Z á p i s n ic a
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 30. júna 2014 o 17,00 h na Rektoráte UK

Prítomní: Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda), doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
(podpredseda), RNDr. Pavol Demeš, CSc., Ing. Iveta Hanulíková, Tomáš Kaščák,
Ing. Elena Kohútiková, PhD., Mgr. Andrej Kolesík, Mgr. art. Juraj Kukura,
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., MUDr. Darina Sedláková, MPH.
Neprítomní: PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., Ing. Bc. Pavol Frešo, doc. Ing. Peter
Mihók, CSc., Ing. arch. Andrej Petrek
Za Vedenie UK sa zúčastnili: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., doc. Mgr. Vincent Múcska,
PhD., prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Ing. Katarína
Farkašová v zastúpení kvestorky UK
Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané predsedom v nadväznosti na
žiadosť rektora UK. Pozvánka bola zaslaná elektronicky dňa 26. júna 2014, vrátane
písomných podkladov k rokovaniu a návrhu programu.
Rokovanie zahájil predseda SR UK a oboznámil prítomných s návrhom programu:
1. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2014
2. Návrh rektora UK na právne úkony, ktorými chce UK zriadiť vecné bremeno
k majetku UK
3. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2013
Správna rada bola uznášania schopná a rokovanie pokračovalo prerokovaním programu
podľa predloženého návrhu.
K bodu 1:
Na úvod svojho vystúpenia rektor UK vyjadril členom správnej rady poďakovanie za aktívnu
účasť na rozvoji univerzity a odovzdal im pamätné medaily vydané pri príležitosti 95. výročia
jej vzniku.
K návrhu Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2014 rektor uviedol, že bol vypracovaný
v nadväznosti na Metodiku delenia štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2014
a Rozpis prostriedkov štátnej dotácie fakultám a ostatným súčatiam UK na rok 2014. Všetky
tieto dokumenty boli schválené v poradných a decíznych orgánoch univerzity.
Následne oboznámila prítomných členov s predloženým návrhom rozpočtu v zastúpení
kvestorky UK, Ing. K. Farkašová, vedúca Odd. riadenia financií Rektorátu UK.
Podrobnejšie skomentovala obsah jednotlivých nákladových a výnosových položiek za
nezdaňovanú resp. zdaňovanú činnosť univerzity.
Rektor UK uviedol, že hospodársky výsledok – plánovaný v nižšom objeme ako v roku 2013
– je limitovaný nákladmi na odpisovanie prístrojov nadobudnutých v uplynulom období
najmä z prostriedkov získaných zo zahraničných i domácich projektových agentúr a táto
nákladová položka bude z tohto dôvodu aj v nasledujúcich rokoch narastať. Oproti tomu
nižšie plánovanie výnosov súvisí s nižším záujmom zahraničných študentov o štúdium na
niektorých fakultách UK, predovšetkým na farmaceutickej, lekárskej a fakulte managementu.

