Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 30. júna 2009 v zasadačke rektora 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, Ing. Iveta
Hanulíková, Ing. arch. Andrej Petrek, PhDr. Katarína Bajcúrová, CSC., prof. ThDr. Ing. Jozef
Kutarňa, PhD.
Ospravedlnená: Ing. Viera Tomanová, PhD.,
Neprítomní: Ing. Vladimír Bajan, PhDr. Peter Maráky
Vedenie UK: doc. PhDr. František Gahér, PhD., JUDr. Mária Duračinská, CSc., MUDr.
Martin Dúbrava, CSc., Ing. Mária Záthurecká, MUDr, Peter Osuský, PhD., doc. RNDr. Ján
Pekár, PhD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočet výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2009
Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2008
Určenie platu rektora UK
Určenie odmeny rektorovi UK na rok 2009
Návrh rektora UK na právny úkon, ktorým chce UK zriadiť vecné bremeno k majetku UK
v prospech Digital Park Einsteinova, a. s. Križkova ul 9, Bratislava - hlasovanie o uznesení
6. Návrh rektora UK na účasť UK v právnickej osobe, občianskom združení ŠK Slovan
Univerzita Komenského Bratislava bez majetkového vkladu - hlasovanie o uznesení

Predsedníčka SR UK MUDr. Darina Sedláková, MPH na úvod zasadnutia privítala
prítomných členov SR UK a členov Vedenia UK. Osobitne privítala 4 nových členov:
- PhDr. Katarínu Bajcúrovú, CSc. a prof. ThDr. Ing. Jozefa Kutarňu, PhD.- vymenovaných na
návrh ministra školstva, ktorým zároveň odovzdala menovacie dekréty;
- Ing. Ivetu Hanulíkovú a Ing. arch. Andreja Petreka, ktorí boli do funkcií vymenovaní na
návrh rektora UK.
Informovala, že rokovanie sa bude riadiť programom, ktorý bol uvedený v pozvánke na to.to
zasadnutie. Následne odovzdala slovo rektorovi UK, doc. PhDr. Gahérovi, PhD.
K bodu 1
Rektor UK, doc. PhDr. František Gahér, PhD., informoval členov SR UK, že Rozpočet
výnosov a nákladov UK na rok 2009, vypracovaný v zmysle zákona o vysokých školách, je
koncipovaný ako súhrnný materiál z čiastkových rozpočtov fakúlt a súčastí UK s plánovaným
kladným hospodárskym výsledkom. Skonštatoval, že jednotlivé fakulty a samostatne
hospodáriace súčasti, vrátane rektorátu navrhli svoje rozpočty ako prebytkové s výnimkou
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, ktorá je v zložitej finančnej situácii, vyžadujúcej
riešenie z úrovne Vedenia univerzity. Ďalej vysvetlil predložený komentár k návrhu rozpočtu
VaN na rok 2009. Na záver dodal, že návrh bol predložený na rokovanie Akademického
senátu UK dňa 17. 06. 2009, kde bol jednomyseľne schválený.

