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_______________________________________________________________________________________ 

 

Z á p i s n i c a  
 

z 26. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 
dňa 22. marca 2015 o 15.00 hod. 

 
Miesto konania zasadnutia: 
budova Vedeckého parku UK, Ilkovičova ul. 8 (Mlynská dolina), Bratislava, miestnosť č. 506 

 

Prítomní:  
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK) 
 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
 Mgr. Andrej Kolesík 
 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 
 doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 
 MUDr. Darina Sedláková, MPH 
 Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda Správnej rady UK) 
 Mgr. Jana Šmelková 
 Ing. Miroslav Trnka 
 JUDr. Oszkár Világi 
 

Ospravedlnení:  
 Mgr. art. Juraj Kukura 
 JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
 

Neprítomný:  
 Ing. Bc. Pavol Frešo 
 

Hostia – členovia Vedenia UK: 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) 
 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci) 
 prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. (prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a PhD štúdium) 
 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor UK pre rozvoj) 
 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre informačné technológie) 
 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy) 
 prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (prorektorka UK pre legislatívu) 

 

Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „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 9. marca 2016. Podkladové materiály obdržali členovia 
Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 10. marca 2016 a pozvánku na 
zasadnutie dňa 14. marca 2016. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

SPRÁVNA RADA 

Šafárikovo námestie 6, P .O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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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. Konštatoval, že Správna rada UK je 
uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 14 členov Správnej rady UK 
prítomných 8 členov).  
 
Predseda Správnej rady UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval 
členov Správnej rady UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký návrh 
nezaznel, predseda Správnej rady UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 
Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 26. zasadnutia 
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. marca 2016 takto: 

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

(Úrad vlády SR – Hotel Bôrik). 
3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(koncesná zmluva – Global Energy Services, s.r.o.). 
4. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2015. 
5. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
Bod č. 2: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného 
 bremena (Úrad vlády SR – Hotel Bôrik) 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval, že UK je 
majiteľom pozemku pod časťou parkoviska a príjazdovej komunikácie k Hotelu Bôrik; parkovisko 
aj príjazdovú komunikáciu je potrebné zrekonštruovať v súvislosti s nadchádzajúcim 
predsedníctvom SR v EÚ. Na rokovaniach s predstaviteľmi Úradu vlády SR mu bola ponúknutá 
možnosť zámeny predmetného pozemku UK; ponúknutý pozemok by však UK nevedela využiť. 
Pozemok teda zostane vo vlastníctve UK a bude naň zriadené vecné bremeno, čím príde 
k zosúladeniu faktického a právneho stavu (UK vlastní pozemok, nie však cestné teleso). 
Po schválení vecného bremena a následnom vydaní stavebného povolenia súčasný rozbitý betónový 
povrch Úrad vlády SR nahradí novým asfaltovým povrchom, pričom za zriadenie vecného bremena  
UK obdrží jednorazovú odmenu. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
(Na zasadnutie prišiel JUDr. Oszkár Világi, čím sa počet prítomných členov Správnej rady UK 
zvýšil na deväť.) 
 
Keďže na schválenie majetkovoprávneho úkonu je podľa § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK, predseda 
Správnej rady UK hlasovanie o návrhu uznesenia odložil do doby, kým na zasadnutie neprídu ďalší 
avizovaní členovia Správnej rady UK.  
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Hlasovanie o návrhu písomne predloženého uznesenia sa následne uskutočnilo po hlasovaní 
o uzneseniach k bodu č. 3 programu zasadnutia. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 10 10 10 0 0 

 
Uznesenie č. 2: 

Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na 
časť pozemku parc. č. 21511/3 katastrálne územie Staré Mesto, zapísaného na liste vlastníctva 
č. 45, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Úradu vlády Slovenskej republiky, 
Nám. Slobody 1, Bratislava v rozsahu približne 735 m2 za odplatu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 7,66 €/m2. 

Obsahom vecného bremena je právo užívania, prechodu, prejazdu a umiestnenia stavby 
(spevnené plochy a drobná architektúra súvisiaca s využitím pre parkovanie automobilov). 
 
 
Bod č. 3: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného 
 bremena (koncesná zmluva – Global Energy Services, s.r.o.) 

K bodu programu bol na zasadnutie Správnej rady UK prizvaný riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA. 

 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval, že súčasným 
dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody v objektoch VM Ľ. Štúra - Mlyny UK je spoločnosť 
Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT, a.s.). Za účelom zníženia ceny za dodávku tepla a rekonštrukcie  
výmenníkových staníc a tepelných rozvodov bola vyhlásená verejná obchodná súťaž (VOS) na 
najvhodnejší návrh na uzavretie koncesnej zmluvy, ktorej predmetom je Rozšírenie tepelného 
hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny. Súčasný dodávateľ tepla BAT, a.s. sa 
VOS nezúčastnil, podal však k nej niekoľko podaní (napr. Úradu pre verejné obstarávanie) 
poukazujúcich na údajné právne pochybenia pri jej vyhlásení a vyhodnocovaní. Rektor UK 
informoval, že VOS ešte nie je ukončená. V súvislosti s potrebou rozšírenia tepelného hospodárstva 
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK sa navrhuje zriadiť na majetok UK vecné bremeno na dobu 15 rokov.  

Rektor UK autoremedúrou navrhol zmenu navrhnutého uznesenia, a to slová „v prospech Global 
Energy Services, s.r.o.“ nahradiť slovami „v prospech víťaza verejnej obchodnej súťaže“. Súčasne 
odporučil, aby Správna rada UK uznesením zaviazala vedenie UK rokovať s BAT, a.s. o prípadnej 
novej zmluve na dodávku tepla; vedenie UK by si malo ponechať vo veci rozšírenia tepelného 
hospodárstva v objektoch VM Ľ. Štúra - Mlyny UK otvorený priestor. 
 
(Na zasadnutie prišla MUDr. Darina Sedláková, MPH, čím sa počet prítomných členov Správnej 
rady UK zvýšil na desať.) 
 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA doplnil, že všetky tromfy má 
aktuálne v rukách UK. Podľa bodov č. 26.4 a 26.5 podmienok VOS si UK ako vyhlasovateľ 
vyhradila právo zrušiť vyhlásenú VOS alebo zmeniť podmienky VOS v ktoromkoľvek jej štádiu. 
UK ako vyhlasovateľ si taktiež vyhradila právo neprijať ani jeden návrh predložený vo VOS. 
Zástupcovia BAT, a.s. sa dňa 21. marca 2016 osobne stretli s rektorom UK a riaditeľom VM 
Ľ. Štúra - Mlyny UK, na ktorom boli informovaní, že môžu predložiť ponuku, ktorú UK zváži. 
Najvýhodnejší návrh z VOS predložila spoločnosť Global Energy Services, s.r.o., ktorá ponúkla 
zníženie ceny za dodávku tepla o 10% voči aktuálnej cene spoločnosti BAT, a.s. 



4/12 
 

Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu. 
 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. uviedol, že UK si musí na rozšírenie 
(rekonštrukciu) tepelného hospodárstva v objektoch VM Ľ. Štúra - Mlyny vybrať najvýhodnejšiu 
ponuku; okrem ceny za poskytované služby je potrebné prihliadať aj na zmluvné podmienky. 
Najvýhodnejšiu ponuku môže predložiť nielen víťaz VOS, ale aj existujúci dodávateľ (BAT, a.s.). 
Všetko musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi. Uznesením Správnej rady UK navrhol 
zaviazať vedenie UK, aby si vybralo najvýhodnejšiu ponuku. 
 
JUDr. Ozskár Világi sa opýtal, kde bola VOS zverejnená. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že na úradnej 
výveske UK na jej webovom sídle. 
 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. uviedla, že spoločnosť BAT, a.s. listom zaslaným členom Správnej 
rady UK upozornila na právne pochybenia pri VOS, ktoré možno rozdeliť do troch okruhov. 
Opýtala sa, prečo mali účastníci VOS lehotu iba 5 dní na predloženie ponúk. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že lehota 
5 pracovných dní sa týkala prevzatia podkladov, na predloženie ponuky mali uchádzači 30 dní. 
Súčasne uviedol, že od apríla 2016 vstúpi do účinnosti nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý už 
nebude umožňovať uzatvárať koncesné zmluvy do 5 mil. € bez verejného obstarávania. Podklady 
k VOS boli pripravené už v novembri 2015, ale vzhľadom na blížiace sa vianočné obdobie sa 
pristúpilo k jej vyhláseniu až v januári 2016. 
 
JUDr. Ozskár Világi sa opýtal, prečo sa spoločnosť BAT, a.s. nezúčastnila VOS: 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že spoločnosť 
BAT, a.s. predložila ponuku mimo VOS, avšak navrhla v nej odkúpenie výmenníkových staníc 
(a ich následnú rekonštrukciu), čo je z pohľadu UK nevýhodné, pretože by sa tým len zvýšila 
závislosť VM Ľ. Štúra - Mlyny UK od dodávok tepla spoločnosťou BAT, a.s.. 
 
JUDr. Ozskár Világi informoval o právnom názore, podľa ktorého VOS vyhlásené pre účinnosťou 
nového zákona o verejnom obstarávaní môžu byť dokončené podľa právnej úpravy existujúcej 
v čase ich vyhlásenia 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že mu je známy 
aj opačný právny názor, preto v danom prípade postupoval tak, aby VOS mohla byť ukončená do 
dátumu nadobudnutia účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní. 
 
