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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 06. 07. 2018 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 30. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 4. júna 2018 o 17.00 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: 

Rektorát UK, Šafárikovo námestie 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. Andrej Kolesík 

 Mgr. art. Juraj Kukura 

 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda Správnej rady UK) 

 RNDr. Eva Viglašová 
 

Ospravedlnení:  
 Mgr. Jozef Jurkovič 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 

 JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

 Ing. Miroslav Trnka 

 JUDr. Oszkár Világi 
 

Neprítomný:  

 --- 
 

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

 RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka UK pre študijné veci) 

 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 

predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. Pozvánka a podkladové materiály boli 

zaslané členom Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 22. mája 2018. 

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 predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc., ktorý privítal 

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

Predseda 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. a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová požiadali 

o doplnenie navrhnutého programu zasadnutia o body Výročná správa o hospodárení UK za rok 

2017 a Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. 

 

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

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 30. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 4. júna 2018 takto: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017. 

3. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2017. 

4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017. 

5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. 

6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

 

Bod č. 2: Výročná správa o činnosti UK za rok 2017 

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 2017 (organizačná štruktúra, vzdelávacia činnosť, 

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

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

 

Predseda AS UK otvoril diskusiu. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal o uvedenie skutočností, za ktoré 

môže byť UK za svoju činnosť v roku 2017 osobitne hrdá. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že prehľad 

najdôležitejších faktov a činností UK za rok 2017 je uvedený v kapitole 2 výročnej správy. UK je 

podľa svetových rankingových systémov najlepšou vysokou školou v SR a dosahuje porovnateľné 

výsledky s Masarykovou univerzitou v Brne (táto však hospodári s dvakrát väčším rozpočtom než 

hospodári UK). V roku 2017 UK udelila dva čestné tituly doctor honoris causa, a to svetovému 

odborníkovi v oblasti mineralogických vied prof. Emilovi Makovickému a evanjelickému teológovi 

prof. Robertovi Allanovi Corbovi. Prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy 

jadrovému fyzikovi prof. Pavlovi Povincovi. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine získala 

národnú cenu SR za kvalitu v kategórii organizácií verejného sektora. Akademickí pracovníci 
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a študenti UK boli napríklad ocenení cenou Literárneho fondu a cenou guvernéra NBS. Podiel 

zahraničných študentov na celkovom počte študentov UK dosahuje 12 %. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že UK sa v rebríčku Round University 

Ranking umiestnila na 433. mieste (v roku 2018 na 391. mieste), spomedzi stredoeurópskych 

univerzít je v tomto rebríčku na 22. mieste. Toto umiestnenie ho osobitne teší, pretože pri jeho 

nástupe do funkcie nespĺňala UK kritériá vedeckovýskumnej inštitúcie. Pripomenul skutočnosť, že 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojom vedeckom výkone dobieha UK. V liste 

adresovanom Akreditačnej komisii upozorní na neriešený problém s duplicitným vykazovaním 

vedeckých výkonov na vysokých školách a SAV. Rektor UK ďalej uviedol, že v minulosti sa na 

vysoké školy robili prijímacie skúšky, dnes sa robí nábor študentov.  

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, či existujú štatistické údaje 

o počte Slovákov študujúcich na českých vysokých školách. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že príslušné štatistické 

údaje existujú, ide o niekoľko tisíc študentov. Mladí ľudia vo veku 18 rokov pri výbere vysokej 

školy neuvažujú primárne nad jej kvalitou, na prvých troch miestach sú zásadne iné kritériá. 

Významným aspektom je možnosť osamostatniť sa a postaviť sa na vlastné nohy. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že Slováci študovali na českých vysokých 

školách aj počas existencie spoločného štátu, vtedy sa ale príslušné štatistické údaje nevykazovali. 

Úspech Masarykovej univerzity v Brne má širšie súvislosti ako napríklad atraktivita prostredia 

a univerzitný campus. Taktiež príčiny, prečo Slováci odchádzajú vo veľkých počtoch študovať na 

české vysoké školy, sú širšieho charakteru, napríklad rodinné zázemie, tieto príčiny sa však 

doposiaľ neskúmali.  