K návrhu rozpočtu výnosov a nákladov následne prebehla krátka diskusia, venovaná
najmä očakávanému kráteniu dotačných prostriedkov z úrovne MŠ SR v dôsledku vládou
ohláseného výpadku daňových príjmov štátneho rozpočtu. Zástupca MF SR - p. Olekšák vyjadril presvedčenie, že deklarovaná politická priorita vládnych predstaviteľov o podpore
školstva bude naplnená a ku kráteniu rozpočtov vysokých škôl nepríde.
Po ukončení diskusie predsedníčka SR UK dala hlasovať o uznesení:
Uznesenie k bodu 1
SR UK schvaľuje predložený návrh Rozpočtu výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok
2009.
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 2
Rektor UK, doc. Gahér, uviedol ťažiskové údaje z Výročnej správy o činnosti UK za rok
2008, venoval sa jednotlivým častiam správy a v krátkosti zhodnotil jednotlivé oblasti skonštatoval, že rok 2008 považuje za najlepší hospodársky rok od účinnosti zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z pohľadu
hospodárskeho výsledku aj napr. výšky priemernej mzdy na univerzite. Spomenul fakt, že UK
v Bratislave figuruje v jednom z medzinárodných rebríčkov hodnotiacich kvalitu vysokých
škôl- WEBOMETRIX - na 504 mieste, čím sa dostala medzi 4% najlepších univerzít sveta.
Na záver uviedol, že správa bola bez výhrad schválená v AS UK dňa 20.05.2009.
V diskusii k tomuto bodu programu položila otázku p. D. Sedláková, akú úlohu sa UK
nepodarilo v uplynulom hospodárskom roku splniť. V odpovedi p. rektor Gahér uviedol, že
ide o implementovanie tzv. systému Študent, ktorý predstavuje zavedenie jednotného
elektronického systému komplexnej študijnej agendy. Systém sa nepodarilo uviesť do
prevádzky, nakoľko dve vypísané výberové konania boli zrušené. Napriek tomu sa systém
zavádza v týchto dňoch a je naplánovaný začiatok plnohodnotnej prevádzky v budúcom
akad. roku.
V diskusii pokračoval p. Šimončič otázkou na Vedenie UK, aká je ambícia univerzity, čo sa
týka jej medzinárodného postavenia. Rektor UK v odpovedi zdôraznil, že rôzne rebríčky
úspešnosti univerzít používajú rôznu metodiku hodnotenia. Uvádzaný "webometrix" napr.
používa ako kritérium kvalitu prezentácie vysokej školy na internete. Podľa jeho vyjadrenia
cieľom UK je orientovať sa na európsky rebríček. Zdôraznil, že UK uspela koncom minulého
roka v komplexnej akreditácii vysokých škôl na Slovensku - podľa kritérií stanovených MŠ
SR je zaradená medzi tzv. výskumné univerzity, ktoré majú byť odlíšené od menej úspešných
vysokých škôl výškou pridelených dotačných prostriedkov až o 30 %. Takže pre rektora UK
je otázka, ako pomôže v ambíciách univerzite vláda resp. MŠ SR, či splní deklarované
finančné ohodnotenie kvality.
Na otázku reagoval aj prorektor Osuský - v bývalej Československej republike je UK na 4.
mieste, a to s neporovnateľným rozpočtom oproti českým univerzitám po celé desaťročia.
Prorektor Dúbrava vyjadril svoj názor, že ambíciou UK je byť porovnateľnou predovšetkým
v stredoeurópskom priestore.
Ďalej diskusia k tejto téme pokračovala v súvislosti s finančnými a teda platovými
možnosťami univerzity, ktoré sú podmienkou pre získanie kvalitných odborníkov, resp. aby
neodchádzali za lepšími finančnými možnosťami do zahraničia.
Predsedníčka SR, D. Sedláková, ukončila diskusiu a dala hlasovať o uznesení:

Uznesenie k bodu 2
SR UK nemá pripomienky

k predloženej Výročnej správe o činnosti UK za rok 2008.

