
Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 15. decembra 2009 na Rektoráte UK

Prítomní: MUDr. Darina Sedláková, MPH., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Ing. Radomír
Háčik, Ing. Peter Prónay, Ing. Róbert Šimončič, CSc., Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, PhDr.
Peter Maráky, Ing. arch. Andrej Petrek, prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., Jaroslav Hrenák

Ospravedlnení: Ing. Viera Tomanová, PhD., Ing. Vladimír Bajan, Ing. Iveta Hanulíková,
PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc.,

Vedenie UK: doc. PhDr. František Gahér, PhD., JUDr. Mária Duračinská, CSc., Ing. Mária
Záthurecká, MUDr. Peter Osuský, PhD., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc.

Program:

1. Voľba predsedu a podpredsedu SR UK (z dôvodu uplynutia ž-ročného funkčného
obdobia v septembri 2009)

2. Informácia rektora UK o výsledkoch komplexnej akreditácie UK v Bratislave
3. Informácia rektora UK o verejnom obstarávaní na UK
4. Informácia rektora UK o situácii v Slovenskej rektorskej konferencii
5. Určenie odmeny rektorovi UK
6. Rôzne

Predsedníčka SR UK, MUDr. Darina Sedláková, MPH., na úvod zasadnutia privítala
prítomných členov SR UK a členov Vedenia UK. Osobitne privítala J. Hrenáka, ktorý sa
rokovania zúčastnil po prvý raz od menovania do funkcie, zároveň mu odovzdala menovací
dekrét.
Rokovanie nasledovalo v zmysle programu, uvedeného v pozvánke.

K bodu 1
Voľbu predsedu a podpredsedu riadil v zmysle platného Štatútu SR UK prof. Kutarňa, ktorý
bol najstarším prítomným členom a prebehla v súlade s ustanoveniami Štatútu SR UK.
Na základe návrhu viacerých členov bola na funkciu predsedu SR navrhnutá doterajšia
predsedníčka - p. MUDr. Sedláková, ktorá kandidatúru prijala. Následne prítomní členovia
na rozdané hlasovacie lístky uviedli meno svojho kandidáta.
Výsledok hlasovania: 9 hlasov získala MUDr. Darina Sedláková, MPH.
Program pokračoval voľbou podpredsedu SR - prítomní sa zhodli na kandidátovi -
doterajšom podpredsedovi SR UK - prof. Mičietovi, ktorý kandidatúru prijal. Členovia
hlasovali prostredníctvom rozdaných hlasovacích lístkov.
Výsledok hlasovania: 9 hlasov získal prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Hlasovacie lístky sú priložené k originálu zápisnice zo zasadnutia SR UK dňa 15. 12. 2009

K bodu 2
Rektor UK, doc. Gahér, podal prítomným členom SR informáciu o komplexnej akreditácii,
ktorá v uplynulom období prebehla na UK. Výsledkom komplexnej akreditácie je dekrét,



odovzdaný ministrom školstva rektorovi UK na slávnostnom zahájení akademického roka dňa
17.09.2009, ktorý zaraďuje UK medzi univerzity s právom udeľovať tituly vo všetkých troch
stupňoch vysokoškolského štúdia, habilitovať docentov a vymenúvať profesorov. V tejto
súvislosti p. rektor informoval aj o problémoch so "slabšími" fakultami, kde vyčnieva najmä
problém Pedagogickej fakulty UK, ktorý vyústil do straty práv habilitovať docentov
a vymenúvať profesorov v niektorých odboroch - zodpovedný dekan bol za nedostatky
postihnutý, boli prijaté úlohy na zlepšenie súčasného stavu. Problematická je aj situácia v 3.
stupni štúdia na LF UK - rektor na túto tému vystúpi na najbližšom zasadnutí Akademického
senátu LF UK.
V následnej diskusii k tejto téme sa členovia SR UK zaujímali najmä o to, či neboli touto
situáciou nepriaznivo ohrození študenti. Rektor odpovedal, že bezprostredne bolo potrebné
riešiť 12 študentov štud. programu predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte, ktorých
doštudovanie bolo vyriešené. Medializované nedostatky na Filozofickej fakute UK boli
vyriešené preskupením profesorov v príbuzných odboroch magisterského štúdia. V prípade
pozastavenia práv udeľovania titulov (ide o pozastavenie na l rok) je priestor na odstránenie
nedostatkov, s možnosťou podania novej žiadosti po ich odstránení, t. j. po získaní garanta
štúdia.
V tejto súvislosti uviedol prof. Mičieta, ktorý je predsedom AS UK, že cieľom UK nie je
riešiť problémy znižovaním kritérií, ale ich naplnením.

