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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 21. 12. 2017 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 29. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 30. novembra 2017 o 18.00 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: 

budova Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (zasadačka rektora UK, 1. poschodie) 
 

Prítomní:  
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda Správnej rady UK) 

 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 

 Mgr. art. Marián Chudovský 

 Mgr. Jozef Jurkovič 

 Mgr. Andrej Kolesík (od bodu č. 2) 

 Mgr. art. Juraj Kukura 

 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 Mgr. Jana Šmelková, PhD. 
 

Ospravedlnení:  
 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 

 JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

 Ing. Miroslav Trnka 
 

Neprítomný:  

 JUDr. Oszkár Világi 
 

Hostia – členovia Vedenia UK: 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (rektor UK) 

 prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. (prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a PhD štúdium) 

 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor UK pre rozvoj) 

 doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre informačné technológie) 

 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy) 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (prorektor UK pre legislatívu) 

 Ing. Monika Tarabová (kvestorka UK) 
 

Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Správna rada UK“) zvolal 

podpredseda Správnej rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. Pozvánka a podkladové 

materiály boli zaslané členom Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 

8. novembra 2017. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

S PR Á V NA  RA D A  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie Správnej rady UK otvoril jej podpredseda doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., ktorý 

privítal prítomných členov Správnej rady UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK.  

Podpredseda Správnej rady UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a 

vyzval členov Správnej rady UK a členov Vedenia UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo 

doplnenie.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. predložil návrh na zmenu názvu bodu č. 7 návrhu 

programu zasadnutia; upravený názov bodu č. 7 by znel „Informácia o Vedeckom parku UK“. 

Rektor UK uviedol, že správa o činnosti Vedeckého parku UK je súčasťou prerokúvanej Výročnej 

správy o činnosti UK za rok 2016, správa o hospodárení Vedeckého parku UK je súčasťou 

Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2016, ktorá bola členom Správnej rady UK predložená 

na hlasovanie spôsobom per-rollam. V rámci bodu programu zasadnutia predloží ústnu informáciu 

s vysvetlením k negatívnej medializácii Vedeckého parku UK v uplynulom období. 

 

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia nezaznel, 

podpredseda Správnej rady UK dal hlasovať o upravenom návrhu programu zasadnutia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 29. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30. novembra 2017 takto: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba predsedu Správnej rady UK. 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016. 

4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Modra, Harmónia – Kráľová – NNK). 

5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Staré Grunty – Sitina). 

6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Peter Valentšík). 

7. Informácia o Vedeckom parku UK. 

8. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Podpredseda Správnej rady UK súčasne predložil procedurálny návrh na predradenie bodu č. 3 

(Výročná správa o činnosti UK) pred bod č. 2 (Voľba predsedu Správnej rady UK). 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 8 5 8 0 0 

 

 

Bod č. 3: Výročná správa o činnosti UK za rok 2016 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval, že obsahová štruktúra 

výročnej správy je daná záväzným metodickým usmernením MŠVVaŠ SR. Výročná správa zhŕňa 

údaje o všetkých aspektoch činnosti UK v roku 2016 (organizačná štruktúra, vzdelávacia činnosť, 



3/8 

 

vedeckovýskumná činnosť, zamestnanci UK, podporné činnosti). Výročná správa bola prerokovaná 

v poradných orgánoch rektora UK a následne schválená Akademickým senátom UK. 

 

Podpredseda AS UK otvoril diskusiu. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že na UK bol vykonaný externý audit 

účtovnej závierky UK za rok 2016. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová doplnila, že externý audit UK bol ukončení v máji 2017. 

Osobitne bol vykonaný audit účtovnej závierky UK za rok 2016 a osobitne audit Výročnej správy 

o hospodárení UK za rok 2016. UK je najväčšou verejnou vysokou školou v SR, oproti minulosti sa 

zmenili podmienky auditu (znížila sa hranica významnosti). Pre čistý výrok audítora („bez nálezu“) 

bolo potrebné vykonať viaceré opatrenia zo strany vedenia UK. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal, či na zasadnutí Akademického senátu UK prebehla diskusia 

k niektorej časti výročnej správy. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že v záujme transparentnosti budú na 

zasadnutia Finančnej komisie AS UK predkladané samostatné výročné správy o hospodárení 

samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal, akým spôsobom MŠVVaŠ SR využíva výročné správy 

o činnosti UK. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že MŠVVaŠ SR kontroluje 

predpísaný formát výročnej správy. 