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 3, 4
Rokovanie SR UK v bodoch programu 3 a 4 prebiehalo s vylúčením zástupcov Vedenia UK.
Uznesenie k bodu 3
SR UK vzala na vedomie určenie funkčného platu rektorovi UK od 1.1.2009, ktorý musel
byť rektorovi UK priznaný z dôvodu valorizácie platových taríf zamestnancov a prechodu na
menu euro z objektívnych dôvodov do nového rozhodnutia SR, a to vo výške príslušnej tarify
pre PT/PS v mene € a prepočítaní konverzným kurzom nezmeneného osobného príplatku
a príplatku za riadenie, ktorý bol schválený SR od 1.1.2008.
SR UK privítala zmenu Zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá umožňuje
podľa § 7a priznať rektorovi UK osobný plat počas vykonávania osobitne významných
pracovných činností a mimoriadne náročných pracovných úloh, za ktoré je možné výkon
funkcie rektora v plnej miere považovať.
Prítomní členovia SR sa jednomyseľne uzniesli na priznaní osobného platu rektorovi UK
s účinnosťou od 1. júla 2009. Prítomní členovia SR sa tiež jednohlasne uzniesli na stanovení
jeho mesačnej výšky, ktorá bude rovná mesačnému funkčnému platu rektora, ktorý mu
priznali podľa alternatívy Č. 1 návrhu kvestorky UK, navŕšenému o 1/12 odmeny rektora
určenej vo výške 100% sumy jeho ročného platu vypočítanej z funkčného platu určeného
podľa alternatívy Č. 1 návrhu.
Osobný plat sa rektorovi UK bude poskytovať v uvedenej výške dovtedy, kým SR UK
nerozhodne inak.
Výšku osobného platu môže SR UK prehodnotiť pri valorizácii platových taríf
zamestnancom.
SR UK si naďalej bude uplatňovať aj právo udeliť rektorovi UK za mimoriadne počiny
a úspechy pri práci odmenu.
Uznesenie k bodu 4
Prítomní členovia SR UK sa jednomyseľne uzniesli na poskytnutí odmeny rektorovi UK za
prvý polrok roku 2009, ktorú určili na základe zdôvodneného návrhu kvestorky UK vo výške
50 % sumy jeho ročného platu, vypočítanej z funkčného platu, ktorý poberal k 30. júnu 2009.
Odmena bude poskytnutá rektorovi UK vo vyúčtovaní platu za mesiac jún 2009.
K bodu 5
Rektor UK ozrejmil prítomným členom SR UK dôvod a genézu predloženého
uznesenia. Predsedníčka SR UK následne dala hlasovať o uznesení:

návrhu

Uznesenie k bodu 5
Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona Č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný s ú h l a s so
zriadením vecného bremena k nehnuteľnému majetku Univerzity Komenského v Bratislave
na základe zmluvy. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená medzi Univerzitou
Komenského v Bratislave ako povinným z vecného bremena a Digital Parkom Einsteinova,
a. s., Križkova ul. 9, 811 04 Bratislava, ako oprávneným z vecného bremena, a to nasledovne:

Univerzita Komenského v Bratislave je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej
v katastri nehnuteľností spravovanom Správou katastra pre hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislavu na liste vlastníctva č. 260, okres Bratislava V, obec Bratislava - mestská
časť Petržalka, k. Ú. Petržalka ako ľarcela registra "C": parcelné č. 5105/332, druh pozemku
Ostatné plochy, o výmere 10280 m .
Univerzita Komenského v Bratislave ako vlastník zriadi k časti tejto nehnuteľnosti
zakreslenej v Geometrickom pláne Č. 1712/2008 zo dňa 17. 12.2008 ako pozemok parcelné Č.
5105/4xx, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15 m2 vecné bremeno
v prospech Digital Park Einsteinova, a. s.
Účel vecného bremena bude spočívať vo výstavbe a užívaní (vrátane údržby, opráv,
rekonštrukcie) inžinierskych sietí - plynovodnej prípojky slúžiacej pre zásobovanie
administratívneho komplexu zemným plynom.
Cena za zriadenie vecného bremena bola stanovená dohodou zmluvných strán vo
výške 10 000,- eur bez DPH.
Zriadenie vecného bremena bolo v súlade s § 9 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých
školách schválené Akademickým senátom UK v Bratislave dňa 25.03.2009.
Univerzita Komenského v Bratislave nebude mať žiadne náklady ani povinnosti
v súvislosti s výstavbou a užívaním inžinierskych sietí - plynovodnej prípojky, pre ktoré bolo
vecné bremeno zriadené.
Uznesenie k bodu 5
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 6
Návrh uznesenia zdôvodnil podpredseda SR UK a predseda Akademického senátu UK, prof.
Mičieta. Predsedníčka SR UK následne dala hlasovať o uznesení:
"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ uje
v súlade s § 41 ods. 1 písm. d) zákona
Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení predchádzajúci písomný
sú h l as
na účasť Univerzity Komenského v Bratislave v právnickej osobe, občianskom združení ŠK
Slovan Univerzita Komenského Bratislava bez majetkového vkladu."
Uznesenie k bodu 6
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Po vyčerpaní programu rokovania predsedníčka
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.

Bratislava, 02. 07. 2009

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK

SR UK, D. Sedláková

poďakovala

MUDr. Darina Sedlák vá, MPH
predsedníčka SR UK

