
Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 15. decembra 2011 na Rektoráte UK

Prítomní: doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD., RNDr. Pavol Demeš, CSc., Ing. Bc. Pavol
Frešo, Ing. Iveta Hanulíková, Mgr. Tomáš Charvát, Ing. Elena Kohútiková, Ing. arch. Andrej
Petrek, PhD., Ing. Róbert Šimončič, CSc.
Neprítomný: MUDr. Darina Sedláková, MPH., PhDr. Katarína Bajcurová, Ing. Radomír
Háčik, PhDr. Bruno Hromý, prof. ThDr. Ing. JozefKutarňa, PhD., PhDr. Peter Maráky,
Za Vedenie UK sa zúčastnili:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. JUDr. Mária
Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., prof.
RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Mária Záthurecká

Pozvánka na zasadnutie bola zaslaná členom správnej rady elektronicky dňa
25. 11. 2011 (resp. 02. 12.2011 novovymenovaným členom).

Na začiatku rokovania bolo prítomných 5 členov správnej rady, čím nebolo plénum
uznášania schopné, neskôr v priebehu rokovania prišli pp. Petrek, Frešo a Hanulíková a odišli
pp. Kohútiková, Petrek a Frešo.
Z dôvodu nepredvídanej pracovnej zaneprázdnenosti sa ospravedlnila predsedníčka SR UK,
preto zasadnutie v zmysle Štatútu správnej rady viedol jej podpredseda - doc. Bôhmer.

Na úvod zasadnutia privítal a odovzdal novovymenovaným členom menovacie
dekréty:
- p. Kohútikovej, vymenovanej na návrh ministra školstva na 6-ročné funkčné obdobie
- p. Charvátovi, ktorý bol ako zástupca študentskej časti Akademického senátu UK
vymenovaný na 2-ročné funkčné obdobie
- p. Frešovi, vymenované mu na návrh rektora UK a po schválení v AS UK, na 6-ročné
funkčné obdobie.

Rokovanie pokračovalo, avšak bez bodu Č. l navrhnutého v pozvánke, nakoľko pre
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najmenej deväť jej členov.

Diskusiu k zlepšeniu mediálnej prezentácie UK viedol, z poverenia predsedajúceho, p.
Demeš, ktorý prezentoval svoj záujem o pomoc univerzite v tejto oblasti na ostatnom
zasadnutí rady v júni t. r. a túto diskusiu aj inicioval.

Informoval prítomných o aktivitách, ktoré v spolupráci s prorektorom UK Meškom
v tejto veci už podnikli: komunikovali s odbornými pracoviskami na úrovni
Filozofickej fakulty UK s katedrami žurnalistiky a mediálnej komunikácie.
Uviedol, že je snaha, aby na konci tohto úsilia (cca v závere akademického roka 2011/12)
bola pozitívne viditeľná zmena vnímania univerzity a problémov, ktoré je potrebné presadiť
na riešenie v celospoločenskom kontexte. Na zabezpečenie tejto úlohy sa odborníci
z uvedených katedier zaviazali spracovať komplexný materiál - pričom kjeho vypracovaniu
má prispieť aj diskusia na úrovni vedenia univerzity a členov správnej rady.

P. Demeš vyzval prítomných, aby prezentovali aký mediálny výstup (v printových aj
v elektronických médiách) každého z nich v období od leta t. r. doteraz potešil, resp. bol
vnímaný pozitívne a aký negatívne. Žiadal, podľa možnosti, vymenovať konkrétne médium,
redaktora a problematiku.
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o podpredseda správnej rady menoval STV (redaktorka Fleischmanová) a TV Markíza
(redaktorka Šprochová), ktorých výstupenia o vysokoškolských problémoch všeobecne
vníma pozitívne;

o rektor Mičieta
- najviac pozitívne hodnotí rozhovor s ním uverejnený v Katolíckych novinách,
v konečnom dôsledku pozitívne vníma aj negatívnu "kampaň" v SME ohľadne neplatného
návrhu na vymenovanie profesora z UK, ktorá podmienila neskoršiu dobrú komunikáciu
s ministrom školstva; pozitívne ohlasy zaznamenal aj na rozhovor v Sro na tému 17.
november
- negatívne vníma najmä nepravdivé články v SME (redaktor Glovičko);

o kvestorka Záthurecká
- pozitívne vníma rozhovor pre TV Markíza, kde bol prezentovaný prorektor UK, doc.
Ostrovský
- negatívne - kauzy Právnickej fakulty UK - tzv. biela vrana a prijímačky, ktoré podľa
médií zastrešoval a "garážová firma";

