Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 16. decembra 2010 na Rektoráte UK
Prítomní: MUDr. Darina Sedláková, MPR., 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, PhD., Jaroslav Hrenák
Neprítomní - ospravedlnení: Ing. Iveta Hanulíková, PhDr. Katarína Bajcúrová, CSc., prof.
ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.
Neprítomná - neospravedlená: Ing. Viera Tomanová, PhD.,
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. Schválenie návrhu na priznanie odmeny rektorovi UK za dve funkčné obdobia
2. Informácia rektora UK o aktivitách UK v Bratislave
3. Dlhodobý zámer UK v Bratislave - vyhodnotenie

Predsedníčka SR UK, MUDr. Darina Sedláková, MPH., na úvod zasadnutia privítala
prítomných členov SR UK a členov Vedenia UK. Rokovanie nasledovalo v zmysle programu,
uvedeného v pozvánke, na návrh predsedníčky SR UK bolo zmenené poradie a začalo bodom
"Schválenie odmeny rektorovi UK".
K bodu 1
Rokovanie sa uskutočnilo s vylúčením zástupcov Vedenia UK a zapisovateľky.
Uznesenie k bodu 1
Prítomní členovia Správnej rady UK v súlade s § 41 ods. 5 zákona Č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisova v súlade s
§ 20 ods. 1 písm. a) 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 odsúhlasili odmenu doc. PhDr. Františkovi Gahérovi, CSc., rektorovi
UK, vo výške 10 000 € (slovom desaťtisíc eur)
V odôvodnení predsedníčka správnej rady uviedla, že výšku odmeny stanovili
v nadväznosti na to, že rektorovi UK bol odsúhlasený osobný plat, v ktorom bola zohľadnená
odmena a zároveň s ohľadom na úspešné ukončenie dvoch funkčných období, počas ktorých
neboli s Univerzitou Komenského spojené žiadne veľké negatívne kauzy.
K bodu 2
Rektor UK, Doc. PhDr. Gahér, CSc., informoval prítomných členov Správnej rady UK
o niekoľkých aktuálnych témach ako sú
- legislatívna úprava externého štúdia
- antiplagiátorský program
- upgrade FIS SOFIA 2 a projekt pre rozvoj finančného riadenia a výkazníctva, ktorého
podstatou je najmä získanie informácií smerujúcich k výpočtu nákladov na jedného
študenta podľa jednotlivých študijných programov. Rektor UK zároveň informoval, že na

základe dohody s novozvoleným kandidátom na rektora UK, prof. RNDr. K. Mičietom, PhD.,
bude zastupovať UK v riadiacej rade projektu.
V diskusii k tomuto bodu rokovania sa člen Správnej rady Ing. Šimončič, CSc. zaujímal:
a) či bolo možné študovať v predchádzajúcom období na UK v rámci nespoplatneného
externého štúdia
b) aký bude prínos z druhej fázy projektu FIS
Na otázky odpovedal rektor UK
Ad a) áno, existovalo
tzv. nespoplatnené externé štúdium, z ktorého profitovali rôzne
"spoločnosti s ručením obmedzeným", nie však univerzita
Ad b) skonštatoval, že doteraz realizovaná verzia FIS SOFIA pracuje bez problémov, očakáva
sa prínos, on osobne má pochybnosti o dopracovaní sa k sume nákladov na jedného študenta.
Odpoveď doplnil doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., prorektor UK gestorujúci IKT na UK,
v tom zmysle, že zodpovední pracovníci MŠ VVŠ SR vypočuli požiadavky užívatel'ov
a rozhodli sa odstrániť deficit z minulosti, ktorým je existencia tzv. manažérskeho modulu.

K bodu 3
Doc. MUDr. Dúbrava, CSc., prorektor UK, v krátkosti zrekapituloval Dlhodobý zámer UK.
Uviedol, že Dlhodobý zámer UK na obdobie rokov 2008-2013 (pozn. zapisovateľky: bol
prerokovaný v Správnej rade UK na zasadnutí dňa 12. 02. 2008) obsahuje spolu 106 aktivít
resp. úloh, z ktorých každá - oproti minulosti - má svojho gestora a termín splnenia.
Akademický senát UK schválil znenie Dlhodobého zámeru UK na svojom zasadnutí dňa
14. 02. 2008.
Prorektor Dúbrava zhodnotil prácu jednotlivých fakúlt a súčastí a problémy pri získavaní
informácií o plnení úloh v rámci jednotlivých organizačných zložiek univerzity. Napriek
ťažkostiam za nesporný prínos dlhodobého zámeru a aktivít s ním spojených považuje
vysoko kladné hodnotenie
zo strany dekanov Rímsko-katolíckej
cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK (cirkevná akreditácia fakulty) a Farmaceutickej fakulty UK
(vhodný nástroj na usporiadanie problémov na fakulte po jeho nástupe do funkcie).
V diskusii k tomuto bodu rokovania sa MUDr. Sedláková zaujímala o to, aká je frekvencia
vyhodnocovania dlho do bého zámeru, a kde je možné získať informácie o výstupoch
z vyhodnotení.
Odpovedal prorektor Dúbrava: Čiastkové vyhodnocovanie
sa realizuje na bežných
zasadnutiach Kolégia rektora UK a spravidla raz za semester aj na výjazdovom zasadnutí.
výstupy sú obsahom zápisníc zo zasadnutí Kolégia rektora UK resp. aj v správach o vedeckovýskumnej činnosti.
Na záver rokovania predsedníčka SR UK, MUDr. D. Sedláková, MPH., poďakovala
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončila.

.:
Bratislava, 17. 12. 2010

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK

MUDr. Darina Sedlák vá, MPH
predsedníčka SR UK

