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Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, konaného dňa 11. 9. 2007
v zasadačke Vedeckej rady UK

Prítomní:

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Ing. Andrej Ďurkovský, Ing. Eva Bizoňová,
Ing. Marián Jusko, CSc., Ing. Radomír Háčik, MUDr. Darina Sedláková, MPH.,
Ing. Peter Prónay, Ing. Róbert Šimončič, CSc., Ing. Ivan Šramko, Mgr. Andrej
Machlica.
Ospravedlnení:
Ing. Vladimír Bajan, Ing. Viera Tomanová, PhD., Mgr. Ing. Radoslav
Olekšák, PhDr. Peter Maráky.
Vedenie UK: doc. PhDr. František Gahér, PhD., MUDr. Martin Dúbrava, CSc., JUDr. Mária
Duračinská, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., MUDr. Peter Osuský,
PhD., doc. Mgr. art. Anna Predmerská, Ing. Mária Záthurecká.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a podpredsedu Správnej rady UK v Bratislave( ďalej len SR UK)
3. Určenie platu rektorovi UK v súlade so zákonom č. 363/2007 Z. z., ktorým sa mení
a doplňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 41 ods. 5
4. Rôzne
5. Záver.

K bodu 1
Na úvod zasadnutia privítal členov SR UK a pozvaných hostí prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.

K bodu 2
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako vekovo najstarší prítomný člen SR UK v zmysle
čl. 7 ods. 2 Štatútu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave riadil voľby predsedu
SR UK. Skonštatoval, že SR UK je spôsobilá pristúpiť k voľbe predsedu SR UK, keďže je
prítomných 10 členov SR UK. Súčasne navrhol za kandidáta na funkciu predsedu SR UK
MUDr. Darinu Sedlákovú, MPH., ktorá po diskusií o postavení a úlohách spojených
s funkciou predsedu s návrhom súhlasila. Prítomní členovia SR UK nenavrhli iných
kandidátov na funkciu predsedu SR UK. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. následne vyzval
prítomných členov SR UK, aby pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 1
Členovia SR UK počtom hlasov 9 zvolili za predsedu
Sedlákovú, MP H Jeden hlas dostal Ing. Róbert Šimončič, CSc.

SR UK MUDr. Darinu

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyzval zvolenú predsedkyňu MUDr. Darinu
Sedlákovú, MPH., aby sa ujala vedenia zasadnutia SR UK.
Predsedníčka SR UK poďakovala všetkým prítomným za prejavenú dôveru
a pristúpila k voľbe podpredsedu SR UK. Za kandidáta navrhla prof. RNDr. Karola Mičietu,

PhD., ktorý s návrhom
pristúpili k hlasovaniu.

súhlasil. Predsedníčka

vyzvala prítomných

Uznesenie Č. 2
Členovia SR UK jednomyseľne zvolili za podpredsedu
Mičietu, PhD.