Mgr. Jozef Jurkovič reagoval, že MŠVVaŠ SR sa nebráni podnetom k štruktúre výročnej správy 

a jej prípadnému zjednodušeniu. Vďaka jednotnej štruktúry výročných správ o činnosti vysokých 

škôl možno činnosť jednotlivých vysokých škôl vzájomne porovnávať. V minulosti neboli niektoré 

údaje dostupné v registroch. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil, že k Výročnej správe 

o činnosti UK za rok 2016 nemalo MŠVVaŠ SR pripomienky. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal o prednesenie troch až štyroch dôležitých údajov z Výročnej 

správy o činnosti UK za rok 2016. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že v roku 2016 UK dosiahla vyrovnaný 

hospodársky výsledok, bolo rozhodnuté o fázovaní projektov vedeckých parkov v Bratislave 

a Martine, na UK pôsobilo 22 špičkových vedeckých tímov identifikovaných Akreditačnou 

komisiou, publikačná úroveň UK bola vyššia ako SAV. UK je jedinou univerzitou SR, ktorá sa 

umiestňuje v celosvetových rebríčkoch v prvej tisícke, čo je potrebné pozitívne vnímať aj vzhľadom 

na podfinancovanosť UK z prostriedkov štátnej dotácie. Spoločenskovedné fakulty UK nemôžu 

konkurovať v rankingoch, ktoré sú dimenzované na podmienky technických a poľnohospodárskych 

univerzít. Negatívne sa prejavila aj skutočnosť, že 135 karentovaných článkov autorov z UK 

nemalo správne uvedenú afiliáciu. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. doplnil, že Masarykova univerzita 

v Brne má oproti UK trojnásobne vyšší rozpočet, avšak v rebríčkoch sa obe univerzity umiestňujú 

na rovnakom mieste. UK sa nemôže porovnávať s Viedenskou univerzitou, keďže jej rozpočet je 

desaťnásobne väčší. Nožnice medzi financovaním UK a univerzít v okolitých štátoch sa čoraz viac 

roztvárajú v neprospech UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že v rebríčkoch postavených na 

viditeľnosti (angl. „performance“) dominujú anglosaské univerzity.  

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal, aký bol počet ministrov školstva počas histórie UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že slovenské vysoké školstvo 

nepotrebuje dokument Učiace sa Slovensko. Po skúsenosti zo stretnutia s veľvyslankyňou Írskej 
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republiky odporúča, aby Slovensko prevzalo plán rozvoja školstva Írska. 

 

Po skončení diskusie podpredseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov po prerokovaní berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Univerzity 

Komenského v Bratislave za rok 2016. 
 

 

Bod č. 2: Voľba predsedu Správnej rady UK 

Podpredseda Správnej rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov Správnej rady UK 

na podávanie návrhov kandidátov na funkciu predsedu Správnej rady UK na dvojročné funkčné 

obdobie, pričom sám za kandidáta navrhol Ing. Róberta Šimončiča, CSc. Navrhnutý kandidát 

vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 

 

Keďže ďalšie návrhy kandidátov neboli podané, podpredseda Správnej rady UK vyzval členov 

Správnej rady UK na vykonanie tajného hlasovania a po jeho skončení vyhlásil výsledok voľby. 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Správnej rady UK (I. kolo) 

meno a priezvisko počet hlasov prítomných kvórum 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 9 9 9 

 

Uznesenie č. 3: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí Ing. Róberta Šimončiča, CSc. 

za predsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 

30. novembra 2017 do 29. novembra 2019. 

 

Podpredseda Správnej rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. zablahoželal Ing. Róbertovi 

Šimončičovi, CSc. k opätovnému zvoleniu do funkcie predsedu Správnej rady UK a odovzdal mu 

ďalšie vedenie zasadnutia. 

 

 

Body č. 4, 5 a 6: 

Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Modra, Harmónia – Kráľová – NNK) 

Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (Staré 

Grunty – Sitina) 

Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena (Peter 

Valentšík) 

Okolnosti, za ktorých sa navrhuje zriadiť vecné bremeno na majetok UK v prospech Petra 

Valentšíka a spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vysvetlil rektor UK prof. RNDr. Karol 
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Mičieta, PhD.  

 

Do diskusie sa nikto z prítomných členov Správnej rady UK neprihlásil. 

 

Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná na prijatie uznesenia (podľa § 41 ods. 6 zákona 

o vysokých školách sa na schválenie majetkovoprávnych úkonov vyžaduje súhlas najmenej dvoch 

tretín členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, 

CSc. v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrh uznesenia na písomné 

hlasovanie.  