o prorektor Turňa
- pozitívne vníma relácie TV TA3 aj k štrukturálnym fondom, účasť rektora UK
a ministra školstva v relácii Sro Kontakty, pozitívne informácie o technologických
parkoch
- negatívne vníma najmä zlú interpretáciu médií - ako príklad uviedol deformáciu
posolstva z prejavu rektora na zahájení akad. roka ohľadne potreby šetrenia - bola
prezentovaná ako kritika výšky pridelených financií univerzite;

o prorektor Meško
- vyzdvihol najmä pozitívne ohlasy na spoluorganizovanie prednášky nositeľa
Pulitzerovej ceny Joshua Freedmana, ktoré sa uskutočnilo v Aule UK
- negatívne pocity zaznamenal pri informáciách o cene ministra školstva redaktorovi
Glovičkovi

o prorektor Šlahor
- pozitívne hodnotí ohlasy na prednášku J. Freedmana, informácie v tlači - SME,
PRAVDA o CERNe - prezentácia pracovníkov FMFI, Bratislavská TV - rozhovor
ohľadne mobilít (pror. Šlahor)
- negatívne hodnotí vnímanie dekana Labaša verejnosťou na základe mediálnych
výstupov v cause Hedviga Malinová

o prorektorka Patakyová
- pozitívne hodnotí informovanie médií o poslednej rozlúčke s kolegom v Aule UK
- negatívne - detto causa Malinová, vyjadrenia Akreditačnej komisie k návrhu na
profesora, causa prijímačky na Právnickej fakulte - fotografia zadného vchodu do
spoločnosti nazvanej "garážovou firmou"

o prorektor Pekár
- pozitívne hodnotí cyklus na STV - Spektrum vedy - rozhovory s prírodovedcami
(menovite s profesormi Masarikom, Moczom, Lapinom), informovanie o detskej
univerzite
- negatívne hodnotí - TV TA3 spravidla neuvádza pri mene hostí, že sú z UK alebo názov
pracoviska je skomolený, ako aj fakt, že všeobecne novinári neakceptujú odlišný názor

o p. Hanulíková
- pozitívne hodnotenie - detská univerzita, často a fundovane sa v rôznych médiách
vyjadruje p. Kurilovská v PraFUK
- negatívne - informácie v čase prijímacích pohovorov
- k danej problematike odporúča - zasielať správy SITA, zvolávať tlač. konferencie

o p. Charvát
- pozitívne vníma informovanie o CERNe, napr. p. Nosek z PriF UK
- negatívne - podvodné ponuky ohľadne ubytovania



o p. Frešo
- podľa neho pozitívne zarezonovala v médiách detská univerzita, dokonca o nej písali aj

bulvárne médiá, čo považuje za vysoko pozitívne, potom informácie o CERNe - v tejto
súvislosti odporúča venovať sa téme - "rýchlosť svetla" aj na tlač. konferenciách, pretože je
to téma, ktorá ľudí zaujíma. Taktiež odporúča oslovovať absolventov UK, aby sa k svojej
univerzite hlásili.
o p. Šimončič, ktorý sa vyjadril, že i keď sleduje médiá nevníma v nich spájanie ľudí

s univerzitou.

P. Demeš pokračoval rozvíjaním myšlienky pozitívnej medializácie univerzity
v kontexte s blížiacimi sa voľbami poslancov do NR SR. Navrhuje, aby sa univerzita pokúsila
zapojiť do celospoločenskej diskusie, aby sa otázka vzdelávania dostala do centra
predvolebných diskusií. Uviedol, že univerzita takúto možnosť už mohla využiť aj pri ďalšom
celospoločenskom probléme - hromadné výpovede lekárov.

Nastolil otázku, či má univerzita a jej predstavitelia ambíciu pozvať na verejnú
diskusiu napr. tzv. tieňových ministrov zjednotlivých politických strán. Navrhol, aby si
univerzita zadefinovala čo je možné a čo nie do volieb v tejto veci vykonať.

Rektor Mičieta k otázke definovania možností vystupovania politicky činných osôb na
akademickej pôde odovzdal prítomným členom správnej rady právnu analýzu tejto
problematiky, z ktorej vyplýva, že politici môžu vystupovať na akademickej pôde, avšak len
v odborných a vedeckých diskusiách - nie je možné propagovať konkrétnu politickú stranu
a jej program.
Súčasne deklaroval, že predstavitelia vedenia univerzity túto aktivitu a návrhy vítajú.

P. Šimončič navrhol, aby sa takéto podujatie - dobre zorganizované - uskutočnilo
mimo priestorov univerzity.

Na záver p. Demeš poďakoval prítomným za aktívnu účasť, rektor UK ich pozval
na nadväzujúci slávnostný vianočný koncert v Aule UK.

Bratislava, 21. 12. 2011
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doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD.

podpredseda SR UK

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK


