
Z  á  p  i  s  n  i c  a 
 

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

konaného dňa 30. októbra 2014 o 16,00 h na Rektoráte UK 

 

 

 

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

(podpredseda), PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., RNDr. Pavol Demeš, CSc.,  

 Ing. Elena Kohútiková, PhD., Mgr. Andrej Kolesík; 

Neprítomní: Ing. Bc. Pavol Frešo, Ing. Iveta Hanulíková, Tomáš Kaščák,  

Mgr. art. Juraj Kukura, prof. ThDr.  Ing. Jozef Kutarňa, PhD., doc. Ing. Peter 

Mihók, Ing. arch. Andrej Petrek, MUDr. Darina Sedláková, MPH.; 

 

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., prof. RNDr. Ján 

Turňa, CSc., Ing. Monika Tarabová; 

 

                             

 Zasadnutie Správnej rady UK v Bratislave bolo zvolané jej predsedom na žiadosť 

rektora UK. Termín bol zvolený po predchádzajúcom návrhu termínov, ktoré boli zaslané 

členom na záväzné vyjadrenie sa, pričom účasť potvrdilo 10 členov. Pozvánka s návrhom 

programu bola zaslaná elektronicky dňa 14. 10. 2014, písomné podklady k rokovaniu tiež 

elektronicky v dňoch 20. a 21. 10. 2014. 

 

Rokovanie zahájil predseda SR UK a oboznámil prítomných s návrhom programu: 

 

1. Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2013 a návrh na rozdelenie 

zisku za rok 2013 (v nadväznosti na § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách správna rada schvaľuje) 

2. Návrh rektora UK na právne úkony (v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách § 41 ods. 1 dáva správna rada predchádzajúci písomný súhlas) 

3. Rôzne (napr. problematika webovej stránky UK) 

 

Vzhľadom na to, že správna rada nebola uznášania schopná -  (na začiatku rokovania bolo 

prítomných 5 členov), predseda navrhol začať prerokovaním problematiky webovej stránky 

UK. 

K tejto téme sa vyjadril v mene Vedenia UK prorektor pre IT, prof. Turňa, ktorý prezentoval 

stanovisko k medializovanej kritike (blog SME). Zdôraznil, že trojročné úsilie o vytvorenie 

novej komplexnej webovej prezentácie bolo zavŕšené, stránka je v skúšobnej prevádzke od 

24. 10. t. r., pričom bola vytvorená vlastnými silami, pracovníkmi Centra informačných 

technológii UK – dodávateľským spôsobom (po splnení legislatívy verejného obstarávania) 

boli obstarané len dve základné programátorské práce a základný grafický dizajn. Súčasne 

predstavil a popísal základné funkcionality webu. 

Na doplnenie uviedol rektor UK: 

- nová webová stránka bola pripravená už v januári – jej spustenie (napĺňanie jednotlivých 

podstránok) je viazané na spoluprácu všetkých útvarov univerzity až na katedry, preto bolo 

rozhodnuté, že prioritou je realizácia komplexnej akreditácie univerzity – ktorá rovnako 

vyžadovala plné nasadenie pracovníkov fakúlt (katedier); 

- časový posun realizácie webu bol spôsobený aj námietkami v procese verejného 

obstarávania podávané spomínaným autorom blogu 



- pochválil sa pozitívnym hodnotením a uznaním kvality webstránky zo strany rektora STU 

 

Diskusia: 

- predseda správnej rady uviedol, že vysvetlenie Vedenia UK ku kauze postačuje a oceňuje 

vykonanú prácu a jej výsledky; 

- Mgr. Kolesík – ocenil, že webstránka je optimalizovaná aj pre používateľov smatfónov, i-

padov, pre špeciálne skupiny užívateľov napr. slabozrakých 

- RNDr. Demeš, CSc. – navrhol Vedeniu UK pri oficiálnom spustení stránky urobiť jej 

promo, vrátane poďakovania všetkým, ktorí prispeli k jej realizácii. 

 

 V priebehu prerokovávania uvedenej témy prišla p. Kohútiková, plémum nebolo  

naďalej uznášania schopné, predseda správnej rady rozhodol o pokračovaní v prerokovaní 

programu podľa návrhu s tým, že hlasovanie o uzneseniach sa uskutoční písomne. 

 

K bodu 1: 

Výročnú správu o hodpodárení UK za rok 2013 prezentovala kvestorka UK, Ing. Tarabová: 

- zdôraznila, že je vypracovaná v súlade s príslušnou smernicou a metodickým usmernením 

MŠVVŠ SR, ktoré určujú jej formu, obsah a povinné prílohy. Súčasťou správy je správa 

nezávislého audítora Tax audit Slovensko, s.r. o. Trnava, ktorá konštatuje, že „účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky UK 

v Bratislave a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so 

zákonom o účtovníctve“.  