Členovia Správnej rady UK, ktorí boli prítomní na zasadnutí, vyplnili hlasovací lístok v rokovacej 

miestnosti a odovzdali ho tajomníkovi Správnej rady UK. Zostávajúcim členom Správnej rady UK 

bude oznámenie o písomnom hlasovaní spolu s hlasovacím lístkom zaslané prostredníctvom 

elektronickej pošty. 

 

 

Bod č. 7: Informácia o Vedeckom parku UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove stručne informoval o projekte 

Vedeckého parku UK a jeho aktuálnom inštitucionálnom postavení.  

 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. informoval o genéze projektu 

Vedeckého parku UK (výzva zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovom objeme 400 mil. €, do ktorej 

sa ako dopytovým projektom zapojila aj UK). Fázovanie projektu bolo posunuté do programového 

obdobia 2014 - 2020 (celkový objem cca 2 mil €), pričom UK si kvalitne plní úlohy vyplývajúce 

z projektu. Existoval prísľub ďalšej podpory vedeckých parkov, tento sa však nenaplnil. Situácia nie 

je jednoduchá, absentuje systémové zabezpečenie financovania Vedeckého parku UK, nejde však 

o špecifický problém UK. Vedecký park UK sa zapojil do výziev Výskumnej agentúry (štyri 

schválené projekty boli pozastavené, vo výzve na strategický výskum nebol úspešný žiaden 

projekt), bol podaný jeden Interreg projekt a päť APVV projektov.  

Vedecký park UK má 12 kmeňových zamestnancov, jeho priestory navštevuje 185 osôb 

z fakúlt UK a start-up spoločností (počet vydaných kartičiek na vstup do budovy). Nie je teda 

pravdou, že priestory Vedeckého parku UK nie sú využité. Vo Vedeckom parku UK sa nevykonáva 

výučba (to ani nebolo cieľom projektu), ale možno jeho vybavenie používať na výskum pre účely 

diplomových a dizertačných prác. Je snahou systémovo riešiť využitie laboratórií, a to v spolupráci 

s LF UK a PriF UK. 

 

Rektor UK prof. RNDr Karol Mičieta, PhD. sa na základe konštatovania riaditeľa Vedeckého 

parku UK ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že priestory Vedeckého parku UK nie sú 

zamestnancami UK využívané, vo Vedeckom parku UK prebieha spolupráca s firmami. Rektor UK 

sa taktiež ohradil voči medializovaným tvrdeniam, že výskumy vo Vedeckom parku UK hradí 

Všeobecná zdravotná poisťovňa zo zdravotného poistenia. Rektor UK konštatoval, že v spoločnosti 

sa vytvára voči UK negatívna atmosféra, ku ktorej prispela aj reportáž o Vedeckom parku UK 

odvysielaná v TV JOJ.  

 

Mgr. Jana Šmelková, PhD. sa opýtala, komu patria výsledky výskumu subjektov súkromného 

sektora, ktoré využívajú priestory Vedeckého parku UK. Ďalej sa opýtala, akým spôsobom môže 

študent alebo zamestnanec UK využívať prístrojové vybavenie Vedeckého parku UK. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že otázka duševného 

vlastníctva výsledkov výskumu je riešená v zmluvách o spolupráci medzi UK a firmami. Výstupom 

spoločného výskumu sú publikácie, granty a aplikácie. Všetko vybavenie Vedeckého parku UK 

nadobudnuté z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ musí byť k dispozícii všetkým, čo o to 

požiadajú, t. j. aj externým subjektom. Pre krátkodobé využívanie prístrojového vybavenia 
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Vedeckého parku UK je potrebné kontaktovať príslušné osoby uvedené na webovom sídle UK. Pri 

dlhodobejšom využívaní vybavenia (napr. pri projekte na dlhšie obdobie vznikajú dodatočné režijné 

náklady) sa pristupuje k formalizovanejšiemu vzťahu. Úlohou Rady Vedeckého parku UK je 

dohliadať nad dodržiavaním tzv. kľúčovania, čo je parameter pri sledovaný pri čerpaní prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že vedecké parky boli na Slovensku 

postavené z dôvodu, aby sa v nich centralizovala unikátna vedecká infraštruktúra (prístroje). 