K bodu 3
K téme verejného obstarávania rektor uviedol, že proces integrácie VO na UK si vyžiadala
prax, a to v záujme dodržania pravidiel VO, najmä pokiaľ ide o prostriedky získané
z európskych fondov. Keďže ide o obstarávanie tovarov, prác a služieb v hodnote niekoľkých
miliónov eur, cieľom Vedenia UK je robiť proces maximálne transparentný. Proces je časovo
náročný, vyžaduje dôsledné plánovanie výdavkov. Aj keď začiatky rektor zhodnotil ako
problematické, v súčasnosti sa už situácia javí konsolidovane.
V diskusii sa členovia zaujímali, či boli Úradom pre VO univerzite zrušené súťaže, či takáto
forma obstarávania predlžuje proces obstarávania, či z toho dôvodu nebudú prostriedky
čerpané ... - na uvedené otázky p. rektor reagoval.

K bodu 4
Rektor UK informoval členov SR UK o situácii, ktorá predchádzala jeho vystúpeniu
z občianskeho združenia Slovenská rektorská konferencia a prezentoval svoje postoje k tomu-
to problému a požiadavky, ktoré majú viesť k spravodlivému rozdeleniu pomerných hlasov
pri hlasovaní o dôležitých otázkach týkajúcich sa VŠ v SR.
Pritomní členovia SR vyjadrili podporu rozhodnutiu pána rektora a ponúkli pomoc pri
budúcom riešení situácie, ak by to pán rektor považoval za prínosné.

K bodu 5
Rokovanie k tomuto bodu prebiehalo s vylúčením zástupcov Vedenia UK a zapisovateľky.
V priebehu rokovania k bodu 5 prišiel p. Ing. Peter Prónay.

Uznesenie k bodu 5
SR vzala na vedomie oznámenie kvestorky UK rektorovi UK o jeho postupe do vyššieho
platového stupňa na základe dosiahnutej započítateľnej praxe v dlžke 28 rokov s účinnosťou
od Ol. 10.2009.
V súlade s uzatvorenou "Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých



zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2010", bod II. ods. 3 sa stupnice platových taríf
od 1. januára 2010 zvýšia o 1 %.
Prítomní členovia SR sa jednomyseľne uzniesli na prehodnotení výšky osobného platu
rektorovi UK s účinnosťou od 1. januára 2010 na základe valorizácie platových taríf
zamestnancom v súlade s uzatvorenou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a na stanovení
jeho mesačnej výšky.
Osobný plat sa rektorovi určí vo výške funkčného platu, ktorý sa rovná sume:

mesačného tarifného platu rektora, ktorý by mu patril podľa zaradenia v platovej
triede: 14 a platovom stupni: 11,
osobnému príplatku v maximálnej možnej výške 100 % a
príplatku za riadenie v maximálnej možnej výške 50 % platovej tarify najvyššieho
platového stupňa 14. platovej triedy,

navŕšenému o 1/12 odmeny rektora určenej vo výške 100% sumy jeho ročného platu
vypočítanej z funkčného platu.

K bodu 6
Rektor UK pozval prítomných členov na tradičný Vianočný koncert v Aule UK dňa 17. 12.
2009 o 19,00 h.

Na záver rokovania novozvolená predsedníčka SR UK, MUDr. D. Sedláková, MPH.,
poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.

Bratislava, 17. 12.2009

j);;~
MUDr. Darina Sedláková, MPH

predsedníčka SR UK

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK


