
Z  á  p  i  s  n  i c  a 
 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 
konaného dňa 06. mája 2013 o 17,00 h na Rektoráte UK 

 
 
 
 
Prítomní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda SR UK), RNDr. Pavol Demeš, 
Ing. Bc. Pavol Frešo, Ing. Iveta Hanulíková, Mgr. Andrej Kolesík, prof. ThDr. Ing. Jozef 
Kutarňa, PhD., PhDr. Peter Maráky, doc. Ing. Peter Mihók, MUDr. Darina Sedláková, MPH. 
Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
Neprítomní: PhDr. Katarína Bajcurová, Mgr. Tomáš Charvát, Ing. Elena Kohútiková, CSc., 
Ing. arch. Andrej Petrek,  
 
Za Vedenie UK sa zúčastnili: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, 
PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,  doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.,  prof. RNDr. Ing. 
Ľudomír Šlahor, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Monika Tarabová 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 
 

1. Voľba predsedu správnej rady na ďalšie dvojročné obdobie 
2. Informácia  o rozdelení štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK 
3. Informácia o projektových zámeroch UK  

                             
 Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané na základe žiadosti rektora 
UK.   
 Pozvánka bola členom doručená elektronicky dňa 16. 04. 2013 (t. j. najmenej 14 dní 
pred dňom, na ktoré bolo zvolané zasadnutie – v zmysle platného Štatútu Správnej rady UK). 
 
 
 Prítomných privítal a rokovanie zahájil podpredseda SR UK. Vzhľadom na to, že 
plénum nebolo zatiaľ uznášania schopné (na začiatku rokovania bolo prítomných 8 členov 
správnej rady) na návrh rektora UK, prof. Mičietu,  informovali prítomných členov správnej 
rady prorektori UK: 
 
- prof. Meško o aktuálnom postavení UK v medzinárodných rebríčkoch rankingových 
systémov  
- prof. Turňa prezentoval hlavné informácie o projekte „Univerzity vedecký park UK“. Zhrnul 
genézu získania projektu v hodnote 42 100 tis. €, partnermi sú STU a Ústav zoológie SAV, 
doba trvania projektu je jún 2013 – jún 2015, hlavné ciele projektu (aplikovaný výskum 
v oblasti molekulárnej medicíny, enviromentalistika). Do projektu sa zapojí maximálne 
možný počet pracovísk UK.  
Rektor UK v nadväznosti na prezentáciu informoval, že v súčasnosti prebiehajú rokovania o 
zdrojoch financovania finančnej spoluúčasti UK na projekte a ďalšie informácie budú členom 
správnej rady poskytnuté na zasadnutí, ktoré by malo byť v júni t.r. 
 
 V priebehu rokovania prišli ďalší členovia správnej rady (pp. Frešo a Hanulíková), 
čím sa plénum správnej rady doplnilo na 10 členov a zasadnutie sa stalo uznášania schopným. 
Podpredseda správnej rady odovzdal menovacie dektréty členom, ktorí za prvý raz od svojho 
zvolenia zúčastnili zasadnutia správnej rady: 



- Mgr. Andrejovi Kolesíkovi, ktorý je poslancom NR SR a členom sa stal na návrh ministra 
od 20. 06. 2012 na šesťročné funkčné obdobie 

- doc. Ing. Petrovi Mihókovi, CSc., ktorý je predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory a členom sa stal na návrh rektora od 20. 06. 2012 na šesťročné funkčné obdobie 

- MUDr. Darine Sedlákovej, MPH, ktorá pôsobí ako riaditeľka Kancelárie WHO na 
Slovensku a členkou sa stala na návrh ministra od 28. 01. 2013 v druhom, šesťročnom 
funkčnom období. 

Program pokračoval podľa navrhnutého programu: 
 
K bodu č. 1: 
Doc. Bӧhmer, CSc, navrhol za predsedu Ing. Róberta Šimončiča, CSc. – ďalší návrh nebol 
prezentovaný, prítomní sa zhodli na tomto kandidátovi. Ing. Šimončič, CSc. s kandidatúrou 
súhlasil. 
Následne prítomní členovia hlasovali prostredníctvom rozdaných hlasovacích lístkov. 
Výsledok hlasovania : 10 hlasov, t.j. všetci prítomní členovia hlasovali za zvolenie  
Ing. Šimončica, CSc. za predsedu správnej rady.  
Hlasovacie lístky sú priložené k originálu zápisnice zo zasadnutia SR UK dňa 06. 05. 2013. 
 