Diskusia:
 Predseda SR sa zaujímal o to, čo by sa stalo, keby správna rada predložený návrh
rozpočtu neschválila, kedy začne univerzita rozpracovávať návrh rozpočtu na rok
2015 a aký je priestor pre správnu radu pri jeho tvorbe.
Odpovedal rektor UK:
- v prípade neschválenia rozpočtu by UK nemala schválené financovanie činností v zmysle
platného znenia zákona o vysokých školách
- tvorba rozpočtu sa odvíja od pridelenia štátnej dotácie, ktorá tvorí asi 80 % finančných
zdrojov rozpočtu. Pre rok 2015 je plánovaná zmena filozofie metodiky delenia prostriedkov
na UK vo vzťahu ku tzv. garantovanému minimu, ktoré doteraz garantovalo každej fakulte
pridelenie určitého objemu finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky, a to bez
ohľadu na jej výkon, t. j. solidarita v rámci univerzity. Zatiaľ je určená komisia pre
vypracovanie návrhu metodiky.
- pomenoval problémové položky rozpočtu v roku 2015, ktorými sú najmä
 neprideľovanie účelových finančných prostriedkov na doktorandov od roku 2012, čo
priamo ohrozuje status UK ako excelentnej univerzity
 hrozba korekcií v súvislosti s verejným obstarávaním na projektoch zo štrukturálnych
fondov, keď univerzita nepochybila, ale chyba je v nejasnosti zákona alebo
v nesúlade zákonov na úrovni SR a EÚ – tu vidí rektor priestor na pomoc od členov
správnej rady
Predseda SR v nadväznosti na uvedené ponúkol spoluprácu správnej rady pri tvorbe metodiky
delenia rozpočtu.
K téme tvorby rozpočtu univerzity doplnil pre ilustráciu prorektor UK, doc. Múcska
informáciu o podmienkach, v akých bol vypracovaný rozpis dotácie na tento rok. VVŠ dostali
návrh metodiky ministerstva školstva vo februári a schválenú metodiku vrátane finančného
vyjadrenia štátnej dotácie v marci 2014. Až následne sa mohol začať proces tvorby a
schvaľovania finančných dokumentov na podmienky UK. Z toho vyplýva fakt, že nie je
možné strategické plánovanie finančných tokov, do úvahy prichádza skôr krízové.
 Ing. Kohútiková, PhD. sa zaujímala o problematiku kolektívneho vyjednávania vo
veci priemerných platov
Odpovedal rektor UK – vyrokovanie vyšších priemerných platov bolo realizované vyššou
kolektívnou zmluvou na úrovni MŠ. Aktuálne sa pripravuje rokovanie na úrovni Slovenskej
rektorskej konferencie a OZPŠaV a zmena resp. dodatok k metodike delenia prostriedkov
štátnej dotácie.
Predseda SR diskusiu ukončil a vyzval prítomných, aby hlasovali za uznesenie č. 1:
„Správna rada UK v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rozpočet
výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2014“.
Za uznesenie č. 1 hlasovalo 10 členov správnej rady, čím bolo uznesenie odsúhlasené
a prijaté.
K bodu 2
Rektor UK podrobnejšie zdôvodnil návrh uznesenia na právny úkon, ktoré bolo zaslané
členom správnej rady s pozvánkou, vrátane dôvodovej správy.
Predseda SR vyzval k diskusii, nakoľko neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky, bolo
pristúpené k hlasovaniu o uznesení č. 2:
„Správna rada UK udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov, predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na
právny úkon, ktorým chce Univerzita Komeského uzavrieť zmluvu o zriadení budúcich

vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú na parc. č. č. 3047, 3048/7, 3048/9, 3048/10
a 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, obec Bratislava-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava
IV., zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Obvodným úradom Bratislava, katastrálny
odbor, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech budúceho oprávneného z vecného
bremena: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, IČO: 36361518, obsahom ktorého je
povinnosť budúceho povinného (UK) ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti:
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c)
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b);
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na časť
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, ktorého
vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený na vlastné náklady. Vecné bremeno podľa písm. c)
sa zriadi na celú budúcu zaťaženú nehnuteľnosť.“
Za uznesenie č. 2 hlasovalo 10 členov správnej rady, čím bolo uznesenie odsúhlasené
a prijaté.
K bodu 3
Na úvod rektor UK uviedol, že Výročná správa o činnosti UK za rok 2013 je spracovaná
z podkladov fakúlt a samostatne hospodáriacich súčastí, obsah a forma sú v súlade
s požiadavkami MŠVVŠ SR. Dokument bol prerokovaný a schválený v Kolégiu rektora UK
a v Akademickom senáte UK. Najdôležitejšie ukazovatele univerzita spracovala aj do
skrátenej verzie – UK v číslach a grafoch 2013.
Základné parametre hodnotenia univerzity – vzdelávanie, veda a výskum a ľudské zdroje –
podrobnejšie okomentoval prorektor UK, doc. Múcska. Uviedol, že
- univerzite sa darí udržať status najväčšej národnej univerzity aj z pohľadu počtu študentov
vo všetkých formách štúdia, a to aj napriek nepriaznivému demografickému vývoju. Počet
študentov v 3. stupni vysokoškolského štúdia - doktorandov - študujúcich na UK predstavuje
až ¼ všetkých doktorandov v SR.
- v kontexte hodnotenia vedy a výskumu pripomenul dôležitosť zachovania humanitných
študijných odborov pre univerzitu i štát
- špičkové vedecké pracoviská univerzity v prírodovedných odboroch sú svojimi výsledkami
porovnateľné s pracoviskami na svetovej úrovni
- citácie vedeckých kolektívov na UK sú porovnateľné s výsledkami SAV, pričom zdôraznil,
že vedci na UK vykonávajú zároveň pedagogické i vedecké činnosti
- v oblasti ľudských zdrojov stále pretrváva nedostatok na niektorých fakltách – vysoký vek
profesorov, naopak sa darí znižovať počet pedagogických zamestnancov, ktorí neukončili 3.
stupeň vysokoškolského vzdelania.
V súvislosti s problematikou vysokého veku profesorov rektor UK uviedol, že výchova
profesorov je autonómnou kompetenciou jednotlivých fakúlt a na niektorých bola, žiaľ,
v uplynulých obdobiach zanedbaná táto časť personálnej práce.
Diskusia:
 RNDr. Demeš, CSc. uviedol, že materiál považuje za dobre spracovaný, má však
niekoľko a pripomienok :
- žiada plastickejšie vykreslenie činnosti správnej rady – menovite, že sa venuje
strategickým materiálom, nie len „schvaľovaniu vecných bremien“ - a odsúhlasenie
textu v správe o činnosti predsedom správnej rady

- navrhuje doplniť do správy o činnosti aj vnímanie univerzity verejnosťou
prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov – nie len vlastným periodikom
Naša univerzita
- odporúča v správe lepšie interpretovať názvy publikácií, nakoľko len
uvedením názvu nie je čitateľovi zrejmé čo významné a zásadné vytvorením
príslušného diela tá ktorá fakulta vytvorila
 Predseda SR položil otázku – na čo je za rok 2013 univerzita osobitne hrdá?
Odpovedal rektor UK
- predovšetkým na 495. miesto v svetovom rebríčku URAP
- na 14 špičkových a 13 nadpriemerných vedeckých kolektívov, ktoré pôsobia na UK
- UK produkuje viac ako 1/3 výkonu vedy v SR
- realizácia projektov Univerzitný vedecký park a Biomedicínske centrum v Martine
- realizácia projektu vnútorného systému kvality
- dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu
 MUDr. Sedláková, MPH. sa zaujímala či sa na UK realizuje hodnotenie spokojnosti
študentov
Odpovedal rektor UK – hodnotenie študentov prebieha, parametre nie sú jednotne
stanovené na všetkých fakultách a odpovedanosť študentov je na nízkej úrovni.
Predseda SR diskusiu ukončil a navrhol hlasovať o uznesení č. 3:
„ 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 2013. Oceňuje významné výsledky univerzity dosiahnuté
v univerzitou - predovšetkým medzinárodné postavenie v rebríčku URAP, kvalitu vedeckej
činnosti reprezentovanú špičkovými a nadpriemernými vedeckými kolektívmi a dosahovaným
vedeckým výkonom v rámci Slovenskej republiky.
Správna rada UK v Bratislave odporúča Vedeniu UK zabezpečiť vo výročnej správe
- lepšiu medializáciu výsledkov činnosti univerzity
- informovanie o koncepčnej práci správnej rady
- zvýšenie kvality prezentácie vedeckých prác.“
Za uznesenie č. 3 hlasovalo 10 členov správnej rady, čím bolo uznesenie odsúhlasené
a prijaté.
Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Bratislava, 03. 07. 2014

Schválil:

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda SR UK

Zapísala:
Veronika Gemeinerová
asistentka kvestorky UK