členov SR UK, aby

SR UK prof

RNDr. Karola

K bodu 3
Predsedníčka SR UK oboznámila prítomných s ďalším bodom rokovania, ktorým bolo
určenie platu rektora UK. Následne prebehla rozsiahla diskusia členov SR UK bez účasti
členov vedenia UK. Neskôr na spoločnom rokovaní SR UK a vedenia UK prítomní členovia
SR UK požiadali vedenie UK o vysvetlenie spôsobu určovania platu rektora UK, keďže
návrh výšky platu, ktorý bol predložený členom SR UK kvestorkou UK, považujú za
neprimerane nízky. Uvedený návrh bol vypracovaný v zmysle zákona č.55312003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odmeňovaní)
a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Vedenie UK oboznámilo prítomných členov SR UK s tým, že zákonom Č. 36312007 Z.
z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 13112002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa síce rozšírila právomoc SR UK aj pokiaľ
ide o určenie platu rektora, avšak plat rektora musí byť stanovený v súlade so zákonom
o odmeňovaní. Len výška odmeny rektora nie je limitovaná hornou hranicou, avšak UK musí
mať dostatok mzdových prostriedkov v rozpočte určených na tento účel.
Prítomní členovia SR UK vyjadrili výhrady k takémuto spôsobu určovania platu
rektora UK. Vyjadrili poľutovanie, že zákon neumožňuje ohodnotiť rektora adekvátne jeho
postaveniu. Vyjadrili nesúhlas s tým, že zákon síce rozšíril kompetenciu SR UK aj pokiaľ ide
o rozhodovanie o výške platu rektora, avšak ich rozhodovanie je obmedzené zákonom, ktorý
stanovuje limity pre platové triedy a pre platové stupne.
Uznesenie Č. 3
Členovia SR UK schválili funkčný plat rektora pozostávajúci z tarifného platu,
príplatku za riadenie a osobného príplatku, ktorý bol navrhnutý kvestorkou UK v zmysle
zákona o odmeňovaní, a to vo výške 74955,-Sk. O výške odmeny rektora rozhodne SR UKpo
predložení podkladov kvestorky UK o výške odmien rektora za posledné 2 roky a podkladov
o maximálnom objeme finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, ktoré môžu byť použité na
odmenu rektora. Východiskom pre stanovenie odmeny rektora bude aj hodnotenie plnenia
základných úloh UK, ktoré sú stanovené na príslušný kalendárny rok.
V tejto súvislosti SR požaduje, aby UK zabezpečila v budúcom kalendárnom roku
v rámci svojho rozpočtu vyčlenenie mzdových prostriedkov na odmeny rektora UK.
Členovia SR UK majú vážne výhrady k novele zákona o vysokých školách, ktorá tým,
že viaže odmeňovanie rektora na zákon o odmeňovaní, neumožňuje schváliť funkčný plat
rektora adekvátne jeho postaveniu ako rektora najstaršej, najväčšej a z hľadiska úrovne
vzdelávania a vedy najlepšej univerzity na Slovensku. Súčasne uložili predsedníčke SR UK,
aby sa s touto výhradou obrátila na Ministerstvo školstva SR.

K bodu 4
Členovia SR UK vyjadrili výhrady k procedurálnemu postupu pri schvaľovaní
rozpočtu UK. Prejavili svoju nespokojnosť s nedostatočnou
zákonnou úpravou pri
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schvaľovaní rozpočtu v Akademickom senáte UK a v SR UK. Na vedenie UK sa obrátili
s otázkou, ako sa bude riešiť situácia, keď s rozpočtom schváleným v senáte nebude súhlasiť
SR UK. Vedenie UK po podrobnom vysvetlení postupu pri zostavovaní rozpočtu UK
a mechanizmu prideľovania dotácií z Ministerstva školstva SR navrhlo, aby rektor prerokoval
návrh rozpočtu v SR UK s dôrazom na priority pred jeho predložením na schválenie
Akademickému senátu UK.
Členovia SR UK navrhli obrátit' sa na Ministerstvo školstva SR, aby v rámci
pripravovanej novelizácie zákona o vysokých školách sa riešil aj tento problém.
Uznesenie č. 4
Pred schválením rozpočtu UK v Akademickom senáte UK bude návrh rozpočtu UK
s dôrazom na priority prerokovaný na spoločnom zasadnutí Kolégia rektora a SR UK.

Vedenie UK pozvalo členov SR UK na slávnostné zhromaždenie akademickej obce
UK v Bratislave pri príležitosti otvorenia akademického roka 2007/2008, ktoré sa uskutoční
dňa 17. 9. 2007 o 11. OO hod v Aule UK a na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK, na
ktorom bude udelený čestný titul doctor honoris causa prof. Dr. Med. Ottovi Braun-Fa1covi
a prof. Dr. Med. Gerdovi Plewigovi z Ludwig-Maxmililians Universität v Mníchove dňa
19.9.2007 o 10.30 hod. v Aule UK.

K bodu 5
Predsedníčka SR UK poďakovala prítomným za účasť na rokovaní rady.

MUDr. Darina Sedláková, MPR.
predsedkyňa
Správnej rady UK v Bratislave

V Bratislave, dňa 11. 9. 2007
Zapísala: Mgr. Klaudia Lušpaiová
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