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_______________________________________________________________________________________ 

 
Z á p i s n i c a  

 
z 25. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 19. novembra 2015 o 16.00 hod. 
 
Miesto konania zasadnutia: 
zasadačka Vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 

Prítomní:  
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK) 
 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
 Mgr. Tomáš Kaščák 
 Mgr. Andrej Kolesík 
 MUDr. Darina Sedláková, MPH 
 Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda Správnej rady UK) 

 

Ospravedlnení:  
 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
 Mgr. art. Juraj Kukura 
 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 
 doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 
 Ing. Miroslav Trnka 
 JUDr. Oszkár Világi 
 

Neprítomní:  
 Ing. Bc. Pavol Frešo 
 JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
 

Hostia – členovia Vedenia UK: 
 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 3. novembra 2015.  
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Písomnú pozvánku a podkladové materiály obdržali členovia Správnej rady UK prostredníctvom 
elektronickej pošty dňa 9. novembra 2015. Pozvánka a materiály neboli zaslané novovymenovaným 
členom Správnej rady UK doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, PhD. a Ing. Miroslavovi Trnkovi; JUDr. 
Oszkárovi Világimu boli pozvánka a materiály zaslané v deň konania zasadnutia. Informácia  
o vymenovaní nových členov Správnej rady UK bola Rektorátu UK zo strany Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR doručená prostredníctvom e-mailu v popoludňajších hodinách dňa  
18. novembra 2015. 

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie Správnej rady UK otvoril jej predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc., ktorý privítal 
prítomných členov Správnej rady a členov Vedenia UK. Následne odovzdal slovo rektorovi UK. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. privítal členov Správnej rady UK. Informoval  
o situácii vo veci menovania troch nových členov Správnej rady UK (Ing. Miroslava Trnku a JUDr. 
Oszkára Világiho - návrhové oprávnenie: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR; doc. Ing. 
Jozef Makúch, PhD. - návrhové oprávnenie: rektor UK). Na deň 4. decembra 2015 je plánovaná 
kolaudácia budovy Vedeckého parku UK; rektor UK informoval, že členovia Správnej rady UK 
budú pozvaní na obhliadku priestorov. 
 
Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s uznášaniaschopnosťou Správnej rady UK predseda 
Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. navrhol, aby boli členovia Správnej rady UK  
o termíne zasadnutia informovaní najmenej štyri týždne pred jeho konaním. Členovia obdržia dva 
až tri návrhy na termín zasadnutia Správnej rady UK a v lehote jedného týždňa budú mať možnosť 
zvoliť si preferovaný termín. Ten z termínov, ktorý získa najväčšiu podporu, sa stane dňom konania 
zasadnutia. Plánovanie zasadnutí Správnej rady UK na dlhšie obdobie dopredu nie je možné  
z dôvodu vopred nepredvídateľného pracovného programu rektora UK. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol pre vyjadrenie preferencií členov Správnej rady UK pri 
voľbe termínu jej zasadnutí používať plánovač “Doodle”.  
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol, aby sa nasledujúce zasadnutie Správnej rady 
UK konalo na konci mesiaca január 2016; na programe zasadnutia by bolo prerokovanie analýzy 
činností UK, o ktorej vypracovanie požiadali členovia Správnej rady UK na zasadnutí v máji 2015. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. rektorovi UK odporučil, aby bola 
analýza predrokovaná a pripomienkovaná na neformálnom stretnutí členov Správnej rady UK 
s členmi Vedenia UK v decembri 2015. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. si odporúčanie predsedu Správnej rady UK 
osvojil a za termín konania neformálneho stretnutia navrhol štvrtok 17.12. v čase pred konaním 
tradičného vianočného koncertu UK, na ktorý sú pozývaní aj členovia Správnej rady UK. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol na zasadnutie Správnej rady UK, na ktorom sa analýza 
bude prerokúvať, pozvať aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil, že by rád ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na zasadnutie pozval. 
 
Keďže Správna rada UK bola neuznášaniaschopná (na zasadnutí bolo z celkového počtu 14 členov 
Správnej rady UK prítomných 6 členov), predseda Správnej rady UK navrhol, aby Správna rada UK 
prerokovala materiály v poradí podľa návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu. 
2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena  

(žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.). 
3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena  
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(žiadateľ: R-M 2005, s.r.o.). 
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014. 
5. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku  

za rok 2014. 
(SR UK schvaľuje podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) 

6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015. 
7. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 

 
Členovia Správnej rady UK voči navrhnutému postupu prerokovania materiálov nevzniesli 
námietku. 
 
