Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 23. júna 2011 na VI Družba UK
Prítomní: MUDr. Darina Sedláková, MPH. (predsedníčka SR UK), PhDr. Katarína
Bajcurová, doc. MUDr. Daniel Bôhmer, PhD., RNDr. Pavol Demeš, CSc., Ing. Radomír
Háčik, Ing. Iveta Hanulíková, Mgr. Jaroslav Hrenák, prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.,
PhDr. Peter Maráky, Ing. arch. Andrej Petrek, PhD., Ing. Róbert Šimončič, CSc.
Neprítomný: PhDr. Bruno Hromý, Ing. Viera Tomanová, PhD.
Za Vedenie UK sa zúčastnili:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., doc. RNDr. Ivan
Ostrovský, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. RNDr. Ing.
Ľudomír Šlahor, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Mária Záthurecká,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Voľba podpredsedu Správnej rady UK
Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2010
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2011
Návrh rektora UK na právny úkon, ktorým chce UK zriadiť vecné bremeno k majetku UK
Rôzne

Pozvánka na zasadnutie správnej rady bola zaslaná členom správnej rady elektronicky
dňa 07. 06. 2011 (resp. 09. 06. 2011 novovymenovaným
členom), materiál
ku každému bodu rokovania správnej rady bol zaslaný členom správnej rady elektronicky dňa
17.06.2011.
Na začiatku rokovania bolo prítomných 9 členov správnej rady, čím bolo plénum uznášania
schopné, neskôr v priebehu rokovana prišli p. Petrek (počas 2. bodu rokovania) ap. Maráky
(medzi bodmi 3 a 4).
Predsedníčka SR UK na úvod zasadnutia v mene správnej rady zagratulovala
rektorovi Mičietovi k zvoleniu do funkcie a privítala prítomných členov, osobitne
novovymenovaných
- p. Bôhmera, je zástupcom zamestnaneckej časti Akademického senátu UK,
vymenovaný na 4-ročné funkčné obdobie
- p. Demeša, vymenovaného na návrh ministra školstva na ô-ročné funkčné obdobie
- p. Šimončiča, opätovne vymenovaného na ô-ročné funkčné obdobie na návrh rektora
a po schválení v AS UK,
ktorým zároveň odovzdala menovacie dekréty.
Štvrtým novovymenovaným členom sa stal na návrh ministra školstva p. Hromý, ktorý sa
vopred ospravedlnil a rokovania sa nezúčastnil.
Rokovanie pokračovalo podľa programu.
K bodu 1
Voľba podpredsedu SR UK sa uskutočnila z dôvodu, že v decembri 2010 abdikoval
na členstvo v Správnej rade UK jej doterajší podpredseda - K. Mičieta, po tom, ako bol
Akademickým senátom UK zvolený za kandidáta na rektora UK.
V súlade s platným Štatútom Správnej rady UK v Bratislave (pozn. zapisovateľky: jeho
znenie vrátane dodatku č. 1 je prístupné na www.uniba.sk,
sekcia o univerzite

