
Z  á  p  i  s  n  i c  a 
 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 
konaného dňa 23. apríla 2014 o 17,00 h na Rektoráte UK 

 
 
 
Prítomní: Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda), doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

(podpredseda), RNDr. Pavol Demeš, CSc., Tomáš Kaščák, Ing. Elena Kohútiková, 
PhD., Mgr. art. Juraj Kukura, prof. MUDr. Darina Sedláková, MPH. 

 
Neprítomní: PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., Ing. Bc. Pavol Frešo, Ing. Iveta Hanulíková, 

Mgr. Andrej Kolesík, ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., doc. Ing. Peter Mihók,  
Ing. arch. Andrej Petrek 

 
Za Vedenie UK sa zúčastnili: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. MUDr. Dušan Meško, 
PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.,  prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ján 
Pekár, PhD., prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,  
 
                             
 Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané jej predsedom v nadväznosti 
na žiadosť rektora UK. Termín bol zvolený po predchádzajúcom návrhu ôsmich termínov, 
ktoré boli zaslané členom na záväzné vyjadrenie sa, pričom účasť záväzne potvrdilo 11 
členov. Pozvánka bola zaslaná elektronicky dňa 8. apríla 2014, vrátane písomných podkladov 
k rokovaniu a návrhu programu. 
 

Rokovanie zahájil predseda SR UK - privítal prítomných, osobitne nových členov 
správnej rady: 
- Mgr. art. Juraja Kukuru, riaditeľa Divadla Aréna, ktorý sa stal členom na 6-ročné funkčné 
obdobie dňom 19. 07. 2013 (súčasne mu bol odovzdaný originál menovacieho dekrétu) 
- Tomáša Kaščáka, zástupcu študentskej časti AS UK, ktorý sa stal členom na 2-ročné 
funkčné obdobie dňa 11. 02. 2014 (originál dekrétu mu zaslalo MŠVVŠ SR priamo na adresu) 
 
a oboznámil ich s návrhom programu: 
 

1. Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 2014 – 2024  
2. Návrh rektora UK na právne úkony 
3. Rôzne 

 
Správna rada nebola uznášania schopná -  (na začiatku rokovania bolo prítomných 6 

členov, v priebehu prišla p. Kohútiková), predseda navrhol pokračovať prerokovaním 
programu podľa predloženého návrhu. 
 
K bodu 1: 
Rektor UK poďakoval prítomným členom za ich účasť a uviedol, že vypracovanie 
a schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 – 2024 (ďalej len „DZ“) je 
základným predpokladom pre realizáciu akreditácie univerzity v tomto roku. Schvaľovaciemu 
procesu DZ predchádzala diskusia o jeho obsahu na dvoch zasadnutiach Kolégia rektora UK 
a v Akademickom senáte UK, rovnako bol návrh zaslaný na pripomienkovanie aj členom 
správnej rady v januári t. r.  



Na úvodné slová nadviazal prorektor Múcska, garant úlohy, ktorý bližšie opísal proces tvorby 
DZ: 
- zdôvodnil rozhodnutie voľby stručného variantu, s vymedzením základných cieľov, ktorému 
predchádzala diskusia vo vedení UK a rozhodlo aj odporúčanie manažérov pôsobiacich na 
Fakulte managementu UK 
- uviedol, že inšpiráciou pre tvorbu DZ bol dokument Univerzity v Aarhuse, ktorá je 
v hodnotení svetových univerzít v prvej stovke a patrí medzi popredné európske univerzity 
- zdôvodnil rozhodnutie vypracovať DZ na 10-ročné obdobie (oproti predchádzajúcemu 5-
ročnému) – 5-ročné obdobie je krátke na koncepčné zmeny 
- zdôraznil, že stanovené ciele budú dosiahnuteľné za predpokladu potrebných materiálnych 
prostriedkov a súhlasu akademickej obce 
- k prvému návrhu, ktorý bol zaslaný členom správnej rady prišlo 120 pripomienok (za SR 
zaslali pripomienky pp. Frešo a Demeš), niektoré boli akceptované a zapracované 
- vyjadril sa k vizuálnej stránke dokumentu – bude dopracovaný vo fáze zadania do tlače. 
Diskusia: 
• p. Kohútiková uviedla, že dokument sa jej páči, ocenila najmä dôraz na vedeckovýskumnú 

