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Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 12. 2. 2008 o 17,00 hod.

Prítomní:
MUDr. Darina Sedláková, MPH. - predsedníčka, Ing. Andrej Ďurkovský, Ing. Radomír
Háčik, Ing. Marián Jusko, CSc., Mgr. Andrej Machlica, PhDr. Peter Maráky, Prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., Ing. Peter Prónay.
Ospravedlnení:
Ing. Vladimír Bajan, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Ing. Róbert Šimončič, CSc. Ing. Ivan
Šramko, Ing. Viera Tomanová, PhD.
Program:
1. Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2008 - 2013
2. Hlavné úlohy, plánované na prvý polrok 2008, ktorých plnenie bude rozhodujúce pre
stanovenie odmeny rektorovi UK
3. Rôzne.
Pracovné rokovanie otvorila MUDr. Darina Sedláková, MPH. predsedníčka správnej rady.
Privítala prítomných členov správnej rady a členov vedenia UK. V úvodnej informácii
oznámila odstúpenie členky správnej rady Ing. Evy Bizoňovej, generálnej riaditeľky Sekcie
financovania a rozpočtu MŠ SR, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Predsedníčka rady
odovzdala menovací dekrét ministra školstva novému členovi správnej rady PhDr. Petrovi
Marákymu, generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea.
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave prijali k bodu 1 Programu
rokovania nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave odporúčajú Akademickému
senátu Univerzity Komenského v Bratislave prerokovať Dlhodobý zámer Univerzity
Komenského v Bratislave na obdobie 2008 - 2013.

Ad2
Rektor UK doc. PhDr. František Gahér, PhD. oboznámil členov správnej rady s hlavnými
úlohami plánovanými na prvý polrok 2008. Uviedol, že tento rok je výnimočný nielen
kvantitou úloh, ale aj ich obsahovou významnosťou.
Dlhodobý zámer Univerzity
Komenského sa pripravuje štandardne raz za 6 rokov. V súčasnosti je tento základný
strategický dokument rozvoja univerzity v štádiu dopracovania s perspektívou úspešného
predloženia na schválenie do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
Komplexným hodnotením činnosti univerzity sa zaoberajú dva významné dokumenty, a to
Výročná správa o činnosti UK a Výročná správa o hospodárení UK. Špecifickú váhu má
svojim charakterom
Metodika rozpisu štátnej dotácie UK. Garantuje spravodlivé
prerozdelenie finančných prostriedkov súčastiam UK, reflektuje pohyby finančných tokov zo