/legislatíva/štatút UK a ďalšie vnútorné predpisy, ktorých vydanie určuje zákon alebo Štatút
UK) prebehla voľba podpredsedu správnej rady. Členovia navrhli na túto funkciu p. Bôhmera,
ktorý kandidatúru prijal.
Následne v tajnej voľbe členovia v prvom kole 9 hlasmi zvolili p. Bôhmera za podpredsedu
Správnej rady UK (volebné lístky sú priložené k originálu zápisnice).
K bodu 2
Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2010 bola zaslaná členom v elektronickej
podobe a bola k dispozícii vytlačená a zviazaná na zasadnutí.
Druhý
bod rokovania
uviedol
rektor
Mičieta
a odovzdal
slovo prorektorovi
Ostrovskému, ktorý je gestorom Výročnej správy o činnosti UK za rok 2010.
Prorektor Ostrovský formou prezentácie oboznámil prítomných s vybranými ukazovateľmi,
ktoré svedčia o komplexnej činnosti univerzity za uplynulý rok. V prezentovaných graf och a
tabulkách sa sústredil najmä na dôležité ukazovatele základných oblastí činnosti
- vzájomné porovnanie počtu učiteľov, študentov a výšky finančných prostriedkov od roku
1990
- úspešnosť absolventov UK na pracovnom trhu
- počet zahraničných študentov a absolventov UK a ich pomer voči študentom a absolventom
ostatných VŠ na Slovensku
- veda a výskum - podrobný prehľad úspešnosti fakúlt v získaní domácich a zahaničných
grantov podľa grantových agentúr za rok 2010
- ľudské zdroje
- dotačné prostriedky a ďalšie.
Na záver rektor Mičieta uviedol, že univerzite sú každoročne priznávané finančné dotácie
zo štátneho rozpočtu v menšej miere, než by potrebovala na krytie len tých potrieb, ktoré jej
ako povinnosť ukladá štát príslušnými zákonmi.
Do diskusie sa prihlásil p. Demeš, ktorý pochválil kvalitnú prezentáciu a položil Vedeniu UK
otázky:
a) aký má UK mediálny obraz?
b) aké má UK vzťahy s ministerstvom školstva?
Odpovedali:
- prorektor Meško, do ktorého pôsobnosti patrí aj public relations, reagoval v tom zmysle, že
či už ide o verejnoprávne alebo súkromné média, univerzita pociťuje nezáujem z ich strany
o otázky, ktoré sa týkajú problematiky vysokých škôl. Univerzita informuje prostredníctvom
zasielania správ do TASR, pozýva novinárov na oficiálne akademické podujatia, ale nemá
dosah ani garancie na informovanie verejnosti v médiách.
- rektor Mičieta potvrdil, že presadiť sa v mediálnej sfére bez dostatočnej finančnej podpory
je ťažké.
- prorektor Ostrovský k otázke o vzťahu k ministerstvu školstva uviedol, že doteraz sa žiaden
minister školstva neodhodlal k financovaniu vysokých škôl na základe akceptovania
národného hodnotenia ich kvalitatívnej úrovne resp. komplexnej akreditácie - naposledy
prebehla v roku 2009, ale vo financovaní uprednostnil rovnostárstvo, čo univerzitu, ktorá vo
väčšine ukazovateľov ostatné vysoké školy prevyšuje, značne dlhodobo poškodzuje.
- prorektorka Patakyová potvrdila, že aj v pripravovanej novele zákona o VŠ sa uvedené
tendencie majú posilniť.
- prorektor Turňa, ktorý je zároveň riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR,
informoval, .že okrem toho, že členovia Vedenia UK odoberajú denný monitoring tlače,
nevyvíja sa žiadna aktívna práca s médiami, pričom aktívnu prácu s médiami považuje za
ťažiskovú. K otázke ohľadne vzťahov s MŠ sa vyjadril, že nie je za eskalovanie
nedorozumení, ale za budovanie dobrých vzťahov napriek nedorozumeniam resp. nezhodám.

P. Demeš, ako nový člen správnej rady a odborník na mediálnu oblasť, ponúkol svoju
pomoc pri zvýšení mediálnej prítomnosti univerzity, ako aj zlepšení vplyvu univerzity
smerom k MŠVVŠ SR.
Predsedníčka SR UK navrhla členom Vedenia UK pre lepšie zvládanie mediálnej
komunikácie zorganizovať a absolvovať mediálny tréning.
Uznesenie č. 1:
" V súlade s § 41 ods. 2 písm.) b zákona Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom
znení Správna rada UK v Bratislave prerokovala Výročnú správu o činnosti Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2010".
Uznesenie

Č.

1 bolo prijaté hlasovaním - 10 prítomných členov hlasovalo za uznesenie.

K bodu 3
Návrh Rozpočtu výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2011 bol členom správnej rady
zaslaný vopred v elektronickej verzii, taktiež bol k dispozícii v tlačenej podobe na rokovaní.
Na vyzvanie rektora Mičietu prezentovala návrh rozpočtu výnosov a nákladov kvestorka
Záthurecká, ktorá uviedla, že tento materiál je pripravený v zmysle zákona o vysokých
školách a v súlade s metodickými pokynmi ministerstva školstva. Návrh rozpočtu schválil
Akademický senát UK v predloženej podobe na svojom zasadnutí dňa 22.06.2011.
V diskusii k tomuto bodu rokovania položil otázku p. Háčik - chcel vedieť, prečo plánuje
univerzita v položke výnosy 10 %-né zníženie oproti výnosom v roku 2010.
Kvestorka Záthurecká odpovedala, že univerzite boli do tohto času (na základe uzatvorenej
dotačnej zmluvy) pridelené finančné prostriedky v uvedenej výške 80 788 277,- E, čo je oproti
skutočne pridelenej dotácii v roku 2010 menej o cca 10 %.
V prípade, že do konca roka 2011 bude univerzite rozpočet navýšený dodatkami k dotačnej
zmluve, bude rozpočet na strane výnosov o túto sumu zvýšený.
Uznesenie č. 2:
"V súlade s § 41 ods. 4 zákona Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení Správna
rada UK v Bratislave schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2011 ".
Uznesenie

Č.

2 bolo prijaté hlasovaním - 10 prítomných členov hlasovalo za uznesenie.

K bodu 4
Materiál - návrh uznesenia a dôvodovú správu - obdržali členovia správnej rady
v elektronickej forme, zároveň bolo pripravené aj v papierovej forme na rokovaní.
Rektor Mičieta uviedol dôvody, pre ktoré predkladá na schválenie správnej rade uznesenie,.
ktorým chce UK zriadiť vecné bremeno v prospech RNDr. K. Pukančíka.
Zriadenie vecného bremena odsúhlasil Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa
22. 06. 20 ll.
Uznesenie č. 3:
Správna rada UK v Bratislave u del' uje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona Č. 131/2002
Z. Z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov predchádzajúci
písomný súhlas so
zriadením vecných bremien (právo prechodu, prejazdu a vedenie plynovej prípojky) k
nehnutel'nému majetku Univerzity Komenského v Bratislave - pozemok parc. Č. 5840/2,
ktorý sa nachádza v okrese Pezinok, obec Modra, k. Ú. Modra zapísaný na LV č. 2758 vo
výlučnom vlastníctve UK v Bratislave v prospech RNDr. Karola Pukančíka, bytom
Družstevná 8/5,90001 Modra.
Ako kompenzáciu oprávnený z vecného bremena upraví nespevnenú časť prístupovej cesty
makadamom (5 ton) a zaväzuje sa kosiť trávnatý porast v okolí cesty 4x ročne".

Uznesenie č. 3 bolo prijaté hlasovaním - 11 prítomných členov hlasovalo za uznesenie.
K bodu 5
V rámci
tohto
bodu
rokovania
rektor
Mičieta
informoval
prítomných
o niektorých problémoch vo verejnom obstarávaní. Zároveň priblížil členom okruhy
problémov (napr. spin-off, transfer technológií, podnikateľská činnosť a konkurencie
schopnosť univerzity, krátkodobý a dlhodobý zámer), o riešení ktorých by chcel diskutovať
na úrovni správnej rady. Rektor Mičieta navrhol túto problematiku prediskutovať
na dvojdňovom výjazdovom zasadnutí v priebehu októbra t.r.
P. Šimončič v diskusii uviedol, že správna rada má široké kompetencie a pripojil sa
s ponukou pomôcť vyriešiť resp. posunúť dopredu niektorý z nastolených problémov, tém.
Na záver sa rektor Mičieta i predsedníčka SR UK poďakovali plénu za aktívnu účasť
a pozvali ich na Slávnosť v Botanickej záhrade UK.

Bratislava, 28.06.2011

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK

MUDr. Darina Sedlá
' , MPH
predsedníčka SR UK