činnosť a zámer, že pedagogická činnosť univerzity sa má opierať o výsledky vo 
vedeckovýskumnej činnosti. V navrhovanom DZ podľa jej názoru chýba téma reflexie 
univerzity na požiadavky praxe, dopytu resp. nasýtenia trhu práce absolventmi. Cieľom 
musí byť predovšetkým konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce.  V súvislosti 
s cieľom, aby aspoň 10 % študentov bolo zahraničných, dala otázku, aký je ich podiel  
aktuálne. (Prorektor Múcska reagoval, že v súčasnosti je na  univerzite 8% zahraničných 
študentov). 

• p. Šimončič vo vyjadrení ocenil, že dokument bol vytvorený na širokej platforme. Otázky 
smerovali na ďalší „život“ DZ, akú úlohu v jeho napĺňaní zohráva správna rada. Pri tejto 
príležitosti pripomenul už uvažované intenzívne pracovné stretnutie členov správnej rady 
s predstaviteľmi univerzity mimo jej pôdy, na ktorom bude dohodnutá úderná stratégia 
resp. vízia a strategické ciele rozvoja univerzity. 
Navrhol stanovené ciele zosumarizovať a odkrokovať napr. na 2 alebo 5 ročné obdobie 
a stanoviť merateľné parametre, podľa ktorých bude možné posúdiť či sa univerzita za 
dané obdobie posunula, naplnila stanovené ciele.  

• p. Demeš ocenil štruktúru dokumentu a navrhol zamerať sa aj na jeho grafickú stránku 
napr. pripojením videa s vyjadreniami predstaviteľov univerzity vo webovej prezentácii. 
Položil otázku o tom, ktoré univerzity v zahraničí a na Slovensku boli inšpiratívne pri 
tvorbe DZ. 

• p. Kaščák – podporil návrh p. Demeša, pričom uviedol, že univerzita má vlastný „you 
tube“, ktorý navrhuje v tejto súvislosti využiť na  jej prezentáciu   

• rektor UK reagoval na návrhy a otázky: 
- víta a súhlasí s návrhom na grafickú formu prezentácie DZ 
- k chýbajúcej aplikácii DZ na prax uviedol, že síce nie je táto téma explicitne uvedená, ale 

štúdium na UK je podľa názoru jej predstaviteľov tak kvalitné, že absolventi majú 
uplatnenie, čo dokazujú priaznivé štatistické údaje vykazované ŠÚ SR. Uviedol, že sa 
touto témou bude vedenie ešte v súvislosti s DZ zaoberať a prípadne bude dopracovaný. 
Na  UK sú však študijné programy – napr. archeológia, história – na ktoré nie je možné 
aplikovať len kritériá konkurencie schopnosti. 

- k otázke merateľných parametrov, cieľov uviedol, že univerzita prostredníctvom 
Vedeckej rady UK každoročne hodnotí pedagogické a vedecké procesy, toto hodnotenie 
bude predkladať aj správnej rade. 

• prorektor Múcska reagoval na požiadavku doplnenia reflexie na požiadavky praxe 
informáciou, že „nábeh“ nového študijného programu je 5 rokov. 
Na otázky p. Demeša odpovedal, že jednoznačnou inšpiráciou pre spracovanie DZ bol 
materiál MU v Brne. 



Na otázky p. Šimončiča reagoval, že navrhuje DZ vyhodnocovať ročne alebo dvojročne, 
prípadne DZ modifikovať, a to aj v závislosti od platnosti pripravovanej novely zákona 
o vysokých školách. Zároveň upozornil aj na akademické prostredie, v ktorom sú otázne 
sankcie pre tie fakulty, ktoré by neakceptovali schválený dokument vo svojej činnosti. 

