
Správa o činnosti AS UK za obdobie od 1. 11. 2007 – 30. 10. 2011. 
 

 

 

     AS UK v zmysle zákona o VŠ 131/2002 a o zmene a doplnení niektorých zákonov , podľa § 9 

ods. 1 písm. r podával počas svojho funkčného obdobia od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2011 

každoročne výročnú správu o svojej činnosti, ktoré boli schválené AS UK za rok 2008, 11.2. 

2009, za rok 2009 25.1. 2010, za rok 2010 20.1. 2011. Preto v zmysle zákona AS UK podáva 

správu o činnosti za obdobie od 1.1. 2011 do 30.10. 2011.  

       Zvyšok funkčného obdobia v novembri 2011 budú prebiehať v AO UK voľby do AS UK.  

 

     AS UK sa za svoje funkčné obdobie stretol na riadnom zasadnutí 29 krát a na jednom 

mimoriadnom zasadnutí. Predsedníctvo AS UK sa stretlo na svojich zasadnutiach 35 krát.  

 

      V roku 2011 od 1.1.2011 do 30.10.2011 sa uskutočnilo 6 riadnych zasadnutí AS UK. 

Predsedníctvo AS UK zasadalo 7 krát, z toho raz bolo spoločné zasadnutie s právnou komisiou 

AS a raz s finančnou komisiou AS. Na zasadnutiach predsedníctva AS UK bol pripravovaný 

návrh programu a obsah jednotlivých bodov programu riadnych zasadnutí AS.  

 

      Pracovné komisie – odborné poradné orgány AS UK (právna, finančná,  pedagogická 

komisia, komisia pre zahraničné vzťahy, komisia pre študentské domovy a ubytovanie, komisia 

pre vedu, komisia pre rozvoj a informačné technológie, volebná a mandátová komisia) zasadali 

podľa potreby AS UK a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli následne predložené na 

rokovanie AS UK.  

Medzi najvýznamnejšie materiály, ktoré na svojich zasadnutiach AS UK prerokovával a 

schvaľoval v hodnotiacom období v roku 2011 patria:  

 

AS UK schválil na  februárovom zasadnutí na  návrh rektora  nasledovných 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   doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., za prorektora pre študijné záležitosti. 

 

Ďalej Akademický senát zvolil na svojom marcovom zasadnutí na návrh rektora nových členov 

Vedeckej rady UK. 

AS UK zvolil do Rady vysokých škôl za zamestnaneckú časť doc. RNDr. Martina Putalu, CSc. 

na obdobie  rokov 2011-2015. 

 

AS UK sa detailne oboznámil s rektorom predloženou metodikou rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2011, s jej zámermi a cieľmi ako aj s členením 

podľa jednotlivých článkov. Vzal na vedomie, že táto metodika bola prerokovaná a schválená vo 

vedení UK, v kolégiu rektora, vo finančnej komisii AS UK a v predsedníctve AS UK. 

Akademický senát schválil predloženú Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 

ďalším súčastiam UK na rok 2011 a následne aj rozpis štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2011. AS UK však súčasne konštatoval, že štátna 



dotácia pridelená UK na rok 2011 je opakovane nedostatočná, ohrozuje plnenie základných úloh 

fakúlt a súčastí UK, nevytvára podmienky pre ich plánovaný rozvoj, je nepostačujúca na 

základnú prevádzku fakúlt a súčastí UK a už vôbec nie je schopná saturovať na rozvoj vedy a 

výskumu na UK.  

       Na základe odporúčania finančnej komisie AS UK, predsedníctvo AS UK schválilo rozpočet 

výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2011.  

       Po podrobnom prerokovaní AS UK schválil tiež výročnú správu o hospodárení UK za rok 

2010 a výročnú správu o činnosti UK za rok 2010.  

 

V reakcii na aktuálne hroziace obmedzenie čerpania štrukturálnych fondov sa Akademický senát 

UK pripojil na svojom februárovom zasadnutí k podpore petície „Zachráňme vedu“ a podporil 

zámer vydať „Vyhlásenie senátu“, ktorým vyjadruje nesúhlas s plánovaným presunom 

finančných prostriedkov a silné znepokojenie zo súčasnej situácie dlhodobo zníženého 

financovania vedy.  

Akademický senát UK schválil „vyhlásenie Akademického senátu UK“ a poveril predsedníčku 

AS jeho  medializáciou. 

 

V majetkovej oblasti AS UK schválil návrh rektora UK na predaj pozemku vo výmere 231 m2, 

ďalej vo výmere 759 m2 a predaj dvojpodlažnej budovy na parc. č. 227 v obci Poprad – Veľká, 

okres Prešov. Hodnota nehnuteľnosti vo vlastníctve Univerzity Komenského bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 39/2010 na sumu 128 100 €.  

 

AS UK na základe odporúčania finančnej komisie na svojich zasadnutiach schválil 80 

predložených žiadostí o prenájom nehnuteľností a 2 žiadosti o zriadenie vecného bremena. 

 

 

AS UK schválil  návrh rektora UK na člena správnej rady Ing. Róberta Šimončiča, CSc., doc. 

RNDr. Milana Ftáčnika, CSc.,  a Ing. Bc. Pavla Freša. 

 

 

Akademický senát schválil Dodatok k Štatútu Lekárskej fakulty UK,  Dodatok k Študijnému 

poriadku Právnickej fakulty UK, Štatút Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Štatút Fakulty 

ekonomických a sociálnych vied a Vnútorný predpis č. 6/2011 – dodatok k Študijnému poriadku 

UK. 

   

 

Akademický senát UK schválil na májovom zasadnutí spoločné stanovisko Univerzity 

Komenského a Akademického senátu UK k návrhu zámeru novely zákona o vysokých školách a 

na dvoch zasadnutiach predsedníctva AS UK spolu s vedením UK pripomienkoval novelu 

vysokoškolského zákona. 

 

     

AS UK počas celého svojho funkčného obdobia rokoval a prijímal uznesenia ku všetkým 

otázkam, ktoré patria do jeho kompetencie a pôsobnosti zo zákona o VŠ a Štatútu UK. Snažil sa 

pritom pracovať podľa princípov a noriem, ktoré podporujú vysokú kvalitu riadiacej práce a 

všestranný rozvoj. Konštruktívne spolupracoval s vedením UK a to formou účasti rektora, 



prorektorov a odborných pracovníkov na zasadnutiach AS UK a recipročne 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. Nie všetky výsledky práce AS UK sa dajú 

kvantifikovať. Spočívajú hlavne vo vytvorení korektnej atmosféry medziľudských vzťahov a 

dobrej spolupráce medzi fakultami a ostatnými pracoviskami v rámci UK. 

 

 

Správu vypracovala  

 

Prof. RNDr. A. Z. Dubničková, DrSc., predsedníčka AS UK, dňa 7.10.2011 


