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Zápisnica 
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 4. mája 2015 o 17.00 hod. 
v zasadačke Vedeckej rady UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

 

Prítomní:  
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK) 

 PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.  
 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
 Ing. Bc. Pavol Frešo 
 Bc. Tomáš Kaščák 
 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
 Mgr. Andrej Kolesík 
 doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 
 Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda Správnej rady UK) 

 

Ospravedlnení:  
 Mgr. art. Juraj Kukura 
 prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 
 JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
 MUDr. Darina Sedláková, MPH 
 

Hostia: 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) 
 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka pre študijné veci) 
 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor pre rozvoj) 
 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor pre informačné technológie) 
 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (prorektorka pre medzinárodné vzťahy) 
 prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (prorektorka pre legislatívu) 
 Ing. Monika Tarabová (kvestorka UK) 
 

Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Správna rada UK“) zvolal 
predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. na základe písomnej žiadosti rektora UK 
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. zo dňa 20. apríla 2015.  

 

Ku dňu konania zasadnutia mala Správna rada UK obsadených 13 z celkového počtu 14 miest 
(neobsadené bolo 1 miesto člena Správnej rady UK, u ktorého má návrhové oprávnenie rektor UK). 
 
Písomnú pozvánku a podkladové materiály obdržali členovia Správnej rady UK prostredníctvom 
elektronickej pošty. Pozvánka nebola zaslaná novovymenovanému členovi Správnej rady UK JUDr. 
Ivovi Nesrovnalovi, LL.M., keďže kópia jeho menovacieho dekrétu bola Rektorátu UK doručená až 
v deň konania zasadnutia; o zvolaní zasadnutia bol však informovaný telefonicky. 
 

Zasadnutie Správnej rady UK otvoril jej doterajší predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc., ktorý prívítal 
prítomných členov Správnej rady a členov Vedenia UK a oboznámil ich s programom zasadnutia tak, 
ako bol uvedený v pozvánke na zasadnutie: 
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1. Otvorenie, schválenie programu. 
2. Voľba predsedu Správnej rady UK. 
3. Voľba podpredsedu Správnej rady UK. 
4. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2014. 
5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na prevod nehnuteľného majetku (k. ú. 

Martin a Vrútky). 
6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
7. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena - 

vybudovanie podzemného káblového vedenia. 
8. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na založenie právnickej osoby podľa 

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby v znení neskorších predpisov. 

9. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo prítomných 5 členov),  
predseda Správnej rady UK požiadal rektora UK, aby predniesol aktuálne informácie v rámci bodu č. 9. 
 
 
Bod č. 9: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta prítomných členov Správnej rady UK informoval o: 
• vymenovaní nových členov Správnej rady UK (doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., JUDr. Ivo 

Nesrovnal, LL.M.), pričom jedno miesto ostáva naďalej neobsadené (rektorom oslovený 
kandidát zatiaľ svoju nomináciu nepotvrdil), 

• skončení funkčného obdobia súčasných členov Správnej rady UK PhDr. Kataríny Bajcurovej, 
CSc. a prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD. z „kvóty“ ministra školstva, vedy, výskumu a 
športu SR ku dňu 27. mája 2015, pričom rektor osloví ministra s návrhmi na nových členov, 

• ustanovení nového tajomníka Správnej rady UK RNDr. Róberta Kysela, PhD., ktorý súčasne 
vykonáva funkciu tajomníka Akademického senátu UK, 

• aktuálnych majetkoprávnych otázkach UK (výstavba Univerzitného vedeckého parku UK, 
biomedicínskeho centra v Martine a s nimi spojenými verejnými obstarávaniami; na 
spolufinancovanie projektu Univerzitného vedeckého parku UK nemožno použiť prostriedky 
štátnej dotácie, mimodotačné prostriedky je však náročné získať). 