- predstavila a okomentovala základné ukazovatele hospodárenia za kalendárny rok 2013. 

K návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 kvestorka uviedla, že UK je v tomto prípade 

špecifická - ako jediná verejná vysoká škola na Slovensku vedie účtovníctvo decentralizovane 

na jednotlivých fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach. Rozdelenie hospodárskeho 

výsledku (zisku) sa však realizuje za UK ako celok, nie po jednotlivých strediskách. Od roku 

2006 až do súčasnosti UK nerozdeľovala zisk, je potrebné sa však s touto skutočnosťou 

vysporiadať. Ako prvý krok je rozdelenie zisku za predchádzajúce účtovné obdobie. 

Vysvetlila princíp rozdelenia zisku podľa podielu jednotlivých fakúlt a súčastí a rozdelenie do 

jednotlivých povinných fondov.  

Diskusia: 

- predseda správnej rady sa spýtal, ako vyzerajú vlastné výnosy univerzity v porovnaní 

s rokom 2012 a z čoho vychádzajú príslušné % prídelu do fondov  

Kvestorka UK odpovedala, že výnosy majú klesajúcu tendenciu, čo má za dôsledok aj 

znižovanie počtu externých študentov. K rozdeleniu zisku uviedla, že záväzný je najmenej 40 

%-ný prídel zo zisku do rezervného fondu, ostatné percentuálne podiely sú návrhom 

univerzity z hľadiska jej potrieb. 

 

V súvislosti s finančným zabezpečením univerzity na budúci finančný rok prebehla 

diskusia o možnostiach pomoci členov správnej rady k zvýšeniu štátnej dotácie. Predseda 

i členovia ponúkli svoje kapacity, avšak deklarovali potrebu, aby im bola zo strany Vedenia 

UK daná jasná správa o tom, čo univerzita potrebuje prioritne riešiť, t. j. predložiť racionálne 

a jednoznačne postavené požiadavky. 

 

K bodu 2 

Návrhy uznesení na právne úkony zaslané členom správnej rady spolu s pozvánkou 

podrobnejšie zdôvodnila prorektorka UK pre legislatívu, prof. Patakyová. 

Uviedla, že v oboch prípadoch zriadenia vecného bremena v prospech žiadateľov, ide 

o usporiadanie vzťahov, ktoré vznikli pri vyvlastňovaní pozemkov v 70-tych rokoch minulého 

storočia v súvislosti s výstavbou areálu fakúlt UK v Mlynskej doline. Právni nástupcovia 

pôvodných vlastníkov (dediči) si potrebujú preukázateľne zabezpečiť prístup k svojim 



nehnuteľnostiam. UK aj z morálneho hľadiska nechce klásť prekážky – v obidvoch prípadoch 

sa dohodla na vzájomne výhodnom vysporiadaní: 

 – v prípade uznesenia č. 5/2014 p.r. je zabezpečenie nevyhnutného prístupu žiadateľov 

k pozemnej komunikácii cez pozemok UK realizované tak, aby sa pozemok vo vlastníctve 

UK drobil čo najmenej a za týmto účelom bola dohodnutá aj vzájomná zámena častí 

pozemkov. Odplatou za zriadenie vecného bremena bude údržba zelene na dotknutom 

pozemku UK. 

- v prípade uznesenia č. 6/2014 p.r.  už bola podaná žaloba na súd, s tým, že po odsúhlasení 

vecného bremena bude vzatá späť. Ide o zriadenie vecného bremena taktiež za účelom 

prístupu žiadateľov k ich pozemku, susediaceho s pozemkom UK. Odplatou bude vzájomné 

vecné bremeno s povinnosťou strpieť právo prechodu a prejazdu v prospech UK. 

 

K bodu 3 

- rektor UK poďakoval za podporu svojej kandidatúry do volieb rektora UK 

- RNDr. Demeš informoval o pripravovanej akcii – krst knihy dňa 9. 12. t. r. na Kapitulskej 

ul. v Bratislave – pozvánky budú doručené a vysoko ocenil organizáciu návštevy A. 

Merkelovej na UK, pri príležitosti odovzdania titulu Doctor honoris causa. 

 

Na záver predseda správnej rady poďakoval prítomným za účasť, pripomenul, že  

z dôvodu nedostatočnej účasti prebehne hlasovanie o uzneseniach písomne a rokovanie 

ukončil. 

 

 

   

 

Bratislava, 05. 11. 2014 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

  predseda SR UK 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapísala:   

Veronika Gemeinerová  

asistentka kvestorky UK 

 