• p. Šimončič znovu reagoval, že ako zástupca pôvodne z podnikateľskej praxe svojou 
požiadavkou na merateľnosť sleduje najmä jednoznačnú možnosť vyhodnocovania 
stanovených cieľov – napr. meranie spokojnosti študentov a položil otázku, či bude 
rozpracovaný DZ obsahovať dostatok takýchto parametrov. 

• prorektor Múcska v reakcii odpovedal, že bude dostatok parametrov a budú spracované do 
konca semestra 

• prorektor Meško reagoval na požiadavku stanovenia merateľných parametrov vyjadrením, 
že na UK ako plnoprofilovej univerzite ide aj o zachovanie všeobecných kritérií a tzv. 
akademična a dôraz je kladený na kvalitatívne kritériá. Je obtiažne spracovať niekoľko 
parametrov, ktoré by bolo možné aplikovať rovnako na všetkých fakultách, nakoľko sú 
značne rozdielne a rôznorodé. 

• p. Sedláková vyjadrila názor, že DZ je základný dokument – méta a Vedenie univerzity sa 
musí zasadiť, aby si jednotlivé fakulty stanovili parametre v nadväznosti na svoje špecifiká 
a v súlade s DZ univerzity. 

• rektor UK vyjadril názor, že pre UK je merateľným výsledkom napr. dotácia zo štátneho 
rozpočtu, keď v dotačnej zmluve na aktuálny rok boli univerzite finančné prostriedky 
zvýšené o 6,2 mil eur v nadväznosti na zvýšený výkon, napr. nárastu publikačnej činnosti, 
získavania prostriedkov z domácich grantových agentúr, z aplikačných projektov a pod. 
Ďalej UK bola zaradená v celosvetovom rebríčku univerzít na základe ich akademického 
výkonu na 495. miesto, ako prvá a jediná slovenská vysoká škola je v prvej 500-vke. 

• p. Kukura vyjadril názor, že DZ sa mu páči, lebo je ambiciózny, univerzita má ambíciu byť 
rovnocenným partnerom, osobitne oceňuje prehlásenie o nezávislosti od politiky, 
náboženstva a súčasne vyjadril svoj nesúhlas s preferovaním len prísne merateľných 
ukazovateľov. 

• Predseda SR diskusiu k  prerokovanému bodu programu ukončil, nebolo prijaté uznesenie 
z dôvodu nedostatočného počtu zúčastnených členov na zasadnutí. Návrh uznesenia:  
„Správna rada UK v Bratislave pozitívne hodnotí predložený návrh Dlhodobého zámeru 
rozvoja UK v Bratislave na obdobie 2014 – 2024 a žiada Vedenie UK, aby každoročne 
predkladalo jeho hodnotenie správnej rade.“ 
bude predložený na odsúhlasenie formou písomného hlasovania. 

K bodu 2 
Rektor UK podrobnejšie zdôvodnil návrhy uznesení na právne úkony zaslané členom správnej 
rady spolu s pozvánkou. 
V nadväznosti na požiadavku členky správnej rady p. Sedlákovej bolo vypracované 
a rektorom prezentované rozšírené zdôvodnenie k návrhu uznesenia na zriadenie budúcich 
vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. V zmysle požiadavky bude 
toto zdôvodnenie zapracované do návrhu na odsúhlasenie uznesení formou písomného 
hlasovania. 
K bodu 3 
Rektor UK informoval o  
• pripravovaných podujatiach, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti osláv 95. výročia vzniku 

univerzity, plán osláv je prílohou zápisnice. 
• plánovanom zasadnutí správnej rady v mesiaci jún t. r., na ktoré predloží na vyjadrenie 

resp. schválenie dokumenty v súlade s platným znením zákona o vysokých školách -  
výročnú správu o činnosti UK za rok 2013 a rozpočet na rok 2014. 

 
 
 



 
 Na záver predseda v súvislosti s uvedeným požiadal o predloženie dokumentov 

k rokovaniu v dostatočnom predstihu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
 
   
 
Bratislava, 05. 05. 2014 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Róbert Šimončič, CSc., v. r. 
  predseda SR UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:   
Veronika Gemeinerová  
asistentka kvestorky UK 
 