 
Rektor UK podrobnejšie informoval o návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám 
a ďalším súčastiam UK na rok 2015 a na jej základe vypracovaný Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015; oba materiály budú predložené na zasadnutia Finančnej 
komisie Akademického senátu UK dňa 6. mája 2015 a Akademického senátu UK dňa 13. mája 2015. 
V prípade metodiky rozpisu štátnej dotácie sa na UK uplatňuje výkonový model, ktorý vychádza 
z výkonového modelu používaného MŠVVaŠ SR pre potreby rozdelenia štátnej dotácie verejným 
vysokým školám. Rektor informoval, že v rozpise dotácie skončilo sedem fakúlt v červených číslach 
(pri porovaní s rozpisom pre rok 2014). Na UK sú fakulty, ktoré prešli vnútorným auditom a 
reorganizáciou, viaceré však nie. Metodika rozpisu a rozpis dotácie boli predmetom troch zasadnutí 
Kolégia rektora UK, na ktorých sa v rámci princípu solidarity dohodlo garantované minimum na úrovni 



 

 

3 

97% minuloročnej dotácie (v prípade oboch teologických fakúlt na úrovni 100%), napriek tomu sa však 
niektoré fakulty s dosiahnutým kompromisom odmietajú zmieriť.  
Rektor zároveň uviedol, že rozdeliť dotačné prostriedky určené na platy podľa minuloročnej metodiky 
je rizikové, pretože sa tým stratí motivačný faktor. Lekárske a prírodovedecké fakulty pokrývajú 
zo štátnej dotácie len 30 až 50 % svojich nákladov, zvyšok musia získať z mimodotačných zdrojov. 
Pripomenul, že na UK majú fakulty postavenie zamestnávateľa. 
Rektor konštatoval, že ak prejdú všetky fakulty UK vnútorným auditom, možno zmeniť metodiku tak, 
že sa zo štátnej dotácie najskôr vyčlenia prostriedky na platy zamestnancov a zvyšok sa rozdelí medzi 
fakulty podľa výkonového modelu. 
 
Členovia Správnej rady UK obdržali na zasadnutí materiál v listinnej podobe obsahujúci porovnanie 
návrhu rozpisu dotácie pre fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2015 v porovnaní so schváleným 
rozpisom pre rok 2014. Materiál pripravila kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. 
 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že počet prítomných členov Správnej rady UK sa zvýšil na 9, čím sa Správna 
rada UK stala podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady UK uznášaniaschopnou pre voľbu predsedu a 
podpredsedu Správnej rady UK, rokovanie o bode č. 9 bolo prerušené. 
 
Vedenia zasadnutia sa v súlade s čl. 7 ods. 2 Štatútu Správnej rady UK ako vekovo najstarší prítomný 
člen Správnej rady UK ujal doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  
 
 
Bod č. 2: Voľba predsedu Správnej rady UK 

Predsedajúci doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov Správnej rady UK na podávanie 
návrhov kandidátov na funkciu predsedu Správnej rady UK na nové dvojročné funkčné obdobie, 
pričom sám za kandidáta navrhol doterajšieho predsedu Správnej rady UK Ing. Róberta Šimončiča, 
CSc. Navrhnutý kandidát vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
Keďže ďalšie návrhy kandidátov neboli podané, predsedajúci doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval 
členov Správnej rady UK na vykonanie tajného hlasovania a po jeho skončení vyhlásil výsledok voľby. 
 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Správnej rady UK (I. kolo) 

meno a priezvisko počet hlasov prítomných kvórum 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 9 9 9 
 
Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za 
predsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 6. mája 
2015 do 5. mája 2017. 
 
Predsedajúci doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. zablahoželal Ing. Róbertovi Šimončičovi, CSc. 
k opätovnému zvoleniu do funkcie predsedu Správnej rady UK a odovzdal mu vedenie zasadnutia.  
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Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa členom Správnej rady UK poďakoval za prejavenú dôveru. Prejavil 
ochotu individuálne sa stretnúť s členmi Správnej rady UK za účelom nájdenia vhodných prostriedkov, 
ako pomôcť UK v jej ďalšom smerovaní (napríklad aj formou neformálnej podpory a pomoci). 
 
 
Bod č. 3: Voľba podpredsedu Správnej rady UK 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. vyzval členov Správnej rady UK na podávanie 
návrhov kandidátov na funkciu podpredsedu Správnej rady UK na dvojročné funkčné obdobie, pričom 
sám za kandidáta navrhol doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., ktorý vykonával funkciu podpredsedu 
Správnej rady UK v uplynulom období. Navrhnutý kandidát vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
Keďže ďalšie návrhy kandidátov neboli podané, predseda Správnej rady UK vyzval členov Správnej 
rady UK na vykonanie tajného hlasovania a po jeho skončení vyhlásil výsledok voľby. 
 

