Z á p i s n ic a
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 29. októbra 2013 o 17,00 h na Rektoráte UK

Prítomní: Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda), PhDr. Katarína Bajcurová,
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD, Ing. Iveta Hanulíková, Mgr. Tomáš Charvát, Mgr. Andrej
Kolesík, Ing. Elena Kohútiková, CSc., prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., MUDr. Darina
Sedláková, MPH.
Neprítomní: RNDr. Pavol Demeš, Ing. Bc. Pavol Frešo, Mgr. art. Juraj Kukura,
doc. Ing. Peter Mihók, Ing. arch. Andrej Petrek,
Za Vedenie UK sa zúčastnili: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska,
PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané predsedom po
predchádzajúcom návrhu troch termínov, ktoré boli zaslané členom na záväzné vyjadrenie sa
e-mailom dňa 01. 10. 2013.
Pozvánka bola členom doručená elektronicky dňa 16. 10. 2013, vrátane návrhu programu
zasadnutia:
1. voľba podpredsedu správnej rady na ďalšie dvojročné obdobie
2. novela Štatútu správnej rady
3. ďalšie smerovanie správnej rady
Predseda SR UK zahájil rokovanie - privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu. Vzhľadom na to, že plénum nebolo uznášania schopné (na začiatku rokovania bolo
prítomných 8 členov) navrhol pokračovať prerokovaním navrhovaného bodu č. 2.
• Návrh novely štatútu správnej rady predstavila prorektorka zodpovedná za oblasť
legislatívno-právnu, prof. Patakyová, ktorá informovala, že Štatút správnej rady predkladá
Vedenie UK na prerokovanie správnej rade pred jeho predložením na schválenie
v Akademickom senáte UK. Uviedla, že predkladaná novela nadväzuje na zmeny
v legislatíve od prijatia dodatku č. 1 k platnému Štatútu Správnej rady UK, účinného
od 22. 9. 2004, najmä novelu zákona o vysokých školách prijatú v roku 2013, tak ako bolo
uvedené v dôvodovej správe zaslanej členom spolu s návrhom novely štatútu. Osobitne
upozornila na navrhovanú zmenu v čl. 7 Voľba predsedu a podpredsedu správnej rady a čl.
12 Prijímanie rozhodnutí správnej rady, kde sa doteraz vyžadoval na voľbu predsedu
a podpredsedu resp. schválenie právnych úkonov súhlas najmenej deviatich členov
správnej rady – podľa novely najmenej desiatich členov správnej rady. Na záver vyzvala
na diskusiu a zváženie predloženého návrhu.
V diskusii navrhla p. Kohútiková - určiť pevné termíny konania zasadnutí
- kandidátov na podpredsedu oznámiť a predstaviť vopred
Predseda SR návrhy privítal – v nadväznosti na ďalšiu diskusiu bolo dohodnuté, že Vedenie
UK zabezpečí, aby boli oznámené členom správnej rady termíny, ktoré budú kopírovať