Právnická fakulta UK sa môže zapojiť do aktivít Vedeckého parku UK napríklad výskumom 

etických práv a ochranou údajov pacientov. Rektor UK zdôraznil, že využívanie priestorov 

Vedeckého parku UK sa nedeje formou nájmu. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že ako člen Správnej rady UK obdržal v uplynulom období 

otázky od novinárov (e-mailom a prostredníctvom sociálnych sietí). „Damage control“ sa dá riešiť 

rýchlo, len ak je informovanosť, novinári idú po nezrovnalostiach. Upozornil na dôležitosť aspektu 

vzájomnej komunikácie vedenia UK a členov Správnej rady UK. Ak sa v budúcnosti udeje podobná 

vec vytvárajúca tieň pochybností nad UK, je potrebné problém komunikovať metódou „mýty 

a fakty o probléme“. Ani jeden člen Správnej rady UK nevstúpil pri negatívnej medializácii 

Vedeckého parku UK do mediálneho priestoru, bolo by do budúcnosti vhodné, aby sa Správna rada 

UK ústami svojho predsedu postavila za UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyjadril poďakovanie členovi Správnej rady UK 

Mgr. art. Jurajovi Kukurovi, že pri otázkach od novinárov kontaktoval rektora UK. Požiadal členov 

Správnej rady UK o operabilitu, aby sa o nich mohla UK v obdobných prípadoch oprieť. Rektor UK 

konštatoval, že ak je niekto náročný na externé prostredie, vráti sa mu to späť. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. doplnil, že veľké množstvo ľudí 

vnútorne mrzí skutočnosť, že má UK novú budovu, negatívne emócie však vyplývajú z nepocho-

penia režimu štrukturálnych fondov EÚ (napr. fakultu nemožno presťahovať do novej budovy). 

Vďaka jeho skúsenostiam z európskych a národných projektov sa UK dostala pri plnení 

ukazovateľov najďalej spomedzi vedeckých parkov na Slovensku. Viackrát už vyvracal anonymné 

podania, je potrebné veci komunikovať, všetko sa dá prezentovať, priestory Vedeckého parku UK 

je možné ukázať aj na osobnej báze. V súčasnosti je činnosť Vedeckého parku UK utlmená, 

intenzívnejšia činnosť bude ešte tri roky limitovaná pravidlami štrukturálnych fondov EÚ. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že ho mrzí, že UK musí riešiť 

nenávistné anonymné podnety. Naopak, existencia Vedeckého parku UK by mala prinášať 

pozitívne reakcie. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, akému okruhu osôb bolo 

vydaných 185 prístupových čipových kariet na vstup do priestorov Vedeckého parku UK. Ďalej sa 

opýtal na počet bežiacich projektov vo Vedeckom parku UK a na právnu formu spolupráce. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že prístupové karty boli 

vydané najmä zamestnancom PriF UK, LF UK a FaF UK, najnovšie budú karty vydávané 

zamestnancom FiF UK z dôvodu zakúpenia „eye-tracking“ prístroja. Prístupové karty sú vydávané 

aj zamestnancom externých firiem pracujúcich na spoločných projektoch na základe písomnej 

zmluvy o spolupráci. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že zmluvy o spolupráci sú zverejnené 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, koľko osôb bude činných vo 

Vedeckom parku UK v prípade jeho plnej obsadenosti. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že vzhľadom na 

požiarno-bezpečnostné predpisy môže v priestoroch Vedeckého parku UK pôsobiť max. 240 osôb. 

Zákon o vysokých školách umožňuje vytvárať technologické centrum a inkubátor ako 

špecializované pracoviská vysokej školy, vo Vedeckom parku UK obe tieto pracoviská vznikli. 
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Poslaním vedeckých parkov je zlepšiť transfer vedeckých poznatkov do praxe. Časť firiem 

využívajúcich priestory Vedeckého parku UK tvoria bývalí zamestnanci UK (napr. bývalý dekan 

PriF UK).  

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. navrhol, aby sa nasledujúce zasadnutie Správnej rady UK konalo 

v priestoroch Vedeckého parku UK. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že sa pripravuje konanie dňa otvorených 

dverí Vedeckého parku UK. 

 

 

Bod č. 8: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o stratovom hospodárení kongresového 

centra Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre - Harmónii (vo výške cca 60 tis. €) a následne 

požiadal kvestorku UK, aby bližšie informovala o záveroch kontroly NKÚ. 

 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že od polovice mesiaca júl 2017 na UK 

prebiehala štvormesačná kontrola NKÚ zameraná na kontrolu súladu dlhodobého zámeru UK 

so zámerom MŠVVaŠ SR, kontrolu hospodárenia UK a procesov verejného obstarávania a kontrolu 

vnútorných predpisov UK. Kontrola konštatovala pochybenia menšieho charakteru: nebol 

aktualizovaný Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024 (porušenie Štatútu UK), 

povinne zverejňované zmluvy neboli zverejňované v Centrálnom registri zmlúv bezodkladne (išlo 

najmä o projektové zmluvy s preddefinovaným dátumom), UK mala v Centrálnom registri zmlúv 

dve rôzne IČO. Kontrolná skupina si vybrala v oblasti verejného obstarávania päť nadlimitných 

súťaží, pochybenie nebolo konštatované. Kontrola ďalej konštatovala, že pozemok pod Vedeckým 

parkom UK bol nesprávne evidovaný v majetku ako „ostatné plochy“. V Poznámkach k účtovnej 

závierke neboli vyčíslené pohyby rezervného fondu (porušenie opatrenia Ministerstva financií SR). 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že kontrola NKÚ konštatovala aj veľký 

investičný dlh na budovách UK (UK vlastní spolu 193 budov, prostriedky štátnej dotácie však 

neumožňujú udržiavať budovy v takom technickom stave, ako by bolo potrebné). 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová doplnila, že UK žiadala 12 mil. € na investičné akcie, 

avšak MŠVVaŠ SR má na tento účel pre všetky verejné vysoké školy rozpočtovaných iba 7 mil. €. 

MŠVVaŠ SR požiadal UK, aby určilo jednu prioritu, vzhľadom na investičné potreby UK je však 

zložité určiť jednu jedinú prioritu. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že UK je permanentne kontrolovaná, 

rôzne anonymné podania sú vyhodnotené ako neopodstatnené. 

 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. informoval o príprave aktualizácie 

Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. Jednotlivé ciele dlhodobého zámeru budú 

konkretizované do čiastkových cieľov a stanovené k nim časové obdobia. Aktualizácia dlhodobého 

zámeru bude členom Správnej rady UK zaslaná po jej skompletizovaní. 

 

 

Bod č. 9: Rôzne 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. navrhol zorganizovať výjazdové zasadnutie 

Správnej rady UK. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. privítal nových členov Správnej rady UK 

Mgr. art. Mariána Chudovského a Mgr. Jozefa Jurkoviča a konštatoval, že Správna rada UK pracuje 

v kompletnom 14-člennom zložení. 
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RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa opýtal, v akom stave je aktuálne školská reforma a ako pokračujú 

prípravy osláv storočnice založenia UK v roku 2019. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že prvé podujatia sa 

uskutočnia na jeseň 2018 (vyplývajúce z členstva UK v zahraničných grémiách a otvorenia 100. 

akademického roka na UK). Pripravuje sa používanie nových logotypov UK. Oslavy storočnice 

založenia UK budú koordinované s oslavami storočnice vzniku Česko-Slovenska. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že sa uskutoční Dunajská rektorská 

konferencia a stretnutie univerzít hlavných miest. Pripravujú sa spoločné podujatia s univerzitami 

v Brne a Ľubľane. Bude vydaná známka a pamätná minca. Rektor UK požiadal členov Správnej 

rady UK o sponzoring osláv. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal o zaslanie harmonogramu 

osláv storočnice UK a súčasne pripomenul prísľub minulého ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, že ministerstvo ku každému euru získanému vo forme sponzorských príspevkov pridá 

euro naviac. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyjadril prianie, aby dokument Učiace sa 

Slovensko bol mŕtvym dokumentom. 

Mgr. Jozef Jurkovič reagoval, že všetko je zatiaľ otvorené, MŠVVaŠ SR si vytvára pracovnú 

skupinu pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) s časovým 

plánom realizácie a vyčíslením finančných nárokov. Pracovná skupina mala byť vytvorená pôvodne 

do konca kalendárneho roka, časové termíny sa však posunuli. Pri príprave štátneho rozpočtu na 

roky 2019 a 2020 bude potrebné pamätať na implementáciu NPRVV. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. opätovne zopakoval, že ako podklad pre 

vypracovanie NPRVV ponúka príslušné dokumenty z Írska. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o porušení zákona č. 172/2015 Z. z. 

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktoré nastalo pri vymenovaní nového 

Predsedníctva APVV (členovia Predsedníctva APVV nie sú významnými odborníkmi z oblasti 

vedy a techniky). 

 

 

Bod č. 10: Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia predseda Správnej rady UK Ing. Róbert 

Šimončič, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 19.49 hod. 

 

 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  

(tajomník Správnej rady UK) 
 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