Tajné hlasovanie č. 2 

Voľba podpredsedu Správnej rady UK (I. kolo) 

meno a priezvisko počet hlasov prítomných kvórum 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 9 9 9 

 
Uznesenie č. 2: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela Böhmera, 
PhD. za podpredsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie 
od 4. mája 2015 do 3. mája 2017. 
 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. zablahoželal doc. MUDr. Danielovi 
Böhmerovi, PhD. k opätovnému zvoleniu do funkcie podpredsedu Správnej rady UK. 
 
 
Bod č. 4: Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2014 

Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. Správa 
v súlade s príslušným ustanovením zákona o vysokých školách podáva informáciu o zložení Správnej 
rady UK, základné informácie o zasadnutiach Správnej rady UK a sumarizáciu prijatých uznesení. 
V hodnotenom roku 2014 sa uskutočnili tri zasadnutia Správnej rady UK (23.4.2014, 30.6. 2014 a 
30.10.2014) a dve písomné hlasovania. Správa bude po jej schválení zverejnená na webovom sídle UK. 
Predseda Správnej rady UK súčasne vyzval členov Správnej rady UK, aby podali návrhy budúcej 
podoby správy o činnosti, pripomenul však, že jej obsahové náležitosti stanovuje zákon o vysokých 
školách. 
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Diskusia: 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
- akú máme istotu, že si správu prečíta niekto na MŠVVaŠ SR? 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- minister školstva, vedy, výskumu a športu SR sa o činnosť správnych rád verejných vysokých škôl 
zaujíma; menovacie dekréty členov Správnej rady UK minister zasiela priamo na ich korešpondenčné 
adresy (v minulosti ich odovzdával rektor UK na zasadnutí Správnej rady UK) 
 
Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
- vypracovať správu o činnosti ukladá zákon o vysokých školách, podľa jeho názoru by však mala 
obsahovať aj odporúčania Správnej rady UK smerom k činnosti UK a Vedeniu UK 
- navrhol, aby sa správa o činnosti vypracovávala polročne 
 
Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1 9 0 0 9 5 

 
Uznesenie č. 3: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2014. 
 
 
Bod č. 5: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na prevod nehnuteľného 
 majetku (k. ú. Martin a Vrútky)  

Úvodné slovo k materiálu predniesli kvestorka UK Ing. Monika Tarabová a rektor UK prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD. Stručne odôvodnili predkladaný návrh; podrobnejšie odôvodnenie obsahoval 
materiál, ktorý členovia Správnej rady UK obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
 
Diskusia: 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- informoval, že projekt biomedicínskeho centra v Martine sa bude ďalej rozširovať a stane sa pýchou 
slovenskej medicíny 
- pripomenul, že v uplynulom roku Správna rada UK podporila návrh na kúpu pozemkov pre 
biomedicínske cetrum v Martine 
 
kvestorka UK Ing. Monika Tarabová 
- vzhľadom na platné právne predpisy bude na predaj nehnuteľného majetku vypísaná verejná 
obchodná súťaž 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona 
o vysokých školách sa na schválenie majetkoprávnych úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín 
členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
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v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné hlasovanie.  

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej 
miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK bude 
oznámenie o písomnom hlasovaní a hlasovací lístok zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 6: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 
 v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Stručne odôvodnil 
predkladaný návrh, podrobnejšie odôvodnenie obsahoval materiál, ktorý členovia Správnej rady UK 
obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona 
o vysokých školách sa na schválenie majetkoprávnych úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín 
členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné hlasovanie.  

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej 
miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK bude 
oznámenie o písomnom hlasovaní a hlasovací lístok zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 7: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 
 - vybudovanie podzemného káblového vedenia. 

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval, že pre 
potreby Botanickej záhrady UK a objektov v Mlynskej doline je potrebné vybudovať novú trafostanicu 
a s tým súvisiacu preložku podzemného káblového vedenia. Podrobnejšie odôvodnenie obsahoval 
materiál, ktorý členovia Správnej rady UK obdržali v písomnej forme spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona 
o vysokých školách sa na schválenie majetkoprávnych úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín 
členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné hlasovanie.  