JUDr. Ozskár Világi sa opýtal, či do hodnoty predmetu VOS nemala byť započítaná okrem sumy 
3,5 mil. € za stavebnú a technologickú časť započítaná aj suma za pätnásťročnú dodávku tepla. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že v danej veci 
existujú dva právne názory. Na základe právnej analýzy, ktorú si nechal vypracovať, sa priklonil 
k nezapočítaniu sumy za dodávku tepla do hodnoty predmetu VOS. 
 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. sa opýtala, či nemožno očakávať námietky víťaza VOS v prípade, ak 
by spoločnosť BAT, a.s. predložila najvýhodnejšiu ponuku a UK si ju vyberie. Zároveň požiadala 
o objasnenie jednej z námietok spoločnosti BAT, a.s. voči kogeneračnej jednotke ako 
obnoviteľnému zdroju energie. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že načrtnuté problémy s obnoviteľným 
zdrojom energie si uvedomuje, požiadal preto Správnu radu UK, aby vedenie UK dostalo ďalší 
časový priestor na nájdenie vhodného riešenia, ako rozšíriť (rekonštruovať) tepelné hospodárstvo 
v objektoch VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
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Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal vedenie UK, aby v prípade vecne 
náročnejších VOS stanovovalo primerane dlhšie lehoty na prevzatie podkladov a vypracovanie 
ponúk. Súčasne navrhol zmenu v písomne predloženom návrhu uznesenia spočívajúcu v nahradení 
slov „v prospech Global Energy Services, s.r.o.“ slovami „pre najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie 
(rekonštrukciu) tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny“. 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala na námietku, že 
podmienky VOS boli nastavené diskriminačne voči súčasnému dodávateľovi tepla (BAT, a.s.). 
V prípade VOS nie je zrejmé, čo možno a čo nemožno považovať za diskriminačný proces, keďže 
VOS sa vyhlasuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zodpovednosť za VOS 
bola zverená riaditeľovi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbertovi Gulovi, MBA. Prorektorka 
UK ďalej upozornila, že je možné prijať uznesenie aj v pozmenenom znení podľa návrhu predsedu 
Správnej rady UK, avšak z dôvodu zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností bude 
potrebná jeho následná konkretizácia (napríklad písomným hlasovaním Správnej rady UK). 
Odporúčanie Správnej rady UK vo veci výberu najvýhodnejšej ponuky by vedenie UK malo vziať 
na vedomie, nemožno predvídať, s akou ponukou príde na rokovania spoločnosť BAT, a.s. 
 
Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrhy uznesení. Keďže nikto 
z prítomných členov Správnej rady UK nevzniesol námietku k spoločnému hlasovaniu o oboch 
navrhnutých uzneseniach, predseda Správnej radu UK dal o návrhoch uznesení hlasovať „en bloc“. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 10 10 0 0 

 
Uznesenie č. 3: 

Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu trvania 
koncesie podľa Koncesnej zmluvy (koncesná doba) k nasledujúcim nehnuteľnostiam vo 
výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave nachádzajúcim sa v katastrálnom 
území Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom nasledovne 

a) stavba súpisné číslo 211, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
popis stavby Štud. domov a jedáleň, prístavba traktu, postavenej na pozemku parcelné číslo 
2934 o výmere5 474 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape, 
b)  stavba  súpisné číslo 5067,  druh  stavby  20  –  Iná  budova,  popis  stavby  stavba,  
postavanej  na pozemku  parcelné číslo  2940/22  o  výmere  41  m2,  druh  pozemku  zastavané  
plochy  a  nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
c) stavba súpisné číslo 5695, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
popis stavby internát a telocvičňa, postavenej na pozemku parcelné číslo 2940/24 o výmere 
8 942 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na 
katastrálnej mape, 
d)  stavba  súpisné číslo  5696,  druh  stavby  20  –  Iná  budova,  popis  stavby  provizórne  
ubytovanie, postavenej na pozemku parcelné číslo 2861/2 o výmere 2 166 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
e)  stavba  súpisné číslo  6067,  druh  stavby  20  –  Iná  budova,  popis  stavby  jedáleň,  
postavenej  na pozemku  parcelné číslo  2940/44  o  výmere  69  m2,  druh  pozemku  zastavané 
plochy  a  nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
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f) stavba súpisné číslo 6134, druh stavby 11 – Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
popis stavby  vysokoškolské  internáty,  postavenej  na  pozemku  parcelné číslo  2929  
o výmere  17 987 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape, 
g)  stavba  súpisné číslo  6135,  druh  stavby  20  –  Iná  budova,  popis  stavby  kotolňa,  
postavenej  na pozemku parcelné číslo 2939 o výmere 573 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
h)  pozemok,  parcela  registra  „C“,  parcelné číslo  2928/1,  o  výmere  12 106  m2,  druh  
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
i) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2932, o výmere 5 107 m2, druh pozemku 
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
j)  pozemok,  parcela  registra  „C“,  parcelné číslo  2928/2,  o  výmere  4  079  m2,  druh  
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
k) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2927, o výmere 1 111 m2, druh pozemku 
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
l)  pozemok,  parcela  registra  „C“,  parcelné číslo  2926,  o  výmere  531  m2,  druh  pozemku  
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
m) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2930, o výmere 4 599 m2, druh pozemku 
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
n)  pozemok,  parcela  registra  „C“,  parcelné číslo  2940/2,  o  výmere  15 446  m2,  druh  
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
o)  pozemok,  parcela  registra  „C“,  parcelné číslo  2940/31,  o  výmere  6 887  m2,  druh  
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 
p) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/33, o výmere 1 479 m2, druh pozemku 
Ostatné plochy, evidovaná na katastrálnej mape, 
q) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2940/3, o výmere 2 356 m2, druh pozemku 
Ostatné plochy, evidovaná na katastrálnej mape, 
r) pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2931, o výmere 4 088 m2, druh pozemku 
Zastavané plochy a nádvoria, evidovaná na katastrálnej mape, 

a to pre najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného hospodárstva 
Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra - Mlyny. 
 
Obsahom práv zodpovedajúcim vecnému bremenu bude právo osôb oprávnených z vecného 
bremena 
a) kedykoľvek vstupovať na Nehnuteľnosti peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami najmä za účelom modernizácie vyhradených častí 
zariadení tepelného hospodárstva podľa Koncesnej zmluvy, nachádzajúcich sa na 
Nehnuteľnostiach a za účelom výkonu služobnej prevádzky v rozsahu podľa Koncesnej 
zmluvy, vrátane vykonávania súvisiacich stavebných úprav, zemných prác, výstavby, 
prevádzky, údržby a opráv vedenia podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, ktoré sú 
súčasťou Nehnuteľností, a to osobami oprávnenými z vecného bremena a nimi poverenými 
osobami; 
b) realizovať stavebné úpravy v dohodnutom rozsahu podľa Koncesnej zmluvy a na základe 
realizačnej projektovej dokumentácie. 
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Uznesenie č. 4: 

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  

žiada vedenie Univerzity Komenského v Bratislave, 
aby vybralo najvýhodnejšiu ponuku na rozšírenie (rekonštrukciu) tepelného hospodárstva 
Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny. 
 
 
Bod č. 4: Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2015 

Úvodné slovo predniesol predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. Správa o činnosti 
je formálnym dokumentom, jej obsah stanovuje zákon. o vysokých školách. Správa obsahuje 
informácie o zložení Správnej rady UK, sumarizáciu prijatých uznesení a účasť členov Správnej 
rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach. V hodnotenom roku 2014 sa uskutočnili dve 
zasadnutia Správnej rady UK (4.5.2015 a 19.11.2015) a tri písomné hlasovania. Správa bude po jej 
schválení zverejnená na webovom sídle UK. 
 
Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu. 
 
Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. navrhol, aby sa pri písomných hlasovaniach Správnej rady UK 
považovala za vyjadrenie súhlasu s návrhom uznesenia skutočnosť, že sa člen Správnej rady UK 
písomne nevysloví proti. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že vo veci 
hlasovaní správnych rád verejných vysokých škôl prebehlo už niekoľko kontrol NKÚ, písomné 
hlasovanie ako spôsobom rozhodovania správnej rady je právne problematické, preto Správna rada 
UK prijíma uznesenia spôsobom per-rollam až v prípade neuznášaniaschopného zasadnutia. 
 
Ing. Elena Kohútiková, PhD. uviedla, že neuznášaniaschopnosť zasadnutí Správnej rady UK nie je 
dobrou vizitkou jej činnosti. Je potrebné, aby Správna rada UK zasadala, pričom apelovala, aby sa 
zasadnutia vopred plánovali. Taktiež je potrebné dohodnúť sa na čase začiatkov zasadnutí, začiatok 
o 15.00 hod. je pre väčšinu jej členov priskorý. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. potvrdil, že osobné stretávanie sa 
členov Správnej rady UK je dôležité. Požiadal vedenie UK, aby boli zasadnutia Správnej rady UK 
plánované v dostatočnom časovom predstihu. Taktiež navrhol, aby sa konalo zasadnutie 
k strategickým veciam v činnosti UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že členovia Správnej rady UK obdržia 
termíny na dve zasadnutia Správnej rady UK počas prvého polroka 2016. 
 
Po skončení diskusie predniesol predseda Správnej rady UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 10 6 10 0 0 

 
Uznesenie č. 5: 

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 2015. 
 
(Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa pre iné pracovné povinnosti ospravedlnil doc. Ing. Jozef 
Makúch, PhD., čím sa počet prítomných členov Správnej rady UK znížil na deväť.) 
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Bod č. 5: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. privítal členov Správnej rady UK v novostavbe 
Vedeckého parku UK. Informoval, že Vedecký park UK sa aktuálne nachádza v štádiu 
„zasídľovania“ a získavania zahraničných aj domácich partnerov. Cieľom Vedeckého parku UK je 
budovanie integrovaného výskumu na UK a spolupráce s praxou (dôležitosť parametra „impact of 
industry“ pri rankingovom hodnotení). Rektor UK ďalej informoval o príprave infraštruktúrneho 
projektu AKORD (v spolupráci s STU) na vybudovanie Mesta vedy Mlynská dolina. 
 
Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (hosť zasadnutia) doplnil rektora UK 
o ďalšie informácie ohľadom aktuálnej situácie Vedeckého parku UK. Projekt Vedeckého parku 
UK bol jedným z projektov vedeckých parkov budovaných naprieč Slovenskom (UK ešte 
vybudovala vedecký park v Martine ako súčasť Jesseniovej lekárskej fakulty). Rozpočet projektu 
bol cca 40 mil. €, z toho na budovu cca 20 mil. €, vedeckú infraštruktúru cca 11 mil. €, informačno-
komunikačné technológie do 1 mil. €, výskumní pracovníci a riadenie projektu cca 4 mil. €. Projekt 
bol v roku 2015 ukončený, z rozhodnutia riadiaceho orgánu prišlo k fázovaniu projektu z dôvodu 
efektívneho využívania zakúpeného prístrojového vybavenia (na rok 2016 v sume cca 2 mil. €). 
V rámci projektu sa UK nesústredila na nákup drahých prístrojov (najdrahší je do 1 mil. €), 
z dôvodu prierezového a čo najširšieho využitia sa nakúpilo často používané vybavenie. Budova 
Vedeckého parku UK poskytuje 78 laboratórií, 54 kancelárií, 1 800 m2 technických priestorov, 
2 teleprezen-tačné a jednu konferenčnú miestnosť (zatiaľ však bez vnútorného vybavenia). Projekt 
prešiel vládnym auditom a kontrolou MŠVVaŠ SR. Z hľadiska svojho zamerania sa do aktivít 
projektu Vedeckého parku UK široko zapojili všetky bratislavské fakulty UK (s výnimkou 
FMFI UK, ktorá tak učinila z vlastného rozhodnutia). Aktuálne prebieha „oživovanie“ Vedeckého 
parku UK kolektívmi z interného a externého prostredia so zámerom interaktívneho a 
integrovaného výskumu.  Riaditeľ Vedeckého parku UK pozval členov Správnej rady UK po 
skončení zasadnutia na prehliadku priestorov na 2. poschodí, a to laboratórií zameraných na 
genomiku (so sekvenátormi budúcej generácie), proteneutiku (produkcia proteínov a peptínov pre 
diagnostiku) a metabolomiku. 
 
(Na zasadnutie prišiel doc. Ing. Peter Mihók, CSc., čím sa počet prítomných členov Správnej rady 
UK zvýšil na desať.) 
 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, či má UK portfólio projektov, 
ktoré sa rozbiehajú (alebo v budúcnosti rozbehnú) vo Vedeckom parku UK. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že sa aktuálne 
nachádzame v zložitom období, výzvy na projekty zo štrukturálnych fondov EÚ skončili a nové 
zatiaľ vypísané neboli. V minuloročnej všeobecnej výzve APVV viaceré navrhnuté projekty 
obsahovali aj Vedecký park UK. Problematickým aspektom uchádzania sa o projekty je skutočnosť, 
že Vedecký park UK bol vybudovaní z prostriedkov štrukturálnych fondov; pri využití nakúpeného 
prístrojového vybavenia projekty nemôžu generovať príjem (zisk). 
 
MUDr. Darina Sedláková, MPH sa opýtala, aká je garancia štátu, že Vedecký park UK bude 
prosperovať. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že žiadna, štát nepreberá za činnosť 
Vedeckého parku UK žiadne garancie. Pripomenul, že časť akademickej obce UK projekt 
Vedeckého parku UK vnímala negatívne a nepodporovala ho. 

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter 
Moczo, DrSc. reagoval, že správnou situáciou by bolo, keby štát prispieval vyššou sumou na 
projekty pre tie subjekty, ktoré vybudovali výskumnú infraštruktúru za pomoci štrukturálnych 
fondov. Pripomenul, že APVV pre rok 2015 na projekty všeobecnej výzvy prerozdeľovalo len cca 
20 mil. €, avšak vzhľadom štát veľkosti Slovenskej republiky by bola potrebná čiastka trikrát vyššia 
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(70 mil. €). Správna rada UK by preto mala vyvinúť tlak na MŠVVaŠ SR, aby významne navýšilo 
financovanie grantových schém. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul problémy, ktoré sprevádzali 
spolufinancovanie projektu Vedeckého parku UK (5% mieru spolufinancovania ministerstvo 
požadovalo pokryť z nedotačných zdrojov UK získaných podnikateľskou činnosťou). Rektor UK 
taktiež informoval o perspektívnych ponukách na spoluprácu z ázijských krajín (Čína, Taiwan). 
 