strany hlavného zdroja financovania univerzity - ministerstva školstva aje predpokladom pre
rozvoj univerzity ako celku. Rozpis štátnej dotácie UK sa realizuje v súlade so schválenou
metodikou. Ďalšou významnou úlohou je Koordinácia a príprava podkladov za UK na
Komplexnú akreditáciu UK. Ich odovzdanie Akreditačnej komisii je termínované do 1. mája
v tomto roku. Na akreditáciu sú navrhnuté všetky študijné programy a kritériá uskutočňovania
habilitačného
konania a konania na vymenúvanie
profesorov.
Na schválenie do
Akademického senátu UK budú predložené vnútorné predpisy v súvislosti s novelou zákona
o vysokých školách a so Zákonníkom práce. Do 31. 3. 2008 bude schválený Pracovný
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v
Bratislave, Smernica rektora UK v Bratislave Organizácia doktorandského štúdia na
Univerzite Komenského v Bratislave, Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského
v Bratislave pre študentov a Štatút Univerzity Komenského v Bratislave. Poslednou
významnou plánovanou úlohou je Zapojenie UK a jej fakúlt do projektu Systému kvality autoevaluačného systému CAF MŠ SR. Aktivity univerzity sú orientované do europrostredia
a prijímanie projektov je ich samozrejmou podmienkou. Je plánované školenie, kde sa iniciuje
tento projekt.
Diskusia
Ing. Marián Jusko, CSc. - Nesúhlas s odmenou p. rektora odôvodňuje zlým systémom, jednak
orgán, ktorý dáva peniaze (MŠ SR) neurčuje úlohy, ďalej nie sú mu známe platy ostatných
zamestnancov vrátane vedúcich i radových zamestnancov. Správna rada UK tu nemá vplyv
a stáva sa iba diskusným fórom. Univerzita Komenského plní náročné úlohy. Otázka znie: Je
možné pristúpiť k inému systému?
doc. PhDr. František Gahér, PhD.
Univerzita dodržiava zákon Č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní. Iná cesta nie je možná. Kompetencia Správnej rady je tiež odvodená zo
zákona o vysokých školách.
Ing. Radomír Háčik - Je nutná zmena systému, pretože okrem zákona je tu aj vyssia
zodpovednosť. Je aktuálna dohoda so zamestnancami a akceptácia nového systému. Treba si
uvedomiť, čo je prioritou.
doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Zmena by bola aktuálna, to nie je problém. Situácia sa
zmenila, v rozpočte nie je valorizácia explicitne zahrnutá. Teraz sa však problém neotvoril.
Akceptácii zmeny musí predchádzať široká diskusia. Signály z fakúlt zatiaľ neboli.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Odmena prvého muža vo firme je vážna vec. Správna rada sa
potrebuje zorientovať, ak má odsúhlasiť výšku konkrétnej odmeny.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Námietky sú oprávnené. Ani divízie neodsúhlasujú financie
firmy. Ak sa však zákonom niečo kodifikuje, nie je šanca to preklenúť. Systém je značne
protirečivý. Rektorova pozíciaje náročná aj v tom, že sa snaží protichodné názory ujednotiť.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Správna rada má mať nielen kompetencie, ale aj právomoci. Štát
poskytuje peniaze, ale kompetencie delegoval na Správnu radu.
Ing. Radomír Háčik - Existujú dve možnosti:
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a) buď akceptujeme kompetencie SR UK zo zákona a budeme to aj robiť, ale treba
porovnávať príjmy prorektorov a dekanov a zosúladiť prijímové pomery,
b) alebo sa treba prikloniť k tomu, aby sa UK s týmto problémom vysporiadala vnútorne,
a to diskusiou a úpravou Kolektívnej zmluvy, napr. sa zriadi komisia, ktorá si stanoví
cieľ urobiť zmenu.
Plat má dve zložky fixnú a pohyblivú, v plate možno zakotviť odmenu.
Ing. Záthurecká - Je možné urobiť analýzu a ohodnotiť zamestnancov, to nie je problém.
Druhá vec je, že na samotnú realizáciu UK nemá finančné prostriedky a výška ich objemu
stále klesá.
Ing. Radomír Háčik - Každá firma sa samozrejme musí .zmestiť' do rozpočtu.
JUDr. Mária Duračinská, CSc. - Zo strany odborov nie je ochota pristúpiť na zmenu, hoci
návrh správnej rady je z právneho aj vecného hľadiska dobrý. Správna rada však nemôže
určovať úlohy, nakoľko nežije našimi každodennými problémami, nepozná našu situáciu ani
podrobnú náplň činnosti. V tomto smere ani nemožno očakávať zo strany pracovníkov
pozitívnu reakciu.
Ing. Marián Jusko, CSc. - Správna rada Univerzity Komenského má mať posledné slovo.
MUDr. Sedláková, MPH. - Pravdou je, že výška platu pána rektora určená na základe
tabuliek je neprimerane nízka. Tento fakt môže "retušovať" priznanie odmeny. Druhá vec je,
že výsledky, resp. splnenie úloh sa nepredpokladá hneď, ale v dlhšom časovom horizonte.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Rektor UK má plniť úlohy, ktoré sú mu uložené, ale na
druhej strane jeho kompetencie, napr. v oblasti čerpania Eurofondov sú nulové.
Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - Absentuje koordinácia
fondov.

čerpania zo štrukturálnych

Rektor UK - Ide o úlohy za obdobie 1. polroka 2008. Z hľadiska vyhodnocovania však bude
ťažko plnenie posúdiť, zapojenie projektov veda-výskum je proces na 7 rokov.
Ing. Peter Prónay - Náročné ciele má aj naša firma. Podmienky sú často krát zúfalé, ale taká
je realita, s ktorou treba existovať.
Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - Do projektov veda-výskum sa investuje veľa času
a úsilia, ale podmienky nie sú stabilné. Slovenská rektorská konferencia týždeň po stretnutí
s ministrom školstva prijala nové pravidlá hry.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - Zapojenie sa do operačného programu vyžaduje viac a nie
je to iba úloha rozpočtu. Je to úloha najmä strategická.
MUDr. Darina Sedláková, MPH.- Úlohy č. 2, 3, 4, 5, 6 sú úlohami každoročnými. Ďalšie
úlohy č.l , 7, 8, 9 sú úlohami s dlhodobejším termínom splnenia. Tu je nutné vypracovať
systém predkladania projektov a ich implementácie. Tak isto je významná Komplexná
akreditácia UK.
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MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Pri plnení úloh je dôležité si uvedomiť, že úlohy máme
pridelené na papieri, ale realita je iná. Rektor UK by mal byť hodnotený aj podľa toho, aká je
jeho možnosť veci ovplyvniť.
MUDr. Darina Sedláková, MPR. - Bolo by vhodné urobiť rebríček indikátorov a možností,
aby správna rada vedela posúdiť plnenie úloh rektora.
Ad 1
Rektor UK doc. PhDr. František Gahér, PhD. oboznámil členov správnej rady s hlavnými
východiskami základného strategického dokumentu rozvoja našej alma mater Dlhodobým
zámerom Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2008 - 2013.
Tento dokument obsahuje čiastkové zámery jednotlivých fakúlt a ich príprava bola
súčasťou širokej diskusie. V ďalšej etape
bol dokument predložený na prerokovanie
v Kolégiu rektora UK, vo Vedeckej rade UK a na záver sa ním bude zaoberať Akademický
senát Univerzity Komenského v Bratislave.
Dlhodobý zámer UK v Bratislave neuvádza konkrétnych pracovníkov zodpovedných za
plnenie jednotlivých úloh ani termíny ich splnenia. Priebežné naplňanie cieľov dokumentu
bude vyhodnocované každoročne.
Podrobný prehľad o činnosti a hospodárení našej alma mater je uvádzaný každoročne vo
Výročnej správe o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave a vo Výročnej správe
o hospodárení Univerzity Komenského.
Jedným z hlavných cieľov našej univerzity je zostať národnou univerzitou s dôrazom na
vzťah ku Slovenskej republike a jej regiónom, zachovať si trend vzdelávacej inštitúcie
poskytujúcej najkvalitnejšie vzdelávanie v krajine, s cieľom stať sa popredným centrom
európskej vzdelanosti.
Štruktúra dlhodobého zámeru zahŕňa tieto významné okruhy činností univerzity:
vzdelávanie, veda a výskum, ľudské zdroje, sociálna starostlivosť, zahraničné styky, vzťahy
s verejnosťou, informačné technológie a zdroje, organizácia a riadenie, financie a majetok.
Prioritnými investičnými stavebnými aktivitami bude rekonštrukcia a dostavba areálov
Mlynská dolina a Mlynské Luhy. Ďalšími sú zastrešenie átria v objekte na Gondovej ulici,
výstavba univerzitných lodeníc a v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR aj výstavba
areálu Rázsochy. Treba však aj uviesť, že finančné prostriedky na naše investičné zámery sú
limitované.
Členovia správnej rady teraz majú možnosť Dlhodobý zámer UK v Bratislave preštudovať
a vyjadriť sa.
Diskusia
MUDr. Darina Sedláková, MPR. - Budú členovia správnej rady dokument schvaľovať alebo
sa k nemu vyjadrovať?
doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Naša univerzita očakáva od členov správnej rady
vyjadrenie zmysluplné s informačným obsahom,
ktoré bude predložené Akademickému
senátu Univerzity Komenského v Bratislave.
MUDr. Darina Sedláková, MPH. - Ktoré z cieľov obsiahnutých v zámere budú v najbližšej
dobe zrealizované?
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doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Naše ciele sú jasné a kvantifikovateľné a ich realizáciu
ukáže každoročná bilancia. Treba tiež povedať, že naše zámery sa každoročne aj aktualizujú.
Ing. Marián Jusko, CSc.- Budú pracovníci UK lepšie platení? Začína boj o študenta.
doc. PhDr. František Gahér, PhD. - Univerzita je veľká inštitúcia. Má 4400 zamestnancov
a 30 tisíc študentov. Naše ciele vychádzajú z jasných zámerov, čo chceme dosiahnuť. Tieto sa
tvoria v širokých diskusiách. Sme tiež nútení reagovať na potreby trhu práce vytváraním
nových študijných programov a odstraňovaním ich možných duplicít.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Nie sú dôležité štatistické údaje, napr. percentuálny počet
ubytovaných študentov, alebo zrealizované cesty do zahraničia. Kvalitu predstavuje fakt, že
pri prerokúvaní cieľov našej univerzity si všetci osvojujú to, čo je dôležité a seriózne a s tým
potom súvisí aj zmena myslenia. Na univerzite nie sú možné personálne zmeny ako
v súkromných firmách.
Je dôležité, že náš dlhodobý zámer nebol kritizovaný "z vonku". Zámer je naplánovaný na 6
rokov v nadväznosti na každoročnú bilanciu.
Ing. Peter Prónay - Dlhodobý zámer je široko koncipovaný a zahŕňa veľké množstvo cieľov,
preto je dôležité poznať priority a vedieť pracovať so svojou stratégiou. Aj skromné ciele
môžu byť veľkými cieľmi tak, aby sa dalo na ich realizáciu koncentrovať. Je jasné, že
rozhodujúce slovo budú mať ročné bilancie. Bolo by vhodné stanoviť termíny.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - Dlhodobý zámer súvisí aj s procesom komplexnej
akreditácie. Odchod študentov je vážnym problémov. Toto je treba dlhodobo reflektovať, lebo
situácia je vážna.
MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - Situácia je horšia ako vyzerá. Nosné odvetvia vedy získajú
finančné prostriedky z Eurofondov. Štát tieto prostriedky musí použiť a rozdeliť bez ohľadu
na kvalitu napr. mimobratislavských vzdelávacích inštitúcií.
A pokiaľ ide o kvantitu cieľov, tak súčasný dlhodobý zámer má 21 cieľov v porovnaní
s predchádzajúcim, ktorý mal až 40. A nejde tu ani tak o odsúhlasenie dokumentu na rôznych
fórach, ale najmä o cenné a konštruktívne pripomienky k rozvoju našej univerzity.
Na záver diskusie prijali členovia správnej rady uznesenie č. 1.
Pracovné zasadnutie správnej rady ukončila predsedníčka
MPH. a poďakovala prítomným za účasť na rokovaní.

MUDr. Darina Sedláková,

MUDr. Darina Sedláková, MPH.
predsedníčka SR UK

V Bratislave 31. 3. 2008
Zapísala: Mgr. Alica Jankovičová
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