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila, že v roku 2016 

študovalo na českých vysokých školách približne 22,5 tis. študentov. Brno, Pardubice a Olomouc sú 

vnímané ako „príjemné zahraničie“, štúdium v týchto mestách je ekonomicky nenáročné. Pre 

študentov zo západu Slovenska taktiež predstavujú možnosť študovať a bývať na internáte. 

Tlačový tajomník UK PhDr. Branislav Slyško (hosť zasadnutia) uviedol, že hoci podiel 

zahraničných študentov na UK dosahuje 12 %, UK nemá k dispozícii kapacity, aby tento počet 

výraznejším spôsobom navýšila. 

 

Po skončení diskusie predseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 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 2017. 
 

 

Bod č. 3: Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2017 

Úvodné slovo predniesol predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. Správa o činnosti 

je formálnym dokumentom, jej obsah stanovuje zákon o vysokých školách. Správa obsahuje 

informácie o zložení Správnej rady UK, sumarizáciu prijatých uznesení a účasť členov Správnej 

rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach. V hodnotenom roku 2017 sa uskutočnili dve 

zasadnutia Správnej rady UK (19.1.2017 a 30.11.2017) a dve písomné hlasovania. Správa bude po 

jej schválení zverejnená na webovom sídle UK. 
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Do diskusie sa nikto neprihlásil. Predseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 8 5 8 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

za rok 2017. 
 

 

Bod č. 4: Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017 

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Správna rada UK podľa § 16a ods. 9 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách po schválení v Akademickom senáte UK schvaľuje 

výročnú správu o hospodárení UK, ktorej súčasťou je návrh na rozdelenie zisku (kladného 

hospodárskeho výsledku) UK za rok 2017. Štruktúra výročnej správy o hospodárení zodpovedá 

metodickému usmerneniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasťou výročnej 

správy o hospodárení je aj návrh na rozdelenie zisku UK za rok 2017, ktorý bol dosiahnutý 

v nasledovnej štruktúre: 

Nezdaňovaná činnosť   3 173 688,78 € 

Zdaňovaná činnosť       368 559,79 € 

Daň z príjmu UK    –   68 635,27 € 

Daň vyberaná zrážkou   –     4 619,94 € 

Zisk po zdanení    3 468 993,36 € 

 

Rozdelenie kladného hospodárskeho výsledku UK za rok 2017 do finančných fondov UK sa 

navrhuje v nasledovnej štruktúre: 

Rezervný fond    40 % 1 387 597,35 € 

Fond reprodukcie    59 % 2 046 706,07 € 

Štipendijný fond    0,5 %       17 344,97 € 

Fond na študentov so špecif. potrebami  0,5 %       17 344,97 € 

 

Z pohľadu hospodárskeho výsledku jednotlivých súčastí UK bola strata JLF UK z nezdaňovanej 

činnosti vo výške 730 tis. € spôsobená výpadkom príjmov z projektov štrukturálnych fondov EÚ, 

strata PraF UK z nezdaňovanej činnosti vo výške 400 tis. € bola spôsobená nárastom nákladov, 

strata FTVŠ UK z nezdaňovanej činnosti vo výške 2,5 tis. € je dôsledkom časového rozlíšenia, 

strata FM UK z nezdaňovanej činnosti vo výške 13 tis. € je spôsobená nesprávne zaúčtovaným 

časovým rozlíšením za rok 2016, strata EBF UK z nezdaňovanej činnosti vo výške 35 tis. € 

a RKCMBF UK z nezdaňovanej činnosti vo výške 42 tis. € je dôsledkom výpadku príjmov zo 

školného za externé štúdium. V prípade Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK bolo auditom 

zistené chybné účtovanie príjmov za ubytovacie služby (nesprávne účtovanie časového rozlíšenia 

pri ubytovaných študentoch), strata z nezdaňovanej činnosti predstavuje sumu 91 tis. €. Strata 