termíny zasadnutia Vedeckej rady UK (zasadá spravidla v pondelok). Zároveň budú členovia
správnej rady vyzvaní, aby zaslali svoje aktuálne curriculum vitae, ktoré po redakčnej úprave
budú dané k dispozícii členov správnej rady a na návrh rektora aj zverejnené na webovej
stránke UK. Obsah a forma životopisu nebudú vopred určené, ale ponechané na kreativitu
jednotlivých členov.
V nadväznosti na diskusiu k termínom konania zasadnutí zároveň rektor UK uviedol,
že navrhuje uskutočnenie ešte jedného stretnutia členov správnej rady s Vedením UK, a to
viac menej spoločenské stretnutie v deň konania tradičného slávnostného vianočného
koncertu (19. 12. 2013) a predbežne v polovici januára (už na poslednom zasadnutí
plánované) dvojdňové neformálne stretnutie.
• Rokovanie pokračovalo navrhovaným bodom 3 – ku ktorému predseda SR uviedol, že
nechce predsedať správnej rade, ktorej funkcia by sa zúžila len na schvaľovanie prevodov
majetku, platu rektora alebo rozpočtu. Jeho ambíciou je zamerať sa na pomoc univerzite,
byť jej vedeniu poradným orgánom a zúčastňovať sa na tvorbe hodnôt, napr. na tvorbe
rozpočtu univerzity. V tomto zmysle vyzval členov vedenia, aby dávali správnej rade
námety, na základe ktorých môže byť správna rada hmatateľným prínosom pre univerzitu.
Privítal návrh rektora na uskutočnenie neformálneho stretnutia a využiť ho na riadenú
diskusiu o formách kooperácie členov správnej rady, či ako kolektívu alebo jednotlivcov, na
manažovaní univerzity. P. predseda vyzval členov, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie
smerovanie činnosti správnej rady, navrhli námety do diskusie na neformálnom stretnutí.
V reakcii na uvedené rektor UK informoval, že najbližšou spoločnou úlohou bude tvorba
Dlhodobého zámeru UK na roky 2013 - 2018, ktorý v zmysle zákona o vysokých školách
správna rada prerokúva a vyjadruje sa k nemu. Uviedol, že aktuálne je dlhodobý zámer
v štádiu tvorby, v novembri bude prerokovaný na zasadnutí poradného orgánu rektora –
kolégia rektora. Následne bude zaslaný na oboznámenie sa a prípadné doplnenie členom
správnej rady.
Gestorom úlohy je prorektor UK, doc. Múcska, ktorý požiadal členov správnej rady
o spoluprácu na jeho tvorbe, pričom zároveň odpovedal na otázku o procese jeho tvorby.
Uviedol, že súčasťou dokumentu budú aj návrhy na reštrukturalizáciu univerzity, ako reakcia
na sústavne sa znižujúci objem dotácie zo štátneho rozpočtu, pričom vyjadril obavy z reakcie
akademickej obce a akademického senátu, ktorý dlhodobý zámer v konečnom dôsledku
schvaľuje.
K danej téme diskutoval aj pror. UK, prof. Turňa, ktorý uviedol, že tvorba dlhodobého
zámeru nemá tradíciu, preto sa chápe ako formálny a deklaratívny dokument, pričom jeho
tvorba je ovplyvnená aj existujúcou širokou decentralizáciou riadenia univerzity.
Predseda SR v reakcii na uvedené prejavil záujem, aby správna rada resp. jednotliví členovia
boli zapojení do tvorby dlhodobého zámeru a označil túto tému za vhodnú na neformálnu
diskusiu na stretnutí v januári.
Ing.. Kohútiková, CSc. vyjadrila podporu diskusii na neformálnom stretnutí, uviedla, že
diskusia je dobrá a potrebná najmä v súvislosti s uvažovanou reštrukturalizáciou univerzity
Doc. Bohmer navrhol uskutočniť spoločné stretnutie správnej rady a predsedníctva AS UK,
ktorého cieľom by bolo objasnenie pravidiel manažmentu zástupcom akademickej obce. Tieto
budú môcť využiť pri rozhodovaní a hlasovaní o dokumentoch predkladaných vedením
univerzity na schválenie.
V priebehu predchádzajúcej diskusie prišiel na rokovanie p. Kolesík, ako deviaty člen,
čím sa plénum stalo uznášania schopným.
• Z uvedeného dôvodu bolo možné pristúpiť k navrhovanému bodu č. 1, voľba
podpredsedu, ktorú viedol v zmysle platného štatútu predseda správnej rady.

Ing. Hanulíková navrhla, aby vo fukcii aj naďalej pokračoval doc. Bӧhmer, ktorý kandidatúru
prijal.
Následne boli rozdané hlasovacie lístky a prebehla tajná voľba. Výsledok voľby: v prvom
kole bol 9 hlasmi právoplatne zvolený doc. Böhmer za podpredsedu Správnej rady UK
(hlasovacie lístky sú priložené k originálu zápisnice).
Na záver predseda SR UK zhrnul prerokované otázky a úlohy, prítomným členom
poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Bratislava, 04. 11. 2013
Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda SR UK

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK

