Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99  Bratislava 1,  +421-2-52921594, 02-90101001,  kr@rec.uniba.sk 

 

 

 

K návrhu prikladám Rozhodnutie o zrušení súčasti UK, ktoré nadobudne účinnosť až po 

vyjadrení Akademického senátu UK. 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

 

Uznesenie č. ............................  

 

Akademický senát UK prerokoval návrh rektora na zrušenie súčasti UK – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania. 

 

 

S pozdravom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pani 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

Predsedníčka 

Akademický senát UK 

 



                        REKTOR 

 UNIVERZITY KOMENSKÉHO  

 V BRATISLAVE 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

  Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99  Bratislava 1,  +421-2-52921594, 02-90101001,  kr@rec.uniba.sk 

 

 
Sp. zn.:  

V Bratislave 15.5.2020 

 

 
ROZHODNUTIE  

o zrušení súčasti Univerzity Komenského v Bratislave 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), 

Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava I, v súvislosti s výskytom a šírením 

koronavírusu (ochorenie COVID – 19) a vzhľadom na finančné straty, dlhodobé nevykazovanie zisku 

a z toho vyplývajúcu ekonomickú záťaž, s cieľom zvýšenia kvality organizácie, zefektívnenia riadenia, 

v kontexte optimalizácie riadenia činnosti a stratégie ďalšieho smerovania UK vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e  

 

o zrušení súčasti UK. 

 

I. 

 

1. Zrušuje sa samostatne hospodáriaca súčasť – Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum 

ďalšieho vzdelávania. 

 

2. Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania sa zrušuje k 31. decembru 

2020. 

 

II. 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v súlade s § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o vysokých školách“) momentom vyjadrenia Akademického senátu UK k návrhu 

rektora na zrušenie súčasti UK podľa § 10 ods. 5 zákona o vysokých školách.  

 

2. Na základe tohto rozhodnutia sú potrebné zmeny príslušných vnútorných predpisov, najmä Štatútu 

UK a Organizačného poriadku UK, ktoré zohľadnia zrušenie súčasti. 

 

3. Zmeny individuálnych pracovno-právnych vzťahov vyplývajúce z tohto rozhodnutia budú riešené 

v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK, najmä ustanoveniami 

Zákonníka práce, Pracovného poriadku UK a platnej Kolektívnej zmluvy. 

 

 

 



Správa o situácií CĎV 

Dňa 18.03. 2020 sme obdržali správu  od pani riaditeľky Ilavskej,  v ktorej upozornila na  zlú až 

neudržateľnú  situáciu v CĎV:  

Vzdelávanie krajanov (Slovákov žijúcich v zahraničí) – všetky podujatia sú MŠVVaŠ SR do 
odvolania pozastavené a vzdelávanie verejnosti – všetky pripravované kurzy a semináre  
zrušené. Taktiež bola pozastavená Univerzita tretieho veku (UTV) s tým, že sa výučba bude 
nahrádzať (pozn. v súčasnosti prebieha výučba dištančne). Dištančne pokračuje akreditované 
vzdelávanie pedag. a odbor. zamestnancov a vzdelávanie cudzincov a krajanov (ÚJOP). 
Zariadenie v Modre (ŠaKS) je od 9.3. uzavreté.  
Na základe tejto vzniknutej situácie CĎV prišlo o predpokladané príjmy z uvedených činností, 
čím došlo k narušeniu platobnej schopnosti tejto samostatne hospodáriacej súčasti a RUK bolo 
požiadané o riešenie uvedeného stavu. 
 
Náklady na mesiac bez opatrení:  
Mzdové náklady:  cca 72000 € 
Prevádzka: 15 000€ 
 
Vzhľadom na túto situáciu boli prijaté  okamžité mzdové opatrenia:  
 
Počet  zamestnancov / (+ externisti – za rok cca 200): 42 

Opatrenia: 

- jedno ukončenie pracovného pomeru  - recepčná v Modre 
- traja zamestnanci na OČR 
- 20 krát  - zníženie osobného príplatku (11x - 100%, 1x - 92%, 5x - 30%, 3x - 15%)  
- postupne ukončenie dohôd 

 
Súčasná situácia:  
 
Mesačná dotácia prijem:  20 000 € 
Príjem štipendisti:    3 200€ 
Prenájom jedáleň:  2 000€ 
Spolu príjem 25 200€ - na mesiac 
 
Prevádzka budov:  13 000€/mesačne  
Z toho:  
Modra: ccc   5 000 € 
Žižkova: ccc  6 000 € 
Odbojárov:   cca  2 000 € 
Mzdové nálady  cca 61 000 €/mesačne  
 
Náklady spolu na CĎV : 74 000/mesačne 
Príjmy                               25 200 € /mesačne   
Rozdiel 48 800 /mesačne -  pomoc od RUK 
 



 
Hospodársky výsledok za rok 2018 a 2019  

Hlavná činnosť - 
vzdelávanie 2019   2018   

  Výnosy Náklady 
Výsledo
k Výnosy Náklady 

Výsledo
k 

UJOP 594 024 522 549 71 475 653 188 532 619 120 569 

Krajania 153 900 153 900 0 150 810 150 810 0 

UTV 195 997 135 662 60 335 145 268 108 082 37 186 

Verejnosť - mediátor, 
vzdelávanie pedagógov, 
jazykové vzdelávanie 
zamestnancov UK 213 113 138 640 74 473 123 162 84 901 38 261 

Správa  THP,  centrála CĎV 351 357 391 322 -39 965 70 488 236 835 -166 347 

Výsledok spolu: 
1 508 

391 
1 342 

073 166 318 
1 142 

916 
1 113 

247 29 669 

 

 

 

Podnikateľská činnosť 2019  2018  
  Výnosy Náklady Výsledok Výnosy Náklady Výsledok 

Verejnosť - Kontinuálne, 
kompetenčné a kariérové 
vzdelávanie 20 569 13 145 7 424 15 725 19 288 -3 563 

Jazykové kurzy - pre verejnosť 16 989 16 068 921 17 388 16 629 759 

Š a KS Modra 184 371 240 163 -55 792 172 390 202 713 -30 323 

              

 

 

  2019 2018 

  Výnosy Náklady Výsledok   Výnosy Náklady 
Výsledo
k   

Vzdelávanie 
celkom HČ+PČ: 1 545 949 1 371 286 174 663 zisk 

1 176 
029 1 149 164 26 865 zisk 

ŠaKS Modra 184 371 240 163 -55 792 
strat
a 172 390 202 713 -30 323 strata 

 

 

Z uvedených tabuliek vyplýva, že CĎV za posledné dva roka dosahuje kladný účtovný 

hospodárky výsledok. Ide však o porovnanie výnosov a nákladov.  



S prihliadnutím na príjmy a výdavky však treba upozorniť, že CĎV ma voči RUK záväzok vo 

výške  100 000€  ako pôžičku z GARI účtu a taktiež v roku  2019 bola CĎV poskytnutá 

mimoriadna dotácia vo výške 110 000€ a tiež  20 000€  finančný príspevok z ušetrených 

projektových  finančných prostriedkov. Z tohto je zrejmé, že CĎV ako celok  nie je schopná 

generovať kladný hospodársky výsledok.  Vzhľadom na to, že je predpoklad možného 

kladného hospodárskeho výsledku z jednotlivých činností CĎV (z hlavnej vzdelávacej činnosti), 

je cieľom plánovaného zrušenia CĎV a presunu jeho činností vrátane personálneho  

a majetkového substrátu dosiahnutie efektívneho napĺňania hlavného poslania CĎV, pričom 

dôjde k úspore na administratívne a prevádzkové náklady. 

Samotné vedenie CĎV si je vedomé súčasnej  neudržateľnej hospodárskej situácie a navrhuje 
prijať systémové opatrenia, ktoré uvádzame v podobe, v akej nám boli predložené. Ide 
o nasledovné systémové riešenia vo forme: 
1) financovania – zrušiť SHS (SHS vyžaduje celé ekonomické odd.,  

   personálne odd.) 
2)         zamerania - okrem externých odberateľov, školiť/vzdelávať aj zamestnancov UK 
3)         postavenia voči UK a fakultám – užšia spolupráca a vzájomná prepojenosť, centralizácia 

ďalšieho vzdelávania UK 
4)         správy majetku - ŠaKS Modra dať do správy UK (využívať, prenajať...?)  
5)         zmeny financovania/legislatívne zmeny. 
 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
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Predkladá: Mgr. Ľubica Opálková, tajomníčka 
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1 Úvod - zhodnotenie súčasnej situácie 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) poskytuje široké 

portfólio vzdelávacích programov na báze študijných a vedných odborov Univerzity 

Komenského. Ich aplikáciou optimalizuje podmienky pre rozvoj kariérnej dráhy 

a osobnostného rastu občanov.  

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v roku 2019 oslávilo 15. výročie svojho vzniku 

a jeho dve súčasti otvorili jubilejné akademické roky - Útvar jazykovej a odbornej 

prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK otvoril 60. akademický rok a Univerzita 

tretieho veku CĎV UK 30. akademický rok. 

CĎV UK je zložené z dvoch útvarov: Útvar pre celoživotné vzdelávanie a Útvar pre 

jazykovú a odbornú prípravu. V roku 2019 ponúkal Útvar pre celoživotné vzdelávanie 

programy pre kontinuálne, kompetenčné a kariérne vzdelávanie (KKKV), vzdelávanie 

seniorov v rámci Univerzity tretieho veku (UTV) a vzdelávanie v oblasti cudzích 

jazykov realizovalo Centrum jazykov (CJ). Osobitnú oblasť vzdelávania pre 

zahraničných študentov realizuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov  

(ÚJOP). Ďalšou súčasťou CĎV UK je Študijné a kongresové stredisko v Modre-

Harmónii (ŠaKS), ktoré ponúka kompletné hotelové služby.  

Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (KKKV) v jeho súčasti Vzdelávanie 

pedagógov v roku 2019 otvorilo 15 skupín 60-hodinového akreditovaného vzdelávania 

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich 

odborných zamestnancov (FIV) a 8 skupín 160-hodinového akreditovaného vzdelávania 

Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných 

zamestnancov (FV) s účasťou 596 frekventantov, z ktorých 440 vo vzdelávaní 

pokračuje v roku 2020. Obhajobou záverečnej práce ukončilo vzdelávanie 156 

frekventantov spolu s ďalšími skupinami (8 FIV a 2 FV) z roku 2018 s 299 absolventmi, 

ktorým bolo vydané osvedčenie. Spolu v roku 2019 ukončilo vzdelávanie vedúcich 

pedagogických a vedúcich  odborných zamestnancov škôl a školských zariadení 455 

absolventov. Celkom zaznamenávame v roku 2019 v oblasti vzdelávania pedagógov 

895 frekventantov.  

Ďalšou súčasťou KKKV je Vzdelávanie verejnosti, kde sme otvorili  2 skupiny (41 

frekventantov) 200-hodinového akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor, 

a realizovali 2 odborné semináre pre registrovaných mediátorov (37 účastníkov).  

Opäť boli organizované aj tzv. kurzy šité na mieru z oblasti komunikácie a vedenia 

ľudí. V priebehu celého roka 2019 sa v rámci vzdelávania pre verejnosť vzdelávalo 302 

účastníkov v 18 vzdelávacích programoch. 

Jednou z ďalších cieľových skupín KKKV CĎV UK sú krajania – Slováci žijúci 

v zahraničí. Program zahraničnej spolupráce je financovaný MŠVVaŠ SR. 

Vzdelávacích podujatí na úseku vzdelávania krajanov sa v roku 2019 zúčastnilo celkom 

468 účastníkov. 
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Univerzita tretieho veku (UTV) je najväčším útvarom CĎV UK, čo sa týka počtu 

ponúkaných študijných odborov, ako aj počtu študentov. V akademickom roku 

2019/2020 otvorila UTV už tradične 40 študijných odborov v 68 študijných skupinách, 

do ktorých sa zapísalo k 31. 10. 2019 spolu 2002 študentov. Na Univerzite tretieho veku 

CĎV UK si prevzalo osvedčenia v júni 2019 vo všetkých odboroch a fakultách spolu 

520 starších študentov. Popri trojročných študijných odboroch v Bratislave, Martine a 

Nitre realizuje UTV aj vzdelávacie programy UTV v Námestove v súčinnosti s 

projektom Erasmus+, a krátkodobé programy pre seniorov v oblasti digitálnej a 

finančnej gramotnosti. UTV CĎV UK pripravila v lete pre seniorov už tradične dva 

programy. Letný rekondično-ozdravovací pobyt UTV sa zameral na športové aktivity 

a zdravý životný štýl s realizáciou v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK 

v Modre-Harmónii s účasťou 43 starších študentov. V spolupráci s Magistrátom 

hlavného mesta SR Bratislavy sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnil 

v auguste 9. ročník obľúbenej Letnej bratislavskej univerzity seniorov so 156 

účastníkmi.    

V roku 2019 sa na úseku Cudzích jazykov (CJ) celkovo vzdelávalo 288 účastníkov 

v programoch anglického a nemeckého jazyka. Z tohoto počtu seniori predstavovali 200 

účastníkov, 148 v jazyku anglickom a 52 v jazyku nemeckom. Osobitnou cieľovou 

skupinou boli zamestnanci Mlyny UK, kde sa pokračovalo v dlhodobej jazykovej 

príprave zamestnancov v štyroch cudzích jazykoch – angličtine, nemčine, taliančine 

a španielčine. Pokračovali sme aj so vzdelávaním zamestnancov FSEV UK v anglickom 

jazyku.  

Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov (ÚJOP) CĎV UK v 

Bratislave ponúka vzdelávacie programy pre prípravu zahraničných študentov na 

vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike. V roku 2019 slávnostne otvoril svoj 60. 

akademický rok. V roku 2019 sa v slovenskom jazyku a odborných predmetoch 

v slovenskom jazyku vzdelávalo 368 študentov z 52 krajín sveta. 205 študentov 

absolvovalo krátkodobé vzdelávacie programy a 163 študentov absolvovalo dlhodobé 

dvoj- a jedno semestrálne vzdelávacie programy.  

Pracovisko poskytuje aj testovanie jazykových kompetencií (TJK) zo slovenčiny ako 

cudzieho jazyka. V tomto roku získalo medzinárodne platné certifikáty 33 klientov 

v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Tento rok sa 

modifikoval a dopracoval online zaraďovací test pre klientov na prihlasovanie do 

vzdelávacích programov a na testovanie jazykových kompetencií. ÚJOP vykonáva 

edičnú činnosť v rámci CĎV UK, čím reaguje na aktuálne požiadavky vzdelávania 

cudzincov v slovenskom jazyku a v odborných predmetoch. Od  roku 2017 pokračuje 

pridružené členstvo v  Association of Language Testers in Europe (ALTE).  

  

Študijné a kongresové stredisko v Modre – Harmónii (ŠaKS), ktoré je v správe CĎV 

UK v Bratislave, ponúka ubytovacie a stravovacie služby s možnosťou usporiadania 

konferencií, seminárov, workshopov a iných pobytových podujatí. K dispozícii má 35 

izieb, 92 pevných lôžok, 5 rokovacích miestností a kongresovú sálu s kapacitou 150 
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miest. V roku 2019 bola v stredisku zrekonštruovaná plynová kotolňa a 17 izieb na 

prvom poschodí (13 dvojlôžkových, 3 štvorlôžkové a 1 apartmán). V roku 2019 bolo 

v zariadení ubytovaných 2750 hostí z 24 krajín sveta, čo tvorilo obsadenosť 28,83% (v 

roku 2018 30,80%).   

Tabuľka 1: Prehľad o počte frekventantov CĎV UK za roky 2012 – 2019 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CJ 1 667 881 318 314 381 359 335 304 

UTV 1 859 1 887 2 167 2 106 2 247 2 232 2 255 2 278 

KKKV 732 500 517 513 1 308 1 347 1 359 1 821 

ÚJOP 415 432 414 494 484 440 394 368 

Spolu 4 673 3 700 3 416 3 427 4 420 4 378 4 343 4 771 

 

Realizácia projektov 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v rámci individuálnych mobilít 

zamestnancov projektu Erasmus+ realizovalo 5 vzdelávacích a kontaktných mobilít 

TCA nadnárodnej spolupráce do Rumunska, Fínska a Českej republiky. CĎV UK 

realizuje projekty Erasmus+ s rôznym zameraním. Od 1. septembra 2018 ÚJOP CĎV 

UK realizuje mobilitné aktivity Erasmus+ KA104 – vzdelávanie dospelých v rámci 

projektu Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave pre krajanov v spolupráci 

so Slovenským kultúrnym centrom v Chorvátsku. V prvom roku realizácie sa do 

projektu zapojili 5 lektori slovenského jazyka a odborných predmetov dejepis, náuka 

o spoločnosti a biológia. Od 1. septembra 2019 koordinuje CĎV UK v rámci 

dvojročného projektu Erasmus+ KA204  Senior´s Learning in the Digital Society 

strategické partnerstvo a mobility zamerané na rozvoj digitálnych zručností u seniorov 

v spolupráci ôsmich európskych univerzít. Na prvej mobilite sa zúčastnili 3 zamestnanci 

CĎV UK. 

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách 

CĎV UK je členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) 

a Európskej federácie starších študentov (EFOS), kde vo výboroch zastupuje UK 

a aktívne reprezentuje záujmy starších študentov. Taktiež je členom Slovenskej 

akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), Asociácie inštitúcií 

vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD), Asociácie univerzít tretieho 

veku na Slovensku (ASUTV) a pridruženým členom Asociácie jazykových testovateľov 

v Európe (ALTE).  
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Tabuľka 2: Analýza výnosov a nákladov k 31. 12. 2019 

Finančné zdroje: Výnosy  

 dotácie (0771100_09413) 468 539,00 € 

 dotácie (0210203, 05T08_0113)             324 670,00 € 

 vlastné výnosy z hlavnej činnosti 750 141,00 € 

 výnosy z podnikateľskej činnosti     186 970,00 € 

 spolu: 1 730 320,00€ 

Použitie zdrojov: Náklady  

 náklady hlavnej činnosti 1 400 777,50 € 

 náklady podnikateľskej činnosti 210 673,80 € 

 spolu: 1 611 451,30 € 

 

Tabuľka 3: Celková bilancia výnosov a nákladov celkom k 31. 12. 2019 

2019 Výnosy Náklady Rozdiel 

Hlavná činnosť 1 543 350,00 € 1 400 777,50 € 142 572,50 € 

Podnikateľská činnosť 186 970,00 € 210 673,80 € -23 703,80 € 

Výsledok hospodárenia: 1 730 320,00 € 1 611 451,30 €  118 868,70 € 

 

Výsledkom hospodárenia za rok  2019 je zisk vo výške  118 868,70 €.
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1.1 Hlavná činnosť, nezdaňovaná – analýza výnosov a nákladov 

Tabuľka 4: Výnosy z hlavnej činnosti 

Výnosy - dotácie na programy MŠVVaŠ SR, iné zdroje Suma 

program 07711 472 866,00 € 

štipendiá, neinvestičné výdavky program 05T0802 157 890,00 € 

štipendiá, program 021020301 12 880,00 € 

Letné jazykové kurzy, metodický kurz pre učiteľov 021020303 153 900,00 € 

Erasmus  43 759,37 € 

školné od cudzincov 151 091,00 € 

poplatky za ďalšie vzdelávanie 412 160,00 € 

predaj za vlastné výrobky- učebnice 8 492,00 € 

predaj služieb - ubytovanie 8 121,00 € 

iné ostatné výnosy 122 190,60 € 

Výnosy spolu: 1 543 349,97 € 

Tabuľka 5: Náklady v hlavnej činnosti 

Náklady v hlavnej činnosti Suma 

knihy, učebnice, publikácie, časopisy 546,00 € 

kancelárske potreby a materiál, tonery 1 781,00 € 

papier 1 161,00 € 

PHM, nafta, benzín 1 985,00 € 

čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1 089,00 € 

údržbársky materiál 2 299,00 € 

potraviny, občerstvenie pri kurzoch 2 212,00 € 

výpočtová technika, tlačiarne 4 108,00 € 

ostatný materiál - učebné pomôcky, marketingové predmety, ozdoby 7 346,00 € 

tašky, vedomostné boxy, vybavenie lekárničiek, ceny pre víťazov, 

ozdoby 
17 058,00 € 

nábytok, ŠaKS Modra 1.poschodie 30 022,00 € 

spotreba energií (plyn, elektrina, teplo, voda) 26 010,00 € 

opravy a udržiavanie (IT, služobné vozidlá, zariadenie, ŠaKS Modra) 72 057,00 € 

cestovné (tuzemské, zahraničné, vreckové) 16 466,00 € 

náklady na reprezentáciu 126,00 € 

telefóny, fax, prenosy údajov, WIFI 7 809,00 € 

poštovné 2 710,00 € 

revízie zariadení 10 682,00 € 

odvoz odpadu 2 291,00 € 

dopravné služby 9 586,00 € 
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ubytovanie, stravovanie a ostatné služby, DHM 175 037,00 € 

vzdelávanie zamestnancov 28,00 € 

vložné na konferencie, prenájom priestorov 1 633,00 € 

mzdové náklady - interní zamestnanci 477 528,00 € 

dohody o vykonaní práce, činnosti ostatné OON 104 461,00 € 

zákonné soc. poistenie 193 260,00 € 

ostatné soc. poistenie 2 840,00 € 

zákonné sociálne náklady 38 925,00 € 

ostatné dane a poplatky 1 387,00 € 

poistenie majetku, osôb, havarijné poistenie 97,00 € 

štipendiá 126 797,00 € 

iné ostatné náklady 61 272,50 € 

odpisy 168,00 € 

Spolu náklady HČ: 1 400 777,50 € 

Výsledok hospodárenia 142 572,47 € 

 

Náklady hlavnej činnosti zahŕňajú náklady hlavnej nezdaňovanej činnosti a náklady v  

jednotlivých dotačných programoch.  