Centra ďalšieho vzdelávania UK (nezdaňovaná činnosť: 99 tis. €, zdaňovaná činnosť: 32,5 tis. €) je 

dôsledkom nízkej obsadenosti Školiaceho a kongresového strediska Modra-Harmónia (využívané 

iba na 27 %) a závažných pochybení bývalej riaditeľky CĎV UK v ekonomickej a personálnej 

oblasti. Kladný hospodársky výsledok FaF UK (nezdaňovaná činnosť: 1,310 mil. €, zdaňovaná 

činnosť: 155 tis. €) je spôsobený ziskom Univerzitnej lekárne a zaúčtovaním bonusov za lieky. 

Kvestorka UK ďalej informovala, že daň z príjmu za rok 2017 po prvýkrát uhradia fakulty UK 

(v predchádzajúcich rokoch daň z príjmu uhrádzal Rektorát UK), ide o dôsledok snahy zlepšiť 

finančnú disciplínu fakúlt UK. 
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o vykonanom audite účtovníctva UK, 

počas ktorého boli preverované účtovné doklady spätne za obdobie 8 rokov. Opatrenia, ktoré 

vyplynuli z minuloročnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, boli splnené (napríklad 

aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024). 

 

Mgr. Andrej Kolesík sa opýtal, či z účtovných pochybení boli vyvodené personálne dôsledky. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že v spolupráci s vnútornou kontrolou boli na 

jednotlivých súčastiach UK urobené opatrenia (napr. v prípade Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - 

Mlyny UK išlo o opatrenia personálneho charakteru). Hospodárenie UK a evidencia študentov sú 

decentralizované, fakulty UK a samostatne hospodáriace súčasti UK sú v postavení samostatných 

zamestnávateľov. Na FTVŠ UK prišlo k výmene tajomníka fakulty. Spoluprácu s fakultami možno 

vo všeobecnosti hodnotiť kladne. Vďaka dodatočnému auditu prišlo k zreálneniu účtovníctva 

a odstráneniu problémov zistených pri audite účtovnej závierky UK za rok 2016. Finančné postihy 

za pochybenia nie sú vyvodzované, problémom sú nízke platy zamestnancov UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. skutočnosti uvedené kvestorkou UK potvrdil, 

doktorandské štipendium je na úrovni mzdy pokladníka v supermarkete. UK má napríklad problém 

obsadiť pracovné miesta informatikov, keďže ich v porovnaní so súkromnou sférou nedokáže 

adekvátne finančne ohodnotiť. Veľké množstvo odborných a administratívnych zamestnancov UK 

je v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku, ak by prišlo k vyvodzovaniu finančnej 

zodpovednosti, títo zamestnanci z UK odídu a bude problém ich nahradiť. 

 

Keďže Správna rada UK nebola uznášaniaschopná (podľa čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK 

je Správna rada UK schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov 

a na platné uznesenie Správnej rady UK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

členov Správnej rady UK), predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. v súlade s čl. 13 

ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predloží návrh uznesenia na písomné hlasovanie.  

 

 

Bod č. 5: Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018 

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Predkladaný rozpočet výnosov 

a nákladov UK bol zostavený z čiastkových rozpočtov výnosov a nákladov fakúlt UK, samostatne 

hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK a bol schválený na zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 

4. júna 2018. Rozpočet sa člení na výnosy a náklady za hlavnú nezdaňovanú činnosť a zdaňovanú 

činnosť. V predkladanom rozpočte sú už zahrnuté výnosy z projektov grantových agentúr APVV, 

VEGA a KEGA a všetkých doterajších dodatkov k dotačnej zmluve medzi MŠVVaŠ SR a UK na 

rok 2018. Súčasťou materiálu je aj rozpis vybraných nákladových položiek hlavnej nezdaňovanej 

činnosti za vykazovanú skutočnosť v roku 2017 a predpoklad na rok 2018 a tiež rozpis vybraných 

výnosových položiek hlavnej nezdaňovanej činnosti za vykazovanú skutočnosť v roku 2017 a 

predpoklad na rok 2018. 

Výnosy UK na rok 2018 sa rozpočtujú v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 171 052 022 €, 

v zdaňovanej činnosti vo výške 7 558 595 € (spolu 178 610 617 €), náklady sa rozpočtujú v hlavnej 

nezdaňovanej činnosti vo výške 167 940 420 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 7 451 880 € (spolu 

175 392 300 €). Hospodársky výsledok UK na rok 2018 pred zdanením sa rozpočtuje vo výške 

3 218 317 € a je tvorený z hospodárskeho výsledku z hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške  

3 111 602 € a zo zdaňovanej činnosti vo výške 106 715 €. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil na dlhodobý problém s nepostačujúcou 

výškou štátnej dotácie pre naplnenie základných potrieb UK (úhrada nákladov na energie 

a tabuľkové platy). Viaceré fakulty UK ekonomicky „držia nad vodou“ spoplatnené študijné 

programy v anglickom jazyku. Štátna dotácia pre porovnateľné univerzity v západnej Európe je 

desaťnásobne väčšia než je výška štátnej dotácie poskytovaná UK. 
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Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že oproti rozpočtu výnosov a nákladov UK 

na rok 2017 sa znížila výška odpisov za prístroje (1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky), 

táto skutočnosť je dôsledkom ukončenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. 

 

Mgr. art. Juraj Kukura sa opýtal, aké množstvo finančných prostriedkov získa UK v roku 2018 

z projektov financovaných zo zdrojov EÚ. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že zatiaľ žiadne, pretože všetky výzvy 

projektov štrukturálnych fondov sú pozastavené. PriF UK má projekt z programu Horizont 2020. 

Pripravujú sa výzvy na udržateľnosť vedeckých parkov a taktiež sa pripravuje audit vedeckých 

parkov. V budúcnosti by mali byť projekty z fondov EÚ financované výlučne cez vedecké parky. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová doplnila, že FTVŠ UK získala projekt cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Slovensko-Rakúsko vo výške 2,2 mil. €. V roku 2017 UK získala 

z projektov štrukturálnych fondov prostriedky vo výške len 800 tis. €, výpadok príjmov je citeľný. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa opýtal, aký počet študentov UK sa 

očakáva v roku 2018 a akým spôsobom zmena počtu študentov ovplyvní hospodárenie UK. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že v roku 2018 sa z dôvodu poklesu počtu 

študentov UK nepredpokladá pokles výnosov UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že hospodárenie UK môže negatívne 

ovplyvniť aj novela zákona o vysokých školách, ktorá je aktuálne predmetom rokovania v NR SR. 

Predpokladá sa zmena ministerskej metodiky rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám, 

vznikne komisia pre hodnotenie tvorivej činnosti verejných vysokých škôl na báze britského 

systému RAE/REF (modifikovaného na slovenské pomery). 

 

Keďže rozpočet výnosov a nákladov v čase konania zasadnutia Správnej rady UK nebol ešte 

schválený Akademickým senátom UK, predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

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

 

 

Bod č. 6: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o legislatívnom procese návrhu novely 

zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Obidva materiály neboli pred ich predložením na rokovanie vlády SR predložené na vyjadrenie 

orgánom reprezentácie vysokých škôl. Návrhy novej vysokoškolskej legislatívy sú nedorokované, 

politicky pretláčané, návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania obsahuje 

množstvo úskalí. 

Rektor UK ďalej informoval o návrhu spoločného vyhlásenia Akademického senátu UK 

a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu akademickej samosprávy v Slovenskej 

republike a snahám o ingerenciu štátu do riadenia verejných vysokých škôl. Akademický senát UK 

a Vedenie UK sa vyhlásením spoločne zasadzujú za udržanie doterajšej personálnej, finančnej 

a akademickej autonómie verejných