(Z ďalšieho priebehu zasadnutia sa pre iné pracovné povinnosti ospravedlnil Ing. Miroslav Trnka, 
čím sa počet prítomných členov Správnej rady UK znížil na deväť.) 
 
JUDr. Oszkár Világi požiadal vedenie UK o predloženie krátkej správy o zámeroch Vedeckého 
parku UK a pláne jeho vedeckých aktivít. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že sa v súlade s Organizačným 
poriadkom Vedeckého parku UK pripravuje vymenovanie správnej rady Vedeckého parku UK. Do 
pôsobnosti správnej rady bude patriť schvaľovanie pravidiel hospodárenia a výskumných aktivít 
Vedeckého parku UK. Rektor UK informoval o možnostiach a oblastiach spolupráce s Vedeckým 
parkom UK (napr. bio a nanotechnológie), privítal by spoluprácu s priemyselnou sférou (potreba 
zákaziek pre napĺňanie cieľov UK v hodnotenom parametri „impact of industry“). V tejto súvislosti 
uviedol, že veľká časť zamestnancov UK súčasne pracuje pre iné subjekty na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (používa pri tom materiálne a technické 
vybavenie UK), z ich činnosti však UK nemá žiaden prospech; uvedenú situáciu by mala zvrátiť 
pripravovaná nová smernica o podnikateľskej činnosti na UK. 

Predseda Správnej rady UK navrhol, aby Správna rada UK obdržala Organizačný poriadok 
Vedeckého parku UK, plán činnosti Vedeckého parku UK a materiál o možnostiach spolupráce 
externých subjektov s Vedeckým parkom UK. 
 
MUDr. Darina Sedláková, MPH sa opýtala, aká je exluzivita prístrojového vybavenia Vedeckého 
parku UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že exkluzívnym prístrojovým 
vybavením je linka na prácu s mikroorganizmami a najnovšia generácia sekvenátorov. 
 
Mgr. Jana Šmelková sa opýtala, či MŠVVaŠ SR poskytlo prisľúbené financie na prevádzku 
Vedeckého parku UK.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že MŠVVaŠ SR na prevádzku 
Vedeckého parku UK neposkytlo žiadne financie, vyvinuté úsilie preto považuje za zbytočne 
premrhanú energiu. 
 
 
Bod č. 6: Rôzne 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. predstavil novovymenovaných členov 
Správnej rady UK (doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., Mgr. Jana Šmelková, Ing. Miroslav Trnka, JUDr. 
Oszkár Világi) a súčasne sa členom Správnej rady UK ospravedlnil, že sa tak nestalo už na začiatku 
zasadnutia. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa novým členom Správnej rady UK poďakoval, 
že prijali ponuku stať sa členmi Správnej rady UK. 
 
Na podnet predsedu Správnej rady UK informoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
o aktuálnom stave budovania vnútorného systému kvality UK. Projekt INSYZAKUK sa 
kontinuálne implementuje dovnútra UK. Bol kladne zhodnotený Akreditačnou komisiou v procese 
komplexnej akreditácie, avšak jeho propagácia navonok je slabá. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil informácie o module 
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zameranom na hodnotenie kvality výučby; kvalita výučby sa hodnotí najmä prostredníctvom 
študentskej ankety. Prorektor UK uviedol, že študentská anketa predstavuje v anglofónnych 
krajinách najdôležitejší nástroj hodnotenia kvality vysokoškolského učiteľa a jej výsledky tvoria 
súčasť jeho osobného spisu. Snahy dopracovať sa k jednotnému spôsobu realizácie študentskej 
ankety na UK boli doposiaľ neúspešné. Výpovednú hodnotu (reprezentatívnosť) študentskej ankety 
znižuje nízka miera účasti študentov, nikdy sa nepodarilo dosiahnuť na niektorej z fakúlt UK účasť 
vyššiu ako 35%. Komplikácie nastali aj konfliktom medzi právom na ochranu osobných údajov a 
právom na informácie. Štandardizovaná študentská anketa na všetkých fakultách UK je behom na 
dlhé trate; do dvoch rokov sa plánuje zaviesť na UK nový akademický informačný systém, ktorého 
súčasťou bude aj štandardizovaný dotazník. Prorektor UK ďalej informoval, že INSYZAKUK 
obsahuje tri moduly agendy kvality: vzdelávanie (zodpovedná osoba: prorektorka UK pre študijné 
veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.), vedecký výskum a kvalifikačné postupy (zodpovedná 
osoba: prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter 
Moczo, DrSc.), manažment a vnútorná organizácia UK (zodpovedná osoba: prorektor UK pre 
rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.). Počas implementácie projektu INSYZAKUK sa ukázalo 
viacero problematických vecí, preto sa aktuálne vypracúva implementačná príručka vnútorného 
systému kvality UK. Prorektor UK zdôraznil, že problémom nie je formálne vykazovať výsledky, 
výzvou je posunúť UK vpred prostredníctvom reálneho pôsobenia vnútorného systému kvality. 
Taktiež pripustil, že sa zanedbala propagácia INSYZAKUK smerom navonok. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že UK každoročne v absolútnych číslach 
zvyšuje svoj vedecký výkon, ale jej podiel na celoslovenskom výkone kontinuálne klesá (v roku 
2015 dosiahol hodnotu 16,5%). Tvoriví pracovníci UK sú preťažení inými (s vedou nesúvisiacimi) 
aktivitami, napríklad administráciou verejných obstarávaní, upratovaním a pod. Požiadal Správnu 
radu UK, aby podporovala snahy vedenia UK o zlepšovanie medzinárodného rankingového 
postavenia UK. 

JUDr. Oszkár Világi uviedol, že v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. radoví zamestnanci a stredný 
manažment vypĺňa dotazníky o angažovanosti, miera účasti dosahuje 70-80%. Účelom dotazníkov 
je informovanosť, pričom je potrebné, aby zamestnanci mali dôveru v spätnú väzbu (manažmentu 
spoločnosti voči podnetom uvedeným v dotazníkoch). 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že aj UK plánuje 
realizovať zamestnaneckú anketu, pilotne sa vyskúša na Rektoráte UK ako inštitúcii, kde neplatia 
akademické vzťahy, ale vzťahy úradnícke. Zamestnanecká anketa bude merať angažovanosť 
zamestnancov a ich loajalitu voči UK. 

Podpredseda Správnej rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa opýtal, do akej miery je 
účasť na študentskej ankete povinnosťou študentov a či môže byť vyplnenie študentskej ankety 
napríklad podmienkou zápisu študenta do ďalšieho akademického roka. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že študent má 
mať možnosť podľa zákona o vysokých školách aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka 
vyjadriť sa o kvalite výučby. Ide teda o právo študenta, nie povinnosť. UK musí študentovi vytvoriť 
podmienky pre realizáciu jeho práva. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. informovala, že pokračujú 
práce na Etickom kódexe UK, účasť na študentskej ankete možno položiť do morálnej polohy. 

MUDr. Darina Sedláková, MPH sa opýtala členky Správnej rady UK zastupujúcej študentskú 
časť AS UK Mgr. Jany Šmelkovej na príčiny nízkej zapojenosti študentov do študentskej ankety. 

Mgr. Jana Šmelková odpovedala, že príčinami nízkej účasti sú napríklad zdĺhavosť otázok 
a štruktúra dotazníkov. Ak sú dotazníky postavené tak, že ku každému vyučujúcemu je potrebné 
vyplniť množstvo otázok, vedie to k prevahe negatívnych hodnotení; ankety sa zúčastňujú prevažne 
študenti, ktorí sú na vyučujúceho pre nejaký aspekt „nahnevaní“. 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. uviedla skúsenosti z bankového sektora. Väčšinou sa ozývajú 
nespokojní klienti, spokojní klienti banke nepíšu (na 100 sťažností pripadá 1 pochvala). Na 
hodnotenie spokojnosti klientov s bankovým personálom sa osvedčil softvér Staffino. Odporučila, 
aby študentská anketa bola založená na systéme „klikania“ a bola „user friendly“ (priateľská 
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k užívateľom). 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že na FM UK 

beží pilotný projekt „firemná sociálna sieť“, v rámci ktorého možno po skončení vyučovacej hodiny 
realizovať bezprostredný kontakt študenta s vyučujúcim. 

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. reagoval, že na 
FMFI UK sa už niekoľko rokov uskutočňuje študentská anketa prostredníctvom aplikácie, ktorú 
vyvinuli študenti fakulty. Skúsenosti zo školského prostredia sú iné ako z komerčnej praxe, študenta 
nemožno považovať za zákazníka. Úlohou školy je okrem profesijnej prípravy študenta aj jeho 
vedenie k zodpovednosti a disciplíne. Študentská anketa by nemala byť absolutizovaná. 