 Novozvolený predseda Správnej rady Ing. Róbert  Šimončič, CSc.  sa ujal vedenia 
zasadnutia, poďakoval za dôveru a avízoval, že bude jednotlivých členov kontaktovať za 
účelom navrhnutia stratégie ďalšieho smerovania správnej rady. 
Rokovanie pokračovalo navrhnutým 2. bodom programu: 
 
K bodu č. 2 
Základné informácie o rozdelení štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK prezentoval rektor 
UK, ktorý uviedol, že univerzite boli zo štátneho rozpočtu na tento rok pridelené finančné 
prostriedky na jej hlavnú činnosť na základe Dotačnej zmluvy medzi UK a MŠVVŠ SR vo 
výške 81 386 262,- eur, ktoré boli rozdelené fakultám a súčastiam na základe schválenej 
Metodiky delenia štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2013. 
Podľa jeho vyjadrenia okrem troch fakúlt (2 teologických a FTVŠ) všetkým ostatným 
fakultám boli finančné prostriedky nepatrne navýšené oproti roku 2012, a to z dôvodu 
navýšenia prostriedkov na sociálnu podporu študentov. Rímskokatolícka bohoslovecká 
fakulta, Evanjelická fakulta a FTVŠ boli saturované v rámci solidarity jednotlivých súčastí 
UK a ich rozpočet dosiahol výšku na úrovni roka 2012. 
 
K bodu č. 3 
Rektor UK oboznámil členov správnej rady s investičným zámerom na využitie nehnuteľného 
majetku v lokalite Malá Hora, ktorý je predmetom návrhu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
v Martine na nadobudnutie do vlastníctva UK v Bratislave a požiadal ich o vyjadrenie sa 
k tomuto zámeru formou prijatého uznesenia. Členov správnej rady informoval, že dekan 
fakulty písomne deklaroval, že fakulta nebude požadovať na zabezpečenie kúpy  majetku 
v lokalite Malá Hora v k. ú. Martin finančné zdroje UK v Bratislave. Akademický senát UK 
v Bratislave tento zámer schválil na svojom zasadnutí dňa 13. 03. 2013 prijatým uznesením  
č. 1.6/2013. 
Po krátkej diskusii k návrhu uznesenia členovia správnej rady hlasovali o uznesení č. 1 – 
súhlas s uznesením vyjadrilo 10 prítomných členov, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 1 
„Správna rada UK v Bratislave schvaľuje zámer nadobudnutia nehnuteľností v lokalite Malá 
Hora v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý areál – campus 
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.  
Celková výmera pozemkov je 59 534 m², pričom konkrétne ide o pozemky: 



- parc. č. 7684/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 16 847 m², druhom orná   
pôda, 

- parc. č. 7684/6 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 28 712 m², druhom orná 
pôda, 

- parc. č. 7685/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 5725 m², druhom trvalé 
trávnaté porasty, 

- parc. č. 7685/9 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 4857 m², druhom trvalé 
trávnaté porasty, 

- parc. č. 7685/5 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 3170 m², druhom trvalé 
trávnaté porasty, 

- parc. č. 7685/8 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 223 m², druhom trvalé 
trávnaté porasty. 
Správna rada UK v Bratislave schvaľuje zámer nadobudnutia uvedených nehnuteľností 

najviac za kúpnu cenu  1 730 000,- eur určenú na základe znaleckého posudku vypracovaného 
pre Jesseniovú lekársku fakultu UK v Martine č. 2/2013 na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností.“ 
 
Ad Rôzne: 
 
