
Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 

1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
 

V roku 2009 sa uskutočnilo 7 riadnych rokovaní Akademického senátu Univerzity 

Komenského (ASUK). Predsedníctvo ASUK sa stretlo 9 krát a raz sa uskutočnilo spoločné 

stretnutie predsedníctva AS a finančnej komisie ASUK. 

Pracovné komisie senátu – finančná, právna a pedagogická komisia, vedecká komisia, 

komisia pre rozvoj, komisia pre študentské domovy a ubytovanie – zasadali pri aktuálnej 

potrebe vyjadriť sa k materiálom, ktoré mali byť predložené na rokovanie 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 priaznivý trend pre rok 2009 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 ASUK 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. ASUK 

inicioval diskusiu o novom modeli Metodiky delenia štátnej dotácie na UK. Akademický 

senát UK metodiku delenia štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK schválil a schválil aj 

Rozpis štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK. ASUK  však s poľutovaním opätovne 

konštatoval, že štátna dotácia pridelená Univerzite Komenského na rok 2009 je nedostatočná, 

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. ASUK 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 2009 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. 

Podrobne sa zaoberal návrhom Rozpočtu výnosov a nákladov verejnej vysokej školy UK, 

ktorý schválil na júnovom zasadnutí.  



Významná miera činnosti ASUK na všetkých úrovniach spočívala v schvaľovacích 

procesoch vnútorných predpisov, ktoré vypracováva Univerzita Komenského resp. jednotlivé 

fakulty UK. Na februárovom zasadnutí schválil ASUK štatút Fakulty sociálnych 

a ekonomických vied a Fakulty telesnej výchovy a športu, študijný poriadok Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty a Fakulty matematiky fyziky a informatiky. V máji schválil senát štatút 

Prírodovedeckej fakulty, v júni štatút Jesseniovej lekárskej fakulty, v novembri štatút 

Právnickej fakulty a v decembri štatút Pedagogickej fakulty.  

Veľkú pozornosť venoval ASUK v roku 2009 financovaniu vedy a výskumu na 

vysokých školách. ASUK skonštatoval, že financovanie výskumných aktivít na Slovensku je 

alarmujúce, čo spôsobuje zaostávanie rozvoja vedy, odchod nadaných a  vzdelaných ľudí zo 

Slovenska do zahraničia, nevýhodné postavenie v medzinárodnej vedeckej spolupráci.  Prijal 

uznesenie , v ktorom  konštatoval: 

„Základný výskum má nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji vedy a techniky, prinášaní 

nových poznatkov pre ich aplikáciu v národnom hospodárstve, ako aj pri výchove študentov 

vysokoškolského štúdia všetkých stupňov. 

Súčasný stav financovania výskumných aktivít na Slovensku je alarmujúci, ohrozuje 

existenciu základného výskumu. S výnimkou podpory obnovy infraštruktúry výskumu zo 

štrukturálnych fondov pre nedostatok finančných prostriedkov a zmeny v koncepcii podpory 

vedy prestávajú fungovať grantové schémy na účelovú podporu výskumnej činnosti: 

-     V oblasti podpory špičkového výskumu Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

(APVV) už druhý rok nevyhlásila všeobecnú výzvu na podávanie žiadostí 

o financovanie projektov výskumu a vývoja. Špičkové výskumné kolektívy, ktorých 

projekty skončili minulý rok alebo končia v tomto roku, ako aj všetky, ktoré majú 

nový excelentný výskumný zámer, nemajú možnosť uchádzať sa o primeranú 

podporu excelentných výskumných aktivít. 

-    Agentúra VEGA má v sektore verejných vysokých škôl ukončiť činnosť v horizonte 

dvoch rokov, pričom zastáva nezastupiteľnú úlohu v širokej podpore základného 

výskumu pre potreby rozvoja vedy a pre potreby vysokoškolského vzdelávania. 

Zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania bez podpory krytia výskumných 

nákladov v súvislosti s realizáciou diplomových a doktorandských prác je ťažko 

predstaviteľné. 

-    Úplne vypadla časť podpory projektov medzinárodnej vedecko-technickej 

spolupráce  (MVTS), pôvodne zabezpečovaná z kapitoly VŠ, so značným 

negatívnym dopadom na medzinárodnú vedeckú spoluprácu. 
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-    Nie je aktívny ani ďalší mechanizmus, Štátne programy výskumu a vývoja, ktorý 

umožňoval intenzívne financovať výskum v určitej užšej oblasti.“ 

 ASUK uznesenie zaslal predsedovi vlády SR, Ministerstvu školstva SR, 

Parlamentnému výboru NR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a do tlačových agentúr SITA 

a TASR.    

ASUK počas celého roka venoval významnú pozornosť zavádzaniu nového 

informačného systému ŠTUDENT 2. Dôležité miesto na rokovaniach ASUK mala nielen 

informácia o obsahu vnútorného predpisu č. 7/2009, smernica rektora UK o verejnom 

obstarávaní, ale najmä podrobná informácia o problémoch, ktoré vyplynuli z jej praktickej 

aplikácie, o celouniverzitnom administratívnom zabezpečení tohto procesu. 

ASUK prerokoval a schválil cenník ubytovania na vysokoškolských internátoch UK 

s platnosťou od 1. 3. 2009 s minimálnou úpravou na základe prehodnotenia nákladov, ktoré 

boli  platné do konca akademického roka 2008/09. Nový cenník platný v akademickom roku 

2009/10 bol predložený na rokovanie v septembri a bol schválený v nezmenenej výške oproti 

predchádzajúcemu akademickému roku. Rovnako bol schválený cenník ubytovania pre 

zamestnancov vo VM Mlyny v Bratislave, na VI Družba v Bratislave a na Vysokoškolskom 

internáte a jedálni v Martine.  

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. V roku 2009 Akademický 

senát schválil 117 predložených žiadostí o prenájom nehnuteľností, 1 predaj nehnuteľnosti 

a v dvoch prípadoch zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť. Akademický senát UK 

zriadil komisiu s právomocou vykonávať preventívnu aj následnú kontrolu prenajímaných 

priestorov, aby bolo zabezpečené, že  priestory, na ktoré sa uzatvárajú nájomné zmluvy boli 

prenajímané skutočne  na účel uvedený v žiadosti o prenájom. 

Akademický senát UK schválil na návrh rektora podľa zákona o vysokých školách č. 

131/2002 Z. z. § 9 ods. 1. Ing. Ivetu Hanulíkovú a Ing. arch. Andreja Petreka za členov 

správnej rady Univerzity Komenského a prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. do vedeckej 

rady UK. Študentská časť ASUK zvolila Jaroslava Hrenáka za kandidáta na vymenovanie za 

člena správnej rady UK podľa § 40 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene 

a doplnení zákonom č. 363/2007 Z. z.       
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V priebehu roku 2009 odišli zo senátu: doc. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Veronika 

Ponechalová, Mgr. Martin Braxatoris, Michal Chovanec, Ján Bakalár, Samuel Miško, ThLic. 

Pavol Zvara, Doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.  

Novými členmi sa stali: doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., JUDr. Eduard Burda, 

PhD., Mgr. Mojmír Choma, Jaroslav Sýkora, Tatiana Šmálová, Milan Bartko, Prof. ThDr. 

Jozef Krupa, PhD., ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., Matúš Štefanka, Mgr. Viera Štercelová, PhD.  

ASUK v roku 2009 rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým otázkam, ktoré patria do jeho 

kompetencie zo zákona o VŠ a Štatútu 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.  

 

 

       Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

                    predseda AS UK 

 

 

Bratislava, 25. 1. 2010  