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. uviedol, že v školskom systéme sa počnúc základnými školami 
príliš podlieza; latka by sa znižovať naďalej nemala. Rodičia sa dnes sťažujú na učiteľov, ktorí sú 
na žiakov nároční. Učiteľov sa málokto zastane, skôr sa hľadajú ďalšie spôsoby, ako žiakom 
uľahčiť plnenie si ich povinností. Je potrebné nájsť rovnováhu, študent má mať právo vyjadriť sa 
v študentskej ankete, ale jej výsledky sa nesmú absolutizovať. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. vyslovil súhlas s názorom, že 
študenta nemožno brať ako klienta, škola nie je firmou ponúkajúcou službu. Študentská anketa je 
len jedným z nástrojov hodnotenia a presadzovania kvality výučby, je však zo všetkých nástrojov 
najsenzibilnejšia. K informácii, ktorá zaznela v médiách o tom, že Masarykova univerzita v Brne 
(MU) predbehla v rankingovom hodnotení UK doplnil, že MU má o vyše tretinu viac študentov 
oproti UK, ale má najmä v porovnaní s UK trojnásobne vyšší rozpočet. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že ročná výška štátnej dotácie pre UK 
predstavuje sumu 91,5 mil. €, kým výška štátnej dotácie pre Universität Wien predstavuje cca 
1 mld. €. UK je významne podfinancovaná a musí na svoj bežný chod získavať financie 
z podnikateľskej činnosti. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že všetky problémy UK 
nevyplývajú len z nedostatku financií, UK má vo svojich činnostiach aj vnútorné rezervy. Výsledky 
činnosti UK vzhľadom na výšku poskytovanej štátnej dotácie nemožno hodnotiť ako zlé. 
Pripomenul výsledky prieskumu, podľa ktorého na prvom mieste medzi príčinami, prečo maturanti 
ochádzajú študovať na české vysoké školy, je infraštruktúra vysokých škôl a vyšší komfort štúdia. 

Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter 
Moczo, DrSc. na základe priebehu diskusie odporučil, aby sa každé zasadnutie Správnej rady UK 
venovalo okrem bežnej agendy jednej zásadnej téme z činnosti UK (napr. veda a výskum). 
Príslušný prorektor UK by si k danej téme pripravil správu a prezentoval ju na zasadnutí. Priebeh 
doterajšej diskusie, v ktorej sa riešilo množstvo čiastkových vecí, nepovažoval za efektívny. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že Správna rada UK je autonómnym 
orgánom, ktorý si program svojich zasadnutí určuje sama. Jej kompetencie vymedzuje zákon 
o vysokých školách, vedu a výskum spadá do pôsobnosti Vedeckej rady UK. 

JUDr. Oszkár Világi zhrnul priebeh diskusie k študentskej ankete. V biznise platí pravidlo, že 
pokiaľ niečomu neveríme, tak to nerobme (a naopak, ak veríme, tak to robme). Ak študentskej 
ankete nedôverujeme, potom nemá zmysel takú vec robiť. Univerzita bez študentov nemá význam, 
univerzita má byť inšpiratívnym prostredím pre študentov. Ak sa študent nemá záujem vzdelávať, 
na univerzitu nepatrí. 
 
RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol na niektoré z ďalších zasadnutí Správnej rady UK pozvať 
nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., aby 
informoval o svojich predstavách o riadení školstva a vedy a diskutoval o nich s členmi Správnej 
rady UK; zasadnutie sa môže opätovne uskutočniť v priestoroch Vedeckého parku UK. Uviedol, že 
v rezorte školstva narastá tlak. Aj z priebehu zasadnutia Správnej rady UK je zrejmé, že v rezorte 
školstva sú nedoriešené bazálne veci ohľadom financovania školstva a vedy. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. podporil návrh, aby bol na zasadnutie 
Správnej rady UK pozvaný minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 



12/12 
 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že platný Dlhodobý zámer rozvoja UK na 
obdobie 2014 - 2024 podlieha prehodnocovaniu a pripravuje sa jeho aktualizácia. Do konca júna 
2016 bude pripravený odpočet jeho doterajšieho plnenia a návrhy na jeho upresnenie a doplnenie, 
materiál obdržia členovia Správnej rady UK na pripomienkovanie. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o stave príprav výročných správ UK za rok 
2015, pričom uviedol, že vypracovanie výročnej správy o hospodárení každoročne komplikuje 
decentralizované účtovníctvo UK (fakulty sú účtovnými jednotkami, avšak daň z príjmov platí UK 
ako celok). 
 
 
Bod č. 7: Záver 

Po prerokovaní všetkých pracovných bodov programu zasadnutia predseda Správnej rady UK 
Ing. Róbert Šimončič, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK za účasť na zasadnutí.  
 
Nasledujúce 27. zasadnutie Správnej rady UK sa uskutoční v polovici mesiaca máj 2016 za účelom 
prerokovania Výročnej správy o činnosti UK za rok 2015. Na zasadnutie bude pozvaný nový 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
 
Koniec zasadnutia: 17.00 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  
(tajomník Správnej rady UK) 
 
 
 
 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