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej 
miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK bude 
oznámenie o písomnom hlasovaní a hlasovací lístok zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty. 
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Bod č. 8: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na založenie právnickej osoby 
 podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
 prospešné služby v znení neskorších predpisov 

Úvodné slovo k materiálu predniesla prorektorka pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
Stručne oboznámila členov Správnej rady UK s potrebou zriadenia nového právneho subjektu – n.o., 
ktorá prevezme prevádzku Fakultnej lekárne (Farmaceutickej fakulty UK). Informovala, že 
predchádzajúci písomný súhlas na predmetný právny úkon už udelil Akademický senát UK. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
- v materiáli je uvedené, že boli zvažované dve alternatívy (rozšírenie pôsobnosti UK Veda, s.r.o. a 
zriadenie nového právneho subjektu), ktorá z nich je výhodnejšia? 
 
prorektorka prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
- UK Veda, s.r.o. bude zameraná na spin-off, prevádzka verejnej lekárne by zaťažovala jej rozpočet, 
spoločnosť s ručením obmedzeným by ako podnikateľský subjekt nemala vykonávať stratové činnosti 
- Fakultná lekáreň je súčasťou výučbovej základne Farmaceutickej fakulty UK, jej stratu bude preto 
fakulta vykrývať z vlastného rozpočtu 
 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
- sú so zriadením nového právneho subjektu spojené náklady? 
 
prorektorka prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
- áno, ale sú zanedbateľné 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona 
o vysokých školách sa na schválenie majetkoprávnych úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín 
členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné hlasovanie.  

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej 
miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK bude 
oznámenie o písomnom hlasovaní a hla 
 
 
Bod č. 9: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK (pokračovanie) 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa v nadväznosti na vystúpenie rektora UK 
v úvode zasadnutia obrátil na rektora UK s otázkou, ktoré fakulty sú v mínuse.  
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že obe bohoslovecké fakulty, FTVŠ UK, 
FSEV UK, PdF UK a PraF UK. V prípade RKCMBF UK však katolícki biskupi prisľúbili 
dofinancovanie formačného štúdia; v prípade EBF UK sa rokuje o zmluve o spoluvlastníctve budovy 
s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku, rokovania však komplikuje jej štruktúra - cirkev samotná 
nemá majetok, ten vlastnia jednotlivé zbory.  
Rektor UK ďalej uviedol, že pri rokovaní s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR otvorí otázku financovania 
štipendií pre doktorandov (aktuálne sú financovaní z neúčelových prostriedkov získaných za výkony 
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vo vede, bol by však vhodnejší návrat k predchádzajúcemu modelu, keď boli ich štipendiá hradené 
z účelových prostriedkov). Ďalším zdrojom financovania doktorandov môžu byť firmy zasídľované 
v Univerzitnom vedeckom parku UK (aktuálne je uzavretých 26 zmlúv o zasídlení). 
 
Diskusia: 
 
Ing. Róbert Šimončič, CSc.  
- aká je šanca, že navrhnutý rozpis štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015 bude 
schválený v Akademickom senáte UK? 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- navrhnutá metodika rozdelenia dotácie má podporu dekanov deviatich z trinástich fakúlt UK, šance 
na schválenie sú dobré 
 
Ing. Róbert Šimončič, CSc.  
- opýtal sa, či by mala Správna rada UK zaujať podporné stanovisko k rozpisu štátnej dotácie 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- požiadal Správnu radu UK o podporu 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc.  
- aká by bola cena toho, aby metodiku podporili aj nespokojní dekani? 
- nebolo možné urobiť v rozpise štátnej dotácie také modifikácie, ktorý by ich uspokojili? 
 