Výsledkom hospodárenia v hlavnej činnosti je zisk vo výške 142 572,47 €. 

 

1.2 Podnikateľská činnosť – analýza výnosov a nákladov 

Tabuľka 6: Výnosy z podnikateľskej činnosti 

Výnosy z podnikateľskej činnosti Suma 

ubytovanie, stravovanie 116 103,00 € 

tržby za vlastné výrobky 10 581,00 € 

z prenájmu majetku 5 216,00 € 

poplatky za ďalšie vzdelávanie 55 059,00 € 

iné ostatné výnosy z PČ (úroky z účtov...) 11,00 € 

Výnosy spolu: 186 970,00 € 

 

Tabuľka 7: Náklady v podnikateľskej činnosti 

Náklady v podnikateľskej činnosti Suma 

kancelárske potreby a materiál, tonery, papier,  670,00 € 

čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 964,00 € 

potraviny, občerstvenie pri kurzoch 514,00 € 

údržbársky materiál 1 240,00 € 
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DHM, prístroje, nábytok 802,00 € 

ostatný materiál, kvety, ozdoby, potraviny, batérie... 2 848,00 € 

spotreba energií (plyn, elektrina, teplo, voda) 50 853,00 € 

opravy a udržiavanie 1 621,00 € 

reprezentácia 54,00 € 

telefóny, fax, prenosy údajov, WIFI, poštovné 1 916,00 € 

poštovné 368,00 € 

revízie zariadení 850,00 € 

odvoz odpadu 1 977,00 € 

cestovné, dopravné 12,00 € 

ubytovanie, stravovanie a ostatné služby 38 534,00 € 

mzdové náklady 73 602,00 € 

dohody o vykonaní práce, činnosti ostatné OON 5 219,00 € 

zákonné soc. poistenie 26 224,00 € 

ostatné soc. poistenie 540,00 € 

zák. soc. náklady 768,00 € 

ostatné dane a poplatky 1 032,40 € 

iné ostatné náklady 65,40 € 

Náklady spolu: 210 673,80 € 

Výsledok hospodárenia -23 703,80 € 

 

Náklady podnikateľskej činnosti zahŕňajú náklady, ktoré tvorí ŠaKS Modra - Harmónia a 

jednotlivé programy vzdelávania strediska Centra jazykov a KKKV.  

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je strata vo výške - 23 703,80 €.   

Stratu vytvára Študijné a kongresové stredisko v Modre – Harmónii. Príjmy pokrývajú 

priemerne 75,4 % nákladov zvyšok je financovaný z príjmov v hlavnej činnosti. Stredisko 

príjmami nielenže nedokáže vykryť prevádzkové náklady, ale neexistuje žiadna rezerva na 

opravy, údržbu a nutnú rekonštrukciu objektu.  

V roku 2019 bola uskutočnená výmena kotlov, zásobníka na teplú vodu, vymaľovanie 

izieb 1. poschodia, výmena kobercov, záclon, závesov, posteľnej bielizne a nábytku. 

Financie na rekonštrukciu kotolne a 1. poschodia ŠaKS Modra boli poskytnuté z dotácie 

RUK na bežné výdavky z programu 07711 00, tieto sú výsledkom hospodárenia v hlavnej 

činnosti. 
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2 Vývoj fondov 

 

CĎV UK tvorí len sociálny fond. Fond reprodukcie vykazuje výšku 312,89 €. Ide 

o zostatok z minulých rokov. 

Tabuľka 8: Zostatok na účtoch fondov k 31. 12. 2019: 

sociálny fond 1 431,90 € 

fond reprodukcie 312,89 € 

 

Sociálny fond bol tvorený v objeme 1,5 % zúčtovaných miezd v r. 2019 pravidelne 

mesačne v celkovom objeme 7 200,90 €. Fond bol použitý účelovo vo výške 5 769,00 € 

na nasledovné položky: 

a) príspevok na stravovanie zamestnancov (stravné gastrolístky), 

b) príspevok na regeneráciu pracovnej sily, 

c) spoločné rokovania a pracovné stretnutia zamestnancov CĎV UK, 

významné životné jubileá a spoločenské udalosti .
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3 Dotačné hospodárenie – zúčtovanie prijatých dotácií 

 

Program 0210203 zahraničná oblasť 0113 

V roku 2019 sa v stredisku Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov (ÚJOP) 

uskutočnili Letné jazykové kurzy pre krajanov a cudzincov, Metodické kurzy pre 

krajanských učiteľov na Slovensku a formou výjazdov – Srbsko, Ukrajina, Maďarsko 

a Anglicko. CĎV UK uskutočnilo 29. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a 

kultúry. Kurzy pre krajanov sú realizované za účelom rozvoja jazykového vzdelávania v 

slovenčine pre Slovákov žijúcich v zahraničí s podporou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Okrem programu pre krajanov sme vzdelávali aj študentov 

štipendistov vlády SR v rámci bilaterálnych dohôd. 

Aktivity boli financované z kapitoly MŠVVaŠ SR zo Sekcie medzinárodnej spolupráce 

v celkovej dotácii: 166 780,00 €. Zostatok nevyčerpaných finančných k 31.12.2019 je 

0,00 €. 

Tabuľka 9: Čerpanie programu 0210203 

Letné jazykové kurzy pre krajanov 128 060,00 € 

Metodické kurzy pre krajanských učiteľov 25 840,00 € 

Transfer na štipendiá 12 880,00 € 

Spolu: 166 780 ,00 € 

Zostatok: 0,00 € 

 

Program 05T0802 zahraničná oblasť 0113 

V programe 05T0802 v roku 2019 realizoval Útvar jazykovej a odbornej prípravy 

cudzincov a krajanov prípravu na vysoké školy v slovenskom jazyku. Finančné 

prostriedky v celkovej dotácii 157 890,00 € boli rozdelené na oblasť transferu štipendií 

pre študentov MŠVVaŠ SR a oblasť bežných výdavkov spojených s prípravou.  

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov k 31.12.2020 je  7 400,00€. Sú to 

financie určené na vyplatenie transferom študentom štipendistom ako vianočné 

príspevky. Splatnosť do 31.3.2020. 

Tabuľka 10: Čerpanie programu 05T0802 

Transfer na štipendiá 117 850,00 € 

Bežné výdavky 32 640,00 € 

Spolu: 149 890,00 € 

Zostatok: 7 400,00 € 
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Program 07711 oblasť 0941 3 - druhý stupeň vzdelávania 

Dotačné prostriedky sú účelovo určené na zabezpečenie programu rozvojovej pomoci v 

oblasti prípravy zahraničných študentov k štúdiu na vysokých školách, k osobitnému 

financovaniu jazykového vzdelávania v útvare Jazykovej a odbornej prípravy  (ÚJOP). 

