Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 13.10.2003
Dňa 13.10.2003
v Bratislave.

sa konalo

zasadnutie

Správnej

rady

Univerzity

Komenského

Prítomní: členovia Správnej rady UK podľa prezenčnej listiny, Doc. PhDr. František
Gahér CSc, rektor UK a pozvaní hostia, prorektori UK: Doc. RNDr. Pavel Súra, CSc,
Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc, JUDr. Mária
Duračinská, CSc. a JUDr. Eva Chebeňová, kvestorka UK
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľby predsedu a podpredsedu Správnej rady UK
Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 2004-2008
Výročná správa o činnosti UK za rok 2002
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2002
Rozpočet UK na rok 2003
Rozličné

Prijaté uznesenia:
K bodu č. 3
U z n e sen i e č. 3.1
Správna rada berie na vedomie predložený Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity
Komenského v Bratislave na obdobie 2004 - 2008 a odporúča rektorovi UK zohľadniť
zásadné pripomienky, ktoré vyplynuli z rozpravy o predmetnom dokumete.
K bodu č. 4
U z n e sen i e č. 4.1
Správna rada berie predloženú Správu o činnosti za rok 2002 na vedomie.
K bodu č. 5
U z n e sen i e č. 5.1
Správna rada berie na vedomie Správu o hospodárení za rok 2002.
K bodu č. 6
U z n e sen i e č. 6.1
Správna rada berie rozpočet UK na rok 2003 na vedomie, a súčasne odporúča rektorovi
UK, aby pripravil návrh rozpočtu na rok 2004 na rokovanie do Správnej rady po jeho
prejednaní v kolégiu rektora dekanmi fakúlt, pred schválením Akademickým senátom
UK.