Ing. Bc. Pavol Frešo 
- súčasný rektor UK bol na jeseň 2014 zvolený Akademickým senátom UK veľkou väčšinou hlasov, 
má preto podporu aj členov Správnej rady UK 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- do vedení viacerých fakúlt UK boli zvolení noví dekani 
- uviedol, že metodika rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK musí nadväzovať na 
metodiku MŠVVaŠ SR používanú pri rozdelení štátnej dotácie verejným vysokým školám 
 
Mgr. Andrej Kolesík 
- názor vedenia fakúlt UK nie je plošný, opýtal sa, z ktorých fakúlt možno očakávať najväčšiu 
nespokojnosť s predloženou metodikou rozpisu 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- PdF UK a PraF UK 
 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
- FTVŠ UK je podľa rozpisu dotácie v červených číslach, jej dekan však na zasadnutí Kolégia 
rektora UK poďakoval za prejavenú solidaritu ostatných fakúlt UK s FTVŠ UK 
- uviedol, že plošné rozdelenie prostriedkov je rizikové, chýbala by motivácia podávať vedecké výkony 
(publikovať) 



 

 

9 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.  
- návrh metodiky je vyvážený, obsahuje tak prvok solidarity (na úrovni 97% minuloročnej dotácie), ako 
aj výkonovú zložku 
- pripojil sa k návrhu na prijatie podporného stanoviska Správnej rady UK k metodike rozpisu dotácie a 
súčasne predniesol návrh uznesenia 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

2 9 0 0 9 5 

 
Uznesenie č. 4: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave  
 
a) berie na vedomie informáciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave o návrhu 
Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 
Komenského v Bratislave na rok 2015, 
 
b) berie na vedomie informáciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave o návrhu Rozpisu 
dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave 
na rok 2015, 
 
c) po diskusii členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave a členov Vedenia 
Univerzity Komenského v Bratislave, aj na základe zváženia celkových možností financovania, 
podporuje návrh modelu Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave na rozdelenie dotácie 
zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave na rok 
2015. 
 
 
Bod č. 10: Rôzne 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa poďakoval členovi Správnej rady UK Ing. Bc. Pavlovi 
Frešovi (predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja) za organizáciu diskusie k projektu novej 
univerzitnej nemocnice v Bratislave. 
Rektor UK predstavil nových prorektorov UK (vrátane ich vecnej pôsobnosti) a zároveň informoval, že 
Akademický senát UK neschválil návrh na vymenovanie siedmeho prorektora UK (s pôsobnosťou pre 
vzťahy s verejnosťou). 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc., a to aj vzhľadom na nové Vedenie UK navrhol, aby Správna rada UK 
vypracovala dokument určený ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý by obsahoval 
reflexiu uplynulých štyroch rokov činnosti UK vrátane odporúčaní pre oblasť vysokého školstva do 
budúcnosti. Vtedy by Správna rada UK plnila svoje skutočné poslanie „spravovať“, nie iba vypĺňať 
hlasovacie lístky pre písomné hlasovanie spôsobom per-rollam. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v reakcii na vystúpenie predrečníka navrhol pozvať 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR priamo na zasadnutie Správnej rady UK. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol, aby bol do obdobia letných dovoleniek text dokumentu pripravený. 
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Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. podporil, aby dokument obsahoval reflexiu na 
uplynulé štyri roky v činnosti UK a zároveň by obsahoval odporúčania pre Vedenie UK do ďalšieho 
pôsobenia. Požiadal členov Vedenia UK, aby pripravili reflexiu pôsobenia UK v ich oblasti ich vecnej 
pôsobnosti za uplynulé štyri roky. Tento materiál by následne slúžil ako podklad pre vypracovanie 
správy pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. doplnil, že materiál by malo Vedenie UK pripraviť do konca mája 
a následne by materiál Správna rada UK prerokovala v mesiaci jún. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že v zahraničí (starých členských krajinách EÚ) 
sa uskutočnil presun rozhodovacích právomocí od akademických senátov na správne rady. Podobné 
návrhy sa objavili za aj predchádzajúcich ministrov školstva, avšak už v počiatočných štádiách ich 
prerokovávania boli zamietnuté. Na margo návrhu na vypracovanie reflexie pôsobenia UK a jej 
vedenia za uplynulé obdobie uviedol, že reflexia musí byť priechodná aj pre akademickú obec UK. 
 
 
Bod č. 11: Záver 
 
Po prerokovaní všetkých pracovných bodov programu zasadnutia sa predseda Správnej rady UK 
Ing. Róbert Šimončič, CSc. a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. poďakovali členom Správnej 
rady UK za účasť na zasadnutí. Následne predseda Správnej rady UK zasadnutie ukončil.  
 
Koniec zasadnutia: 18.30 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník Správnej rady UK) 
 
Bratislava, 14. 05. 2015 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