 
Bod č. 2: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného
 bremena (žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.) 

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V rámci projektu 
protipovodňovej ochrany hlavného mesta SR Bratislavy Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
(SVP, š.p.) vybudoval protipovodňový múrik na pozemkoch UK pri tzv. švédskych domkoch. Na 
predmetné parcely vo vlastníctve UK sa preto navrhuje zriadiť vecné bremeno v prospech SVP, š.p. 
 
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 spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 
elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 3: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného 
 bremena (žiadateľ: R-M 2005, s.r.o.) 

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Predmetom 
vecného bremena je uloženie inžinierskych sietí (plynovej prípojky) na pozemkoch UK, ktoré budú 
slúžiť v prospech vlastníkov priľahlého stavebného pozemku. 
 
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 spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 
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elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 4: Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 

Členom Správnej rady UK bola Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 v elektronickej podobe 
zaslaná spoločne s pozvánkou na zasadnutie; v tlačenej podobe ju obdržali počas zasadnutia, a to 
spoločne so skrátenou (faktografickou) anglickou verziou výročnej správy. 
 
Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu. 
 
MUDr. Darina Sedláková, MPH odporučila, aby na záver tlačenej podoby slovenskej verzie 
výročnej správy o činnosti bolo priložené CD s anglickou verziou výročnej správy. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporúčanie akceptoval, súčasne však navrhol, 
aby sa CD s výročnou správou posielalo len vybraným adresátom. 

Rektor UK spoločne s prorektorom UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD. 
akceptoval návrh členov Správnej rady UK, aby sa CD s výročnou správou zaslalo poslancom 
Národnej rady SR a ďalším osobám, ktorým bola zaslaná publikácia Via Comeniana (jej 
spoluautorom je člen Správnej rady UK RNDr. Pavol Demeš, CSc.).  

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že anglickú (skrátenú) 
brožovanú verziu výročnej správy je možné vydať už na konci marca, keďže na rozdiel od 
slovenskej verzie nepodlieha schvaľovaniu v Akademickom senáte UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. so skorším vydávaním výročnej správy  
o činnosti UK vyslovil súhlas a súčasne informoval, že pre jej redigovanie bude zostavená redakčná 
rada. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol, aby bola do anglického jazyka preložená publikácia Via 
Comeniana a súčasne uviedol, že je pripravený sa na preklade podieľať. Diplomati a iné oficiálne 
návštevy UK nemajú dostatok informácií o histórii UK, čo by anglická verzia publikácie Via 
Comeniana mohla zmeniť. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval, že k príležitosti 
100. výročia založenia UK bude vydaný anglický preklad publikácie Čestní doktori Univerzity 
Komenského 1928 – 2014. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil, že UK nemá aktuálne k dispozícii 
publikácie o jej histórii v anglickom jazyku, ktoré by mohli obdržať významné návštevy UK. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. zopakoval svoju ponuku podieľať sa na anglickom preklade 
publikácií o histórii UK a súčasne odporučil vykonať ich aktualizácie. 

 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa pochvaľne vyjadril o úrovni 

spracovania anglickej verzie Výročnej správy o činnosti UK. Súčasne odporučil, aby výročná 
správa o činnosti  obsahovala merateľné ciele, ktorých odpočet splnenia by sa vykonal 
v nasledujúcom období. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul skutočnosť, že štruktúra výročnej 
správy o činnosti je daná záväzným usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. odporučil, aby UK pri svojej propagácii (napríklad na sociálnych 
sieťach) pri príležitosti historických výročí využívala fotografie historických osobností, ktoré sú 
spojené s UK alebo na ktorých sú zobrazené budovy UK. Ako príklad uviedol fotografiu prezidenta 
ČSR Tomáša Garrigua Masaryka, na ktorej menuje prvých profesorov UK alebo fotografiu 
dokumentujúcu otváranie internátu Lafranconi (na otvorení bol prezident ČSR T. G. Masaryk 
osobne prítomný). 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa čl. 13 ods. 3 
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Štatútu Správnej rady UK je Správna rada UK schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej 
nadpolovičná väčšina jej členov, t.j. 8 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 spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 
elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 5: Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2014 a návrh na rozdelenie 
 zisku za rok 2014 

Úvodné slovo k materiálu predniesla z poverenia rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.  
kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Správna rada UK podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách po schválení v Akademickom senáte UK schvaľuje výročnú správu  
o hospodárení UK, ktorej súčasťou je návrh na rozdelenie zisku (kladného hospodárskeho 
výsledku) UK za rok 2014. Štruktúra výročnej správy o hospodárení je daná usmernením 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011. 
 
Kvestorka UK podrobnejšie prezentovala dosiahnuté výnosy a náklady UK za rok 2014, a to ich 
porovnaním voči schválenému rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2014. 
 
    Rozpočet 2014 Skutočnosť 2014 
 
Výnosy za hlavnú nezdaňovanú činnosť  145 636 210 € 150 587 186,80 € 
Náklady za hlavnú nezdaňovanú činnosť 143 110 130 € 149 334 798,69 € 
 
Hospodársky výsledok     1 532 831,03 € 
z toho: - v hlavnej (nezdaňovanej) činnosti   1 241 909,96 € 
 - v zdaňovanej činnosti       290 921,07 € 
Daň z príjmu právnických osôb         46 685,66 € 
 
Kvestorka UK ďalej informovala o účtovnej závierke UK, ktorá pozostáva z účtovných výkazov, 
ktorými sú: súvaha, výkaz ziskov a strát a predpísané poznámky. Aktíva a pasíva UK k 31.12.2014 
predstavovali sumu 248 600 621,87 €. Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku bola 
vynaložená suma 25 425 245,44 €, čo predstavuje oproti minulým rokom nárast z dôvodu výstavby 
Univerzitného vedeckého parku UK (po dokončení bude budova účtovne prevedená medzi stavby). 
Na bankových účtoch mala UK k 31.12.2014 sumu 63 441 961,37 €, ktorá je tvorená mzdami za 
mesiac január 2015, nevyčerpanými investičnými prostriedkami kvôli neukončeným verejným 
obstarávaniam a prenosom prostriedkov na grantoch. 
 
Dotačná zmluva bola v roku 2014 zo strany MŠVVaŠ SR upravovaná deviatimi dodatkami; štátna 
dotácia pre UK v roku 2014 predstavovala sumu 93 453 381 € (bežné výdavky  
91 508 451 € a kapitálové výdavky 1 944 930 €). 
 
Vývoj finančných fondov UK v roku 2014:  
Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov, hospodárskeho výsledku a predaja majetku v sume  
5 226 499,01 €, krytie fondu k 31.12.2014 predstavovalo sumu 703 529,14 €. Kvestorka UK 
v súvislosti s fondom reprodukcie pripomenula, že ak fakulty nemajú prostriedky na kapitálové 
výdavky, je ich možné zúčtovať prostredníctvom fondu reprodukcie.  
Štipendijný fond bol tvorený v sume 4 391 698,53 €, krytie fondu k 31.12.2014 predstavovalo sumu 
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520 851,14 €.  
Rezervný fond nebol v roku 2014 čerpaný, jeho krytie k 31.12.2014 predstavovalo sumu  
177 998,06 €.  
Sociálny fond bol v roku 2014 tvorený z miezd a platov v sume 663 151,22 € a ostatná tvorba fondu 
(splátky bezúročných pôžičiek zamestnancov UK) bola 1 247,57 €. Fond bol v roku 2014 použitý 
v sume 629 610,83 € a zostatok fondu k 31.12.2014 predstavoval sumu 287 660,87 €. 
 
Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok UK za rok 2014 vo výške 1 532 831,03 € sa navrhuje 
prerozdeliť do jednotlivých finančných fondov nasledovne:  
 rezervný fond     40% 
 fond reprodukcie    59% 
 štipendijný fond     0,5% 
 fond na podporu študentov so špecifickými potrebami  0,5%  
 
Hospodársky výsledok UK sa do finančných fondov UK rozdeľuje ako celok, nemožno rozdelenie 
aplikovať za jednotlivé súčasti (fakulty UK, samostatne hospodáriace súčasti UK, Rektorát UK) 
osobitne, pretože niektoré súčasti sú v zisku, iné v strate. Tento model rozdeľovania hospodárskeho 
výsledku bol vytvorený v r. 2014 a bol odsúhlasený aj audítorom. Príslušné finančné fondy UK 
budú vytvárať len fakulty s kladným hospodárskym výsledkom. 
 
Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu. 
 
MUDr. Darina Sedláková, MPH sa informovala, koľko študentov so špecifickými potrebami 
študuje na UK. 
 Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že v roku 
2014 na UK študovalo spolu 261 študentov so špecifickými potrebami (údaj je uvedený vo Výroč-
nej správe o činnosti UK za rok 2014). 
 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. predniesol výhradu k neskorému 
schvaľovaniu Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2014 (hospodársky výsledok UK za rok 
2014 sa do finančných fondov UK rozdeľuje v decembri 2015). 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že zasadnutie Správnej rady UK sa  
v obvyklom júnovom termíne nekonalo, rozdelenie hospodárskeho výsledku UK za rok 2014 musí 
byť v Správnej rade UK schválené podľa zákona o vysokých školách najneskôr do konca 
kalendárneho roka 2015. Zároveň pripomenula, že komplikáciu pri vypracovaní výročnej správy  
o hospodárení UK spôsobuje decentralizované účtovníctvo; účtovnými jednotkami v podmienkach 
UK sú: fakulty, samostatne hospodáriace súčasti UK a Rektorát UK. Výročnú správu o hospodárení 
UK nemožno zostaviť skôr, kým akademické senáty všetkých fakúlt UK neschvália výročné správy 
o hospodárení príslušných fakúlt UK. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, či napriek tejto skutočnosti 
nie je možné schvaľovať výročnú správu o hospodárení UK skôr ako v júni. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že do 31. marca je zákonný termín na 
predloženie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb, UK má však odklad termínu jeho 
podania. Výročnú správu o hospodárení UK je teda možné vyhotoviť až po podaní daňového 
priznania.  
 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, aké sú najväčšie rozdiely  
v hospodárení UK medzi rokmi 2014 a 2013 a rokmi 2015 a 2014. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že na strane výnosov ide o položku školné, 
na strane nákladov prišlo k navýšeniu v dôsledku valorizácie platov, povinnosti platiť odvody 
z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; navýšené boli taktiež odpisy 
investičného majetku. 
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že narástli náklady na prevádzku 
prístrojov pri nezmenenej výške štátnej dotácie. Pripomenul, že v roku 2015 bolo medzi verejné 
vysoké školy podľa metodiky MŠVVaŠ SR pre delenie štátnej dotácie rozdelených cca 6,5 mil. € 
podľa „projektov pre prax” (de facto išlo o tzv. vedľajšiu hospodársku činnosť), z čoho však UK 
získala len cca 10 tis. €, avšak prišla o účelovo pridelené prostriedky na štipendiá pre interných 
doktorandov. Požiadal preto člena Správnej rady UK - poslanca Národnej rady SR Mgr. Andreja 
Kolesíka o podporu úpravy ministerskej metodiky delenia štátnej dotácie verejným vysokým 
školám na rok 2016 tak, aby opäť neprišlo k jej modifikáciám za účelom finančnej záchrany menej 
výkonných verejných vysokých škôl. 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa čl. 13 ods. 3 
Štatútu Správnej rady UK je Správna rada UK schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej 
nadpolovičná väčšina jej členov, t.j. 8 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 spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 
elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 6: Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015 

Úvodné slovo k materiálu predniesla z poverenia rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.  
kvestorka UK Ing. Monika Tarabová.  
 
Kvestorka UK informovala, že celkové výnosy UK na rok 2015 sa rozpočtujú v hlavnej 
nezdaňovanej činnosti vo výške 146 798 327 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 3 590 410 € (spolu 
150 388 737 €), celkové náklady sa rozpočtujú v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 
145 211 698 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 3 417 400 € (spolu 148 629 098 €). Plánovaný 
hospodársky výsledok UK na rok 2015 pred zdanením vo výške 1 759 639 € je tvorený  
z hospodárskeho výsledku z hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 1 586 629 € a zo zdaňovanej 
činnosti vo výške 173 010 €. 
 
Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že kritickým bodom rozpočtu UK na rok 
2015 je financovanie Vedeckého parku UK, ktorý je od 1. júla 2015 novou samostatne 
hospodáriacou súčasťou UK. Informoval, že 4. septembra 2015 prišlo k prevzatiu budovy 
Vedeckého parku UK v Mlynskej doline od dodávateľa. Rektor UK informoval, že na financovanie 
vedeckého parku fakulty UK zúčastnené na projekte Univerzitný vedecký park UK boli povinné 
vyčleniť 375 tis. € z refundácií mzdových prostriedkov. O tejto povinnosti boli dekani informovaní 
na marcovom zasadnutí Kolégia rektora UK a vyslovili s ním konsenzuálny súhlas, financovanie 
bolo schválené aj v rozpočte výnosov a nákladov UK na rok 2015 na júnovom zasadnutí 
Akademického senátu UK. Niektorí dekani však v období bezprostredne predchádzajúcom 
zasadnutiu Správnej rady UK vyslovili s uvedeným postupom financovania Vedeckého parku UK 
nesúhlas. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal, či sa už vykonáva v budove Vedeckého parku UK nejaká 
činnosť. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. odpovedala, že zatiaľ 
tomu tak nie je, keďže budova nebola ešte skolaudovaná (miestne príslušným stavebným úradom je 



 

 

8 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves).  
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o problémoch s verejným 

obstarávaním nábytku pre Vedecký park UK. Aktuálne sa v budove Vedeckého parku UK inštaluje 
technologické vybavenie, je taktiež potrebné vykonať tlakové technické skúšky pre rozvody vody a 
plynu. 
 
Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa čl. 13 ods. 3 
Štatútu Správnej rady UK je Správna rada UK schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej 
nadpolovičná väčšina jej členov, t.j. 8 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 spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 
elektronickej pošty. 
 
 
Bod č. 7: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta prítomných členov Správnej rady UK informoval o: 

• výsledkoch komplexnej akreditácie UK,  
• aktuálnej situácii s prípravou ministerskej metodiky delenia štátnej dotácie verejným 

vysokým školám na rok 2016; rektor UK pripomenul, že pre rok 2016 budú štipendiá 
interných doktorandov plne hradené zo mzdového fondu jednotlivých fakúlt UK (účelovo 
viazané prostriedky na štipendiá interných doktorandov už ministerstvo neposkytuje),  

• dvoch seminároch zameraných na hodnotenie kvality vedeckej činnosti na UK, ktoré sa 
uskutočnili v mesiacoch október a november v Aule UK; rektor UK uviedol, že v následnej 
diskusii boli pertraktované otázky nedostatočnej výšky štátnej dotácie pre UK a metodiky jej 
rozdelenia fakultám a ďalším súčastiam UK, 

• príprave spoločného Jaspers projektu s STU, ktorého účelom bude dobudovanie 
infraštruktúry oboch participujúcich univerzít v Mlynskej doline; projekt by mal byť podaný 
do konca júna 2016,  

• reakcii UK na dôsledky aktuálnej migračnej krízy; UK by mala kapacity migrantom a 
utečencom z krízových oblastí ponúknuť vysokoškolské štúdium v študijných programoch 
tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku; štúdium v slovenskom jazyku by však bolo 
podmienené ročným štúdiom slovenského jazyka v Centre ďalšieho vzdelávania UK  
v Modre-Harmónii (kapacita: 200 študentov). 

 
 
Bod č. 8: Rôzne 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. v nadväznosti na otázku členky Správnej 
rady UK MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH ohľadom počtu študentov UK so špecifickými potrebami 
uviedol, že v prípade, ak UK vykonáva starostlivosť o túto skupinu študentov nad rámec zákonných 
povinností, považuje za vhodné túto skutočnosť náležite vo verejnosti spropagovať. 
 
 
Bod č. 9: Záver 

Po prerokovaní všetkých pracovných bodov programu zasadnutia sa predseda Správnej rady UK 
Ing. Róbert Šimončič, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK za účasť na zasadnutí. Súčasne 
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zablahoželal rektorovi UK pri príležitosti jeho narodenín a zaželal mu veľa síl pri riadení UK. 
Rektor UK sa členom Správnej rady UK poďakoval za vzájomnú spoluprácu. 
 
Koniec zasadnutia: 17.35 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník Správnej rady UK) 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