1. V rámci informovania členov správnej rady sa rektor UK v krátkosti vyjadril k aktuálnej 

problematike  
- akreditácii vysokých škôl (v súčasnosti prebieha schvaľovací proces akreditačných 

podmienok) v nadväznosti na pripravovanú novelu zákona o vysokých školách 
- informoval o založení platformy v rámci Slovenskej rektorskej konferencie tzv. V8, 

ktorej členmi sú 8 rektori verejných vysokých škôl 
- informoval o ukončených aj prebiehajúcich kontrolných akciách na UK napr. SFK, NKÚ 

SR, ktoré neodhalili na UK žiadne závažné nedostatky. 
- informoval o zmene na poste prorektora UK pre rozvoj – bol odvolaný doterajší prorektor 

doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. a do funkcie bol menovaný doc. Mgr. Vincent Múcska, 
PhD., ktorého zároveň rektor UK prítomným aj predstavil. 
K otázke odvolania prorektora prebehla diskusia, v ktorej RNDr. Demeš žiadal 
o vystvetlenie dôvodov, ktoré viedli k odvolaniu doc. Ostrovského. Vysvetlenie poskytol 
doc. Bohmer, ktorý je predsedom AS UK, zároveň odporučil členom správnej rady, že  
môžu dôvody odvolania prorektora Ostrovského získať priamo zo zápisnice z rokovania 
AS UK. 
(pozn. zapisovateľky : zápisnice z 13. 03. 2013 a 24. 04. 2013 sú verejne prístupné na 
webovej stránke UK v sekcii Orgány univerzity/Akademický senát/Zápisnice z rokovaní 
AS UK). 

2. Ďalej sa rektor UK venoval odpovediam na otázky resp. informovaniu, ktoré elektronicky 
doručila MUDr. D. Sedláková, MPH. 
- zmena postavenia, názvu, právnej subjektivity Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej 
komparastiky – ústav je organizačnou zložkou Právnickej fakulty UK, návrh na jeho 
zmenu musí fakulta riešiť vo svojej kompetencii. Pokiaľ ide o financovanie ústavu - 
v tomto roku fakulte neboli pridelené finančné prostriedky vo forme špecifických 
výdavkov z úrovne MŠVVŠ SR, finančné prostriedky budú fakulta a univerzita hľadať na 
svojej úrovni. 
- Katedra logopédie Pedagogickej fakulty UK – ide o spor vo vnútri fakulty, napriek tomu, 
že ide excelentnú katedru. Rektor vysvetlil, že nie je v jeho právomoci riešiť personálne 
otázky vo vnútri fakulty, do kompetencií dekana môže zasiahnuť len v prípade porušovania 
zákona. Medzinárodné projekty, v ktorých je katedra riešiteľom, boli odsúhlasené 
rektorom a financovanie bude realizované prostredníctvom rektorátu. 



- výuka medikov – problematika sa rieši koncepčne na úrovni 3 lekárskych fakúlt a 
v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR. 

3. RNDr. Demeš vyjadril svoju radosť na zvolením nového predsedu správnej rady. Požiadal 
o doručenie kontaktov aktuálnych členov správnej rady, ich životopisov a definovanie 
kompetencií členov správnej rady. Ďalej navrhol, aby si jednotliví členovia rozdelili 
zodpovednosť za určitú oblasť, ktorej sa v rámci členstva v správnej rade budú venovať. 
Taktiež navrhuje, aby sa univerzita vyjadrovala k aktuálnym celospoločenským témam, 
aby vyzvala na stretnutie a diskusiu o školstve ministra školstva. 
 
Na vystúpenie RNDr. Demeša reagoval rektor UK, ktorý prisľúbil zaslanie požadovaných 
informácií do 10 dní. Zároveň znovu navrhol uskutočniť stretnutie členov správnej rady 
s Vedením UK určené na neformálnu diskusiu. 

 
Na záver predseda SR UK prítomným členom poďakoval za účasť a rokovanie ukončil. 

 
 
   
 
Bratislava, 06. 05. 2013 
 
 
       Ing. Róbert Šimončič, CSc., v. r. 
                    predseda SR UK 
 
 
Prílohy: 
l. výňatok zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
   v platnom znení, časť Správna rada verejnej vysokej školy 
2. zoznam členov SR, pracovisko, kontaktné údaje 

 funkčné obdobie 
 
 
Zapísala:   
Veronika Gemeinerová  
asistentka kvestorky UK 