Prijaté finančné prostriedky na dotačné hospodárenie, program 07711 tvorili v roku 

2019 čiastku vo výške 468 539,00 €. K 31. 12. 2019 CĎV UK eviduje zostatok  

23 216,91 €.  

Z toho zostatok tvorí: 

- neúčelová dotácia na program ÚJOP  077 11 00 vo výške 7 379,47 €, 

- účelová dotácia na program pre ÚJOP 077 11 10 vo výške  15 837,44 €. 

Zostatok finančných prostriedkov bude použitý na úhradu miezd a povinných odvodov 

za mesiac december 2019 v januári 2020 a ostatných výdavkov na program ÚJOP 

a bežné výdavky CĎV UK.      

Tabuľka 11: Čerpanie programu 077011 

077011 Schválený rozpočet Čerpanie Zostatok  

610 - mzdy 240 752,00 € 227 920,61 € 12 831,39 € 

620 - odvody 84 660,32 € 80 288,31 € 4 372,01 € 

630 - tovary a 

služby 
143 126,68 € 137 113,17 € 6 013,51 € 

Spolu: 468 539,00 € 445 322,09 € 23 216,91 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z roku 2018 – 131I 

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 na program 021020303 predstavoval 

sumu  2 800,00 €. Finančné prostriedky boli použité účelovo podľa schváleného plánu 

na nákup mobilnej interaktívnej tabule určenej na výučbu krajanov žijúcich v zahraničí. 

Tabuľa bola inštalovaná a naďalej sa plne využíva v ŠaKS Modre. 

Zostatok z roku 2018 na program 077 11 10 – špecifiká na program ÚJOP predstavoval 

sumu 12 188,72 a bol vyčerpaný v období január 2019  na mzdy a odvody interných 

zamestnancov. 

Program - 07711 00  - 25 288,11 €, príjem na účet v roku 2019 bol určený na 

spolufinancovanie rozvojového projektu ,,Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“ 

zostatok k 31.12.2019 predstavuje sumu 22 899,01 €.   

Príjem na zostatkový účet program 07711 00 – finančné prostriedky vo výške 2 240,00€ 

určených na výdavky projektu rekonštrukcie plynovej kotolne v ŠaKS Modra. Zostatok 

31.12.2019 – 0,00€.  

Príjem na zostatkový účet v roku 2019 - finančné prostriedky určené na rozvojový 

projekt ,,Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“ program 07713 123  vo výške             

67 749,00 €. Zostatok k 31.12.2019 predstavoval sumu 51 646,02 €. 
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4 Práca a mzdy 

V CĎV UK k 31. 12. 2019 je evidovaných v zamestnaneckom pomere 40,36 osôb. 

Tabuľka 12: Priemerná mzda zamestnancov CĎV 

Rok Priemerná mzda zamestnancov 

2019 1 136,67 € 

2018 1 108,57 € 

  

Tabuľka 13: Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2019 

Kategória Prepočítaný počet 

pedagogickí zamestnanci spolu 13,73 zamestnanca 

nepedagogickí zamestnanci spolu 26,64 zamestnanca 

prevádzkoví zamestnanci  11,16 zamestnanca 

ostatní zamestnanci 15,48 zamestnanca 

Tabuľka 14: Priemerná mzda 

Rok 2019 2018 

pedagogickí zamestnanci spolu 1 239,31 1 360,39 

odborní asistenti 0,00 1 493,19 

lektori 1 239,31 1 227,58 

nepedagogickí zamestnanci spolu 1 054,49 991,76 

prevádzkoví zamestnanci 863,22 789,40 

ostatní zamestnanci 1 245,75 1 194,11 

 

Priemerná mzda pedagogických zamestnancov bola v roku 2019 na úrovni 1 239,31 €. 

Priemer oproti roku 2018 klesol o 121,08 €. Do tohto priemeru sú zaradení lektori bez 

odborných asistentov. Priemerná mzda nepedagogických zamestnancov v roku 2019 

bola na úrovni 1 054,19 €. Priemer oproti roku 2018 stúpol o 62,73 €. Do tohto 

priemeru sú zaradení prevádzkoví zamestnanci ŠaKS Modra, ostatní administratívni 

zamestnanci UTV, KKKV, ÚJOP a centrála CĎV UK.  
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Záver 

Činnosť CĎV UK vykazuje v hospodárení vo vnútropodnikovom sledovaní 

výsledkov k 31. 12. 2019 zisk vo výške: 118 868,70 €. 

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (ďalej CĎV UK) realizuje vzdelávanie 

prostredníctvom Útvaru pre celoživotné vzdelávanie a Útvaru pre jazykovú a odbornú 

prípravu.  

Centrála CĎV UK predstavuje manažérsky, administratívny, personálny 

a ekonomický servis pre jednotlivé útvary a strediská. Finančné zabezpečenie činnosti 

centrály CĎV UK pokrývajú z časti príjmy na špecifiká vo výške (45 % mzdy a 

odvody). Špecifiká však nezohľadňujú zároveň potrebu prevádzky na túto činnosť a 

preto ostatné náklady sa v roku 2019 podarilo dostatočne kryť spolufinancovaním 

jednotlivých stredísk. Spoluúčasť na financovaní tvoria príjmy ÚJOP a UTV 

z vlastných zdrojov hlavnej činnosti. Stredisko Centrum jazykov, KKKV pokrývajú len 

vlastné náklady na činnosť bez nákladov na tovary a služby a spolufinancovania 

centrály. 

CĎV UK je členom Medzinárodnej asociácie UTV - AIUTA a Európskej 

federácie starších študentov - EFOS, kde vo výboroch zastupuje UK a aktívne 

reprezentuje záujmy starších študentov. V roku 2019 sme boli naďalej pridruženým 

členom medzinárodného testovania ALTE. CĎV UK je členom aj slovenských 

organizácií a to SAACV - Slovenskej akademickej asociácii pre celoživotné 

vzdelávanie - SAACV, Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej 

republike - AIVD, Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku – ASUTV. 

Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre – Harmónii (ŠaKS) vykonáva 

podnikateľskú činnosť, ktorá je dlhodobo podfinancovaná. Nedokáže kryť základné 

náklady na mzdy odvody, energie a služby spojené s prevádzkou. Budova a jej 

zariadenie potrebujú nutnú rekonštrukciu. V roku 2019 prešla rekonštrukciou plynová 

kotolňa a 1. poschodie. Rekonštrukcia pomôže prilákať aj náročnejších klientov,  

budeme môcť zvýšiť aj ceny za ubytovanie. Nutné je však pokračovať v obnove aj na 2. 

poschodí a vyriešiť kompletnú obnovu materiálno-technického vybavenia. Keďže 

stredisko netvorí žiadne rezervy, finančné náklady na rekonštrukciu boli poskytnuté 

z programu 077 1100 na bežné výdavky na činnosť z rektorátu UK. Priemerná 

vyťaženosť tohto strediska bola v roku 2019 – 28,83% čo predstavuje pokles o 1,99% 

oproti roku 2018 z dôvodu opráv a odstávky strediska na 6 týždňov. Pre rentabilitu 

strediska by sa musela obsadenosť podľa lôžkodní zvýšiť na minimálne 40 %. Toto 

stredisko je už viacročne v účtovnej strate. Za posledných 5 rokov sa vzniknuté náklady 

na prevádzkovanie dofinancovávajú z príjmov za vzdelávanie v hlavnej činnosti. Aj 

napriek tomu, že zariadenie patrí univerzite, nedarí sa nám ho v dostatočnej miere 

obsadzovať vlastnými fakultami a inými súčasťami UK. Klientelu sme tým pádom 

nútení zabezpečovať si vlastnou marketingovou činnosťou, čo v konečnom dôsledku 

nepokrýva všetky náklady.  

V roku 2019 CĎV UK získalo finančné prostriedky na realizáciu Rozvojového projektu 

Univerzity Komenského v Bratislave 002UK-2-1/2018.  V roku 2017 bola CĎV UK 
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poskytnutá pôžička z GARI účtu RUK vo výške 100 000,00€. Súčasť CĎV UK k 31. 

12. 2019 vrátila časť finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 €, dlh k 31.12.2019 

predstavuje sumu 90 000,00 €. 

 

Návrh opatrení 

1. Pripraviť bilanciu očakávaných výnosov z činnosti útvarov k 30. 6. 2020 

s realizáciou nákladov aktuálnych opatrení na vyrovnané hospodárenie s 

porovnaním plánovaných výdavkov vo všetkých útvaroch CĎV UK. 

2. Prepracovať cenník služieb a jednotlivých vzdelávacích programov vo vzťahu 

k vzniknutým reálnym nákladom a tvorbu zisku (doterajšiu réžiu 20 – 30 % 

zvýšiť na 30 – 50 %) do 31.3.2020. 

3. Prehodnotiť potreby a zabezpečiť aktuálnu tvorbu zdrojov pre financovanie 

centrálnych funkcií CĎV UK. Náklady na prevádzku centrály zaradiť do 

žiadosti na dofinancovanie v oblasti špecifík vo výške 50%. 

4. V podmienkach činnosti jednotlivých stredísk vykonať dôsledné a štruktúrované 

opatrenia na: 

a) zníženie nákladov v priemere o 10%, 

b) výrazné zvýšenie inkasa z predaja vlastných vzdelávacích produktov a 

ostatných služieb v oblasti celoživotného vzdelávania, 

c) podporiť marketing s cieľom zvýšenia predaja vlastných vzdelávacích 

produktov - hlavne dlhodobých programov na jazykovú a odbornú 

prípravu na vysoké školy, 

d) podporiť krátkodobé vzdelávacie kurzy – semináre, 

e) ponúknuť ŠaKS v Modre-Harmónii fakultám ako vzdelávacie stredisko. 

5. Vykonať kontrolu materiálu a stavu majetku v ŠaKS Modra – Harmónia 

a požiadať o finančnú podporu RUK na postupné vybavenie  obnovy 2. 

poschodia. 

6. Predložiť požiadavku na finančnú podporu ŠaKS Modra – Harmónia na  správu 

majetku RUK na rok 2020, 2021 – vyriešiť účasť RUK na spolufinancovaní 

nákladov na správu objektu. 

7. Legislatívne doriešiť a vymedziť postavenie CĎV  UK. 

8. Pripraviť a zrealizovať akreditácie vzdelávacích programov v oblasti 

vzdelávania pedagogických zamestnancov a programu Mediátor. 

9. Pokračovať vo vybavení a obnove IKT. 

10. Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávania zamestnancov. 



Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) prispieva svojou činnosťou 

k podpore účasti širokej verejnosti na programoch ďalšieho vzdelávania so zameraním na rôzne oblasti 

profesijného zaradenia, ako aj záujmového vzdelávania rôznych vekových skupín. Poskytuje široké portfólio 

vzdelávacích programov na báze študijných a vedných odborov Univerzity Komenského, aktuálnych potrieb 

verejnosti, ako aj potrieb trhu práce. Ich ponukou a realizáciou vytvára podmienky pre rozvoj kariérnej dráhy 

a osobnostného rastu nielen študentov a učiteľov UK, ale aj učiteľov ZŠ, SŠ, starších občanov, a zahraničných 

účastníkov a krajanských učiteľov na slovenských školách v zahraničí. 

CĎV UK je členom Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) a Európskej federácie starších 

študentov (EFOS), kde vo výboroch zastupuje UK a aktívne reprezentuje záujmy starších študentov. Taktiež je 

členom Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie (SAACV), Asociácie inštitúcií vzdelávania 

dospelých v Slovenskej republike (AIVD), Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV) a pridruženým 

členom Asociácie jazykových testovateľov v Európe (ALTE).  

Na základe zmluvy medzi rektorom UK a primátorom hlavného mesta SR Bratislava Ing. arch. Matúšom Vallom 

realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV UK) v mesiaci august v spolupráci s Magistrátom hlavného 

mesta SR Bratislava 9. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov s počtom 156 účastníkov. 

Lektori CĎV UK aktívne spolupracujú so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom 

v Bratislave v predmetových komisiách slovenského jazyka a biológie a sú členmi odborných komisií 

v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore chémia a potravinárstvo. Významné je tiež pokračovanie 

spolupráce CĎV UK s Pedagogickým centrom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, v rámci ktorej 

CĎV UK pripravilo na Slovensku vzdelávacie podujatia pre pedagogických zamestnancov, vyučujúcich na 

školách s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku. 

CĎV UK pozostáva z dvoch útvarov: Útvaru pre celoživotné vzdelávanie a Útvaru pre jazykovú a odbornú 

prípravu. Útvar pre celoživotné vzdelávanie ponúka programy Univerzity tretieho veku (UTV) a programy pre 

Kontinuálne, kompetenčné a kariérne vzdelávanie (KKKV). Súčasťou Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu sú 

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov (ÚJOP) a Cudzie jazyky (CJ).  

Univerzita tretieho veku (UTV) je najväčším útvarom CĎV UK, čo sa týka počtu ponúkaných študijných odborov, 

ako aj počtu študentov i počtu zapojených učiteľov a lektorov (cca 250). UTV realizuje študijné programy pre 

starších študentov v spolupráci s 12-timi fakultami UK v Bratislave a Martine i Botanickou záhradou UK, ako aj 

Jogovou spoločnosťou. V spolupráci s Vysokou školou múzických umení otvorila v tomto akademickom roku 

nový študijný program pre seniorských poslucháčov. V akademickom roku 2019/2020 otvorila UTV už tradične 

40 študijných odborov v 68 študijných skupinách, do ktorých sa zapísalo k 31. 10. 2019 spolu 2002 študentov. 

Na Univerzite tretieho veku CĎV UK si prevzalo osvedčenia v júni 2019 vo všetkých odboroch a fakultách spolu 

520 starších študentov. Popri trojročných študijných odboroch v Bratislave, Martine a Nitre realizuje UTV aj 

vzdelávacie programy UTV v Námestove v súčinnosti s projektom Erasmus+, ako aj krátkodobé programy pre 

seniorov v oblasti digitálnej gramotnosti, zlepšenia psychickej pohody (Spevom k radosti) a fyzickej kondície (SM 

systém) nielen v Bratislave, ale i v iných mestách. Popri ponuke vzdelávania má UTV vo svojich aktivitách aj 

zdravotné a jogové cvičenia pre seniorov, do ktorých sa zapojilo 70 seniorov. Doplnkovými formami vzdelávania 

sú odborné exkurzie, ktoré v mnohých odboroch rozširujú teoretickú bázu získaných vedomostí. Exkurzie boli 

realizované do Botanickej záhrady UK, Záhrady liečivých rastlín FaF UK, Univerzitnej lekárne, Observatória 

v Modre Piesky i do rôznych etnologických a historických múzeí,  galérií a na vernisáže. Významnú úlohu plní 

Klub UTV, v ktorom si starší študenti UK pripravujú spoločenské a vzdelávacie podujatia i exkurzie a má ročne 

registrovaných okolo 200 členov. UTV CĎV UK pripravila v lete pre seniorov už tradične dva programy. Letný 

rekondično-ozdravovací pobyt UTV sa zameral na športové aktivity a zdravý životný štýl s realizáciou 

v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii s účasťou 43 starších študentov. V spolupráci 

s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy sa v priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnil v auguste 9. 

ročník obľúbenej Letnej bratislavskej univerzity seniorov so 156 účastníkmi. Spolu sa do všetkých druhov 

vzdelávacích programov UTV zapojilo 2 278 seniorov. Univerzita tretieho veku (UTV) CĎV UK slávnostne otvorila 

dňa 10. októbra 2019 v aule UK už 30. akademický rok,  ktorého sa zúčastnilo tristo novoprijatých poslucháčov. 

Pri príležitosti 30. výročia založenia UTV sa udeľovali ocenenia osobnostiam a inštitúciám, ktoré prispeli k rozvoju 



vzdelávania seniorov na UK a na Slovensku. Záujem o štúdium pretrváva a UTV má každoročne zapísaných 

približne 2000 poslucháčov.  

Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (KKKV) v jeho súčasti Vzdelávanie pedagógov v roku 2019 

otvorilo 15 skupín 60-hodinového akreditovaného vzdelávania Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov (FIV) a 8 skupín 160-hodinového 

akreditovaného vzdelávania Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich 

odborných zamestnancov (FV) s účasťou 596 frekventantov, z ktorých 440 vo vzdelávaní pokračuje v roku 2020. 

Obhajobou záverečnej práce ukončilo vzdelávanie 156 frekventantov spolu s ďalšími skupinami (8 FIV a 2 FV) 

z roku 2018 s 299 absolventmi, ktorým bolo vydané osvedčenie. Spolu v roku 2019 ukončilo vzdelávanie 

vedúcich pedagogických a vedúcich  odborných zamestnancov škôl a školských zariadení 455 absolventov. 

Celkom zaznamenávame v roku 2019 v oblasti vzdelávania pedagógov 895 frekventantov, ktorí sa vzdelávali 

okrem Bratislavy aj v Malackách, Piešťanoch, Námestove, Poprade, Kežmarku, Košiciach, v Žiari na Hronom, vo 

Veľkej Ide a v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre Harmónii. Odborné semináre: Aktuálne zmeny 

legislatívy v oblasti regionálneho školstva, Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v MŠ v zmysle 

platnej legislatívy, Mediačné zručnosti učiteľa a rovesnícka mediácia, Duálna akadémia a Príbeh úspešného 

manažéra sme manažovali pre 71 záujemcov. Tzv. kurzy šité na mieru: Preventívne psychologické poradenstvo 

a Práca so začlenenými žiakmi so špeciálnymi potrebami v prostredí triedy a školy sme zabezpečili 85 

zamestnancom škôl v Bratislave a v Šuranoch.  

Ďalšou súčasťou KKKV je Vzdelávanie verejnosti, kde sme otvorili  2 skupiny (41 frekventantov) 200-hodinového 

akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor, a realizovali 2 odborné semináre pre registrovaných 

mediátorov (37 účastníkov). V programoch kariérneho a kompetenčného vzdelávania verejnosti poskytlo CĎV 

UK vzdelávacie programy a odborné semináre z oblasti projektového a personálneho manažmentu, stres a time 

manažmentu, komunikačných zručností, spoločenského a biznis protokolu a osobného rastu. Zo strany 

verejnosti bol najväčší záujem o témy: Spoločenský, biznis a diplomatický protokol, Reziliencia a Odbúravanie 

vnútorných bariér. Opäť boli organizované aj tzv. kurzy šité na mieru z oblasti komunikácie a vedenia ľudí. 

V priebehu celého roka 2019 sa v rámci vzdelávania pre verejnosť vzdelávalo 302 účastníkov v 18 vzdelávacích 

programoch. 

Jednou z ďalších cieľových skupín KKKV CĎV UK sú krajania – Slováci žijúci v zahraničí. Hlavným cieľom je 

každoročne pripraviť pre nich aktuálne vzdelávacie, záujmové a zážitkové podujatia, ktoré sú realizované 

v súlade so schváleným Kalendárom vzdelávacích programov  MŠVVaŠ SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na 

rok 2019. Vo vzdelávacích programoch pre pedagogických zamestnancov, študentov a žiakov zo škôl 

s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí spolupracujeme s internými a externými odborníkmi a lektormi. 

Okrem vzdelávacích podujatí na Slovensku sme realizovali výjazdové metodicko-vzdelávacie programy pre 

učiteľov s cieľom zvýšiť ich kompetenčný a osobnostný rozvoj priamo v krajinách, kde krajania žijú. V roku 2019 

to bolo Francúzsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko. Osobitná pozornosť bola venovaná metodicko-

vzdelávaciemu podujatiu pre krajanských učiteľov organizovanom v Študijnom a kongresovom stredisku 

v Modre-Harmónii. Cieľom tohoto programu bolo aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov 

základnej a strednej školy so zameraním na medzipredmetové vzťahy s názvom So slovenčinou každý deň. Pre 

učiteľov MŠ  sme pripravili metodicko-vzdelávacie podujatie Nácvik správnej výslovnosti u detí v predškolskom 

veku.  CĎV UK v roku 2019 realizovalo už 10. ročník Letnej školy choreografie slovenského ľudového tanca 

tentoraz v regióne Zamaguria. Cieľom tohto záujmovo-vzdelávacieho podujatia bolo naučiť krajanov praktickým 

zručnostiam v oblasti slovenského ľudového tanca daného regiónu, ktoré môžu využívať pri práci v krajanských 

folklórnych súboroch a poskytnúť im znalosti o tanečných tradíciách a slovenských reáliách zamagurského 

regiónu. Počas letných mesiacov bolo pre študentov – krajanov realizované záujmovo-vzdelávacie podujatie 

Komunikačný kolotoč alebo zahrajme sa so slovenčinou, zamerané na zlepšenie komunikačných kompetencii 

účastníkov v prirodzenom slovenskom prostredí, v oblasti využívania gramatických a literárnych poznatkov 

zo slovenčiny, potreby práce študentov v edukačnom procese prostredníctvom využitia rôznych vyučovacích 

metód. CĎV UK pripravilo už 8. ročník záujmového podujatia pre žiakov a učiteľov  II. stupňa ZŠ Mikuláš 

a Vianoce v Bratislave. V súvislosti s pokračovaním spolupráce CĎV UK s Pedagogickým centrom Celoštátnej 

slovenskej samosprávy v Maďarsku pripravilo na Slovensku CĎV UK aj v roku 2019 vzdelávacie podujatia pre 

pedagógov v materských školách s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku s tematickým zameraním 

Rozvíjanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku prostredníctvom jazykových cvičení. Vzdelávacích 

podujatí na úseku vzdelávania krajanov sa v roku 2019 zúčastnilo celkom 468 účastníkov. 



Útvar pre jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov (ÚJOP) CĎV UK v Bratislave ponúka vzdelávacie 

programy pre prípravu zahraničných študentov na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike a výučbu 

slovenčiny ako cudzieho jazyka. V roku 2019 slávnostne otvoril svoj 60. akademický rok. V roku 2019 sa 

v slovenskom jazyku a odborných predmetoch v slovenskom jazyku vzdelávalo 368 študentov z 52 krajín sveta. 

205 študentov absolvovalo krátkodobé vzdelávacie programy a 163 študentov absolvovalo dlhodobé dvoj- 

a jedno semestrálne vzdelávacie programy.  

ÚJOP pripravil a realizoval výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov 

pre cudzincov a krajanov, ktorí sa pripravovali na všetky stupne vysokoškolského štúdia v rôznych odboroch 

(medicínske, technické, humanitné, prírodovedné, ekonomické alebo umelecké). V roku 2019 sa uskutočnil 

v Bratislave už 29. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry (LU) pod záštitou rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Súčasťou LU boli 3 kurzy - Kurz slovenského 

jazyka a kultúry, Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov a Kurz slovenského jazyka a odborných 

predmetov pre krajanov – maturantov. Na LU sa zúčastnilo 61 účastníkov z 13 krajín sveta. Pre 35 detí krajanov 

sa počas jedného týždňa zrealizovala Mobilná učebňa slovenského jazyka (MU) zameraná na zážitkové učenie 

slovenského jazyka, reálií, kultúry, histórie a súčasnosti vybraného regiónu v rámci exkurzie po Slovensku.  V 

roku 2019 bola MU zameraná na región Záhorie. 

ÚJOP vykonáva edičnú činnosť v rámci CĎV UK, čím reaguje na aktuálne požiadavky vzdelávania cudzincov 

v slovenskom jazyku a v odborných predmetoch. Na výučbu slovenského jazyka a odborných predmetov 

pripravujú lektori vlastné učebnice, učebné zdroje a materiály, ktoré aktualizujú podľa nových požiadaviek 

slovenských vysokých škôl na prijímacie pohovory. Pracovisko poskytuje aj testovanie jazykových kompetencií 

(TJK) zo slovenčiny ako cudzieho jazyka. V tomto roku získalo medzinárodne platné certifikáty 33 klientov 

v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Tento rok sa modifikoval a dopracoval 

online zaraďovací test pre klientov na prihlasovanie do vzdelávacích programov a na testovanie jazykových 

kompetencií. Doplnil sa aj online súbor vzorových testov na jednotlivé jazykové úrovne podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca na testovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka. ÚJOP pôsobí už šesťdesiat 

rokov v oblasti jazykového a odborného vzdelávania cudzincov a krajanov. Neustále sa usiluje o skvalitnenie 

výučby a testovania slovenčiny ako cudzieho jazyka. Inovácie vo vyučovaní, ako i zavedenie nových trendov 

a metód v jazykovom vzdelávaní a komunikatívnom testovaní, sú našou prioritou a hlavným cieľom práce na 

projekte Erasmus+. Od roku 2017 pokračuje pridružené členstvo v Asociácii jazykových testovateľov v Európe 

(ALTE). 12. marca 2019 sa zorganizoval Deň otvorených dverí, kde sa záujemcovia o štúdium slovenského 

jazyka priamo oboznámili s vyučovacím procesom nielen slovenčiny ako cudzieho jazyka, ale aj s odbornou 

prípravou cudzincov na vysokoškolské štúdium. 

V roku 2019 sa na úseku Cudzích jazykov (CJ) celkovo vzdelávalo 288 účastníkov v programoch anglického a 

nemeckého jazyka. Z tohoto počtu seniori predstavovali 200 účastníkov, 148 v jazyku anglickom a 52 v jazyku 

nemeckom. Osobitnou cieľovou skupinou boli zamestnanci Mlyny UK, kde sa pokračovalo v dlhodobej jazykovej 

príprave zamestnancov v štyroch cudzích jazykoch – angličtine, nemčine, taliančine a španielčine. Pokračovali 

sme aj so vzdelávaním zamestnancov FSEV UK v anglickom jazyku. S veľmi priaznivým ohlasom sa v čase 

prázdnin vzdelávalo 11 záujemcov z radov verejnosti spolu s učiteľmi UK v letnom programe anglického jazyka 

a 5 učiteľov a študentov UK a STU v jazyku nemeckom. Pre 35 detí krajanov zrealizoval úsek Cudzích jazykov 

7. ročník Letnej školy slovenských reálií a anglického jazyka zameraný na Dolnopovažský región. 

CĎV UK realizuje projekty Erasmus+ s rôznym zameraním. Od 1. septembra 2018 ÚJOP CĎV UK realizuje 

mobilitné aktivity Erasmus+ KA104 – vzdelávanie dospelých v rámci projektu Teória verzus prax v jazykovej 

a odbornej príprave pre krajanov v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom v Chorvátsku. V prvom roku 

realizácie sa do projektu zapojili 5 lektori slovenského jazyka a odborných predmetov dejepis, náuka 

o spoločnosti a biológia. Od 1. septembra 2019 koordinuje CĎV UK v rámci dvojročného projektu Erasmus+ 

KA204  Senior´s Learning in the Digital Society strategické partnerstvo a mobility zamerané na rozvoj digitálnych 

zručností u seniorov v spolupráci ôsmich európskych univerzít. Na prvej mobilite sa zúčastnili 3 zamestnanci 

CĎV UK. 

Študijné a kongresové stredisko v Modre-Harmónii, ktoré je v správe CĎV UK v Bratislave, ponúka ubytovacie 

a stravovacie služby s možnosťou usporiadania konferencií, seminárov, workshopov a iných pobytových 

podujatí. K dispozícii má 35 izieb, 92 pevných lôžok, 5 rokovacích miestností a kongresovú sálu s kapacitou 150 

miest. V roku 2019 bola v stredisku zrekonštruovaná kotolňa a 17 izieb na prvom poschodí (13 dvojlôžkových, 3 

štvorlôžkové a 1 apartmán).  V izbách je nový nábytok, koberce, posteľná bielizeň a TV. Pre voľnočasové aktivity 



je k dispozícii biliard, stolný tenis, plážové ihrisko, záhradná terasa, vonkajšie ohnisko a infrasauna. V celej 

budove je k dispozícii wifi. V roku 2019 bolo v zariadení ubytovaných 2750 hostí z 24 krajín sveta, čo tvorilo 

obsadenosť 28,83%.  

Tabuľka 1: Prehľad o počte frekventantov CĎV UK roku 2011 – 2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CJ 1 091 1 667 881 318 314 381 359 335 304 

UTV 1 947 1 859 1 887 2 167 2 106 2 247 2 232 2 255 2 278 

KKKV 237 732 500 517 513 1 308 1 347 1 359 1 821 

ÚJOP 414 415 432 414 494 484 440 394 368 

Spolu 3 689 4 673 3 700 3 416 3 427 4 420 4 378 4 343 4 771 

 