K bodu č.l
Členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len SR UK) na
začiatku zasadnutia uvítal rektor UK, doc. PhDr. František Gahér, PhD. Úvodom
oboznámil členov Správnej rady ( ďalej len SR) s navrhovaným programom zasadnutia
v súlade so zaslanými pozvánkami, a po jednomyseľnom schválení programu otvoril
zasadnutie.
Zasadnutie Správnej rady UK viedol až do zvolenia jej predsedu v súlade so Štatútom
SR najstarší prítomný člen, doc. Milan Lasica.
K bodu č. 2
Voľby predsedu správnej rady viedol predsedajúci člen, p. doc. Lasica, ktorý vyzval
prítomných členov Správnej rady k navrhnutiu kandidátov na funkciu predsedu rady.
Jediným navrhnutým kandidátom sa stal Mgr. art. Ľubo Roman, ktorý s kandidatúrou
vyjadril svoj súhlas. Následne prebehlo tajné hlasovanie, v ktorom bol za predsedu
Správnej radu UK zvolený Mgr. art. Ľubo Roman počtom deviatich hlasov
z desiatich prítomných.
Ďalší priebeh zasadnutia viedol novozvolený predseda. Pri následnej voľbe
podpredsedu správnej rady boli navrhovaní dvaja kandidáti, z ktorých prvý, p. Lančarič
pre zaneprázdnenosť kandidatúru neprijal, druhý navrhnutý kandidát, doc.RNDr. Karol
Mičieta CSc. s kandidatúrou súhlasil. Tajným hlasovaním bol počtom deviatich hlasov
z desiatich za podpredsedu Správnej rady UK zvolený doc.RNDr. Karol Mičieta
CSc.
K bodu č. 3
Po úvodnom vyjadrení rektora UK k prejednávanému Dlhodobému zámeru rozvoja UK
na obdobie 2004 - 2008 vyzval predseda správnej rady jednotlivých členov
k predneseniu pripomienok a vyjadrení k predmetnému dokumentu. Ako prvý vyjadril
svoje pripomienky p. guvernér Jusko, ktorý predniesol svoje stanovisko kjednotlivým
častiam dokumentu.
V samotnom Predslove dokumentu namietal oprávnenosť
viacerých konštatácií, najmä dôvodnosť hodnotenia stavu spoločnosti, životnej úrovne
či demografickej krivky obyvateľstva v spoločnosti. V časti Poslanie Univerzity
Komenského vyjadril pochybnosti najmä ohľadom deklarácie nezávislosti výskumu na
UK, uvedenie UK ako centra excelencie, definovanie UK ako národnej ištitúcie,
viacerým výrokom vyčítal deklaratórny a nadnesený charakter; v jadre dokumentu
namietal predovšetkým deklarovanie cieľa univerzity prostredníctvom kvantitatívnych
ukazovateľov (počet študentov), navrhoval klásť väčší dôraz na kvalitu, budovanie
renomé. K zneniu uvedených pripomienok a otázok sa vyjadril rektoror UK a následne
na ne reagoval prorektor UK pre rozvoj a riadenie, doc. Ostrovský. Následne sa
rozvinula diskusia k uvedeným bodom dokumentu. Z ďalších pripomienok p. Badžgoň
predniesol svoje vyjadrenia k časti Súčasný stav univerzity, kde namietal všeobecnosť
koncepcie, charakterizoval komplexnosť pohľadu a chýbajúce konkrétne prepojenie na
fakulty UK, vrátane zdrojov financií a následného sledovania zodpovednostného prvku.
Vyjadril
predstavu
kreovania
dokumentu
od fakúlt, a následné
zastrešenie
celuniverzitným dokumentom. V otázke samotného dlhodobého zámeru navrhoval
neklásť dôraz len na II. a III stupeň vzdelávania, ale i na I. stupeň. Položil otázku
získavania zahraničných študentov, otázku na vzťahy medzi UK a Ministerstvom
zahraničných vecí SR v tejto oblasti, otázku výučby v jazyku EU, programy pre prácu
absolventov v EU, otázka zahraničných vzťahov UK ...V ďalšom vyslovil otázku ku
kreovaniu centra sociálnych dát na UK vo vzťahu k možnej duplicite s činnosťou
Štatistického úradu SR, otázku vytvorenia manažérskeho informačného systému
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s externým prvkom, otázku na finančné požiadavky UK a ich reálne vykrytie dotáciami.
Ing. Knitl následne vyslovil návrh, aby správna rada vypracovala písomne text,
v ktorom by prezentovala, čo má byt' obsahom dokumentu dlhodobého zámeru rozvoja
univerzity a čo od neho očakáva, pretože z množstva diskusných pripomienok nie sú
jasné konkrétne závery pre vedenie UK. Na pripomienky reagoval rektor UK, p. doc.
Gahér, ktorý vysvetlit kontituitu proklamatívnych
a deklaratórnych
vyjadrení
s deklaráciami úlohy a poslania vysokých škôl v Európe (nezávislosť, výskum),
deklarácie uvedené v zákone o vysokých školách. Vyjadril sa k fungovaniu
"výkonového
modelu" (kvantitatívne
ciele a ukazovatele),
ktorý je súčasnou
nevyhnutnosťou
vzhľadom na fungujúci mechanizmus prideľovania finančných
prostriedkov z MŠ podľa počtu študentov. K prepojeniu jednotlivých
fakúlt
s univerzitou pri príprave tohto dokumentu vyjadril rektor UK nevyhnutnosť použitého
systému tvorby dokumentu, ktorý je daný zákonom o vysokých školách, ktorý určuje
postup od ministerstva cez univerzitu k fakultám, pričom zdôraznil, že uvedený
dokument dekani všetkých fakúlt schválili. Rektor UK v ďalšom objasnil ambíciu UK
stať sa výskumnou univerzitou a vysvetlil jej orientáciu na II. a III. stupeň vzdelávania.
V ďalšom venoval pozornosť otázke štúdia zahraničných študentov, európskych štúdií,
zahraničných vzťahov UK, práci centra sociálnych dát s poukázaním na odlišný prístup
k spracovávaniu dát než Štatstický úrad, jeho prepojenie na SAV, manažerský
informačný systém má externú spoluprácu. Rektor UK taktiež vyjadril skutočnosť, že
v celkovom pohľade ide o rámcový dokument, ktorý bude následne rozpracovaný
v jednoročných plánoch. K niektorým predneseným otázkam uviedol vyjadrenia p.
prorektor Ostrovský, následne prebiehala o danom okruhu otázok diskusia medzi
jednotlivými členmi správnej rady, profilujúca zásadné pripomienky: všeobecný
charakter materiálu, potreba naformulovať východzí bod a cieľ v rámci danej etapy,
zmena formulácie v poslaní UK z orientácie na slovenský národ na občanov SR,
konkretizácia cieľov, časových horizontov, sprehľadnenie a konkretizovanie postavenia
fakúlt. V rámci rozpravy rektor UK taktiež uviedol skutočnosť, že daný dokument ešte
podlieha prerokovaniu na MŠ SR. Správna rada následne k uvedenému bodu programu
vzala predmetný dokument na vedomie s odporučením zohľadnenia pripomienok ktoré
vyplynuli z diskusie. Po hlasovaní jednomyseľne prijala Uznesenie č. 3.1.
Khodu 4.
V ďalšom bode rokovania sa Správna rada vyjadrovala k predloženej Správe o činnosti
UK za rok 2002. K uvedenému dokumentu členovia Správnej rady nemali nijaké
pripomienky a odporučili ho vziať na vedomie. Po hlasovaní Správna rada
jednomyseľne prijala Uznesenie č. 4.1.
Khodu 5.
K Správe o hospodárení za rok 2002 predniesla úvodné slovo JUDr. Eva Chebeňová,
kvestorka UK. Z krátkej diskusie vyplynuli návrhy do ďalších rokov pri príprave
uvedeného materiálu, ktoré smerovali k požiadavke, aby správa jasne odrážala východzí
stav v porovnaní s dosiahnutými výsledkami, a to v rovine celouniverzitnej, ako aj
jednotlivých fakúlt. (p. Badžgoň), návrh na každoročné vykonanie auditu na pôde UK,
návrh na prizvanie auditora na rokovanie správnej rady v dotknutých otázkach (p.
Jusko, p. Lančarič)
Na základe uvedeného členovia správnej rady jednomyseľne schválili uznesenie č. 5.1.
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K bodu 6.
Otázkou rozpočtu UK na rok 2003 sa Správna rada nezaoberala vzhľadom na to, že
časové obdobie, na ktoré je pripravený, je v záverečnej etape. Členovia Správnej rady sa
zhodli na požiadavke prerokovať najbližšie pripravovaný rozpočet UK na rok 2004, a to
ešte pred jeho odsúhlasením akademickým senátom UK. Správna rada jednomyseľne
prijala Uznesenie č. 6.1.
K bodu 7.
V Správnej rade prebehla krátka diskusia odrážajúca otázky vyplývajúce z predošlých
bodov, diskusia o identifikačných kartách študentov na UK a iné. Následne predseda
Správnej rady zasadnutie ukončil a navrhol, aby najbližšie zasadnutie Správnej rady
bolo zvolané bezodkladne po príprave návrhu rozpočtu UK na rok 2004 (koniec januára
- február 2004) v súlade s Uznesením č. 6.1.
rl.

I

V Bratislave, 13.10.2003

/" ~
Mgr. art. Ľubo Roman
predseda Správnej rady UK

Zapísala: JUDr. Eva Takácsová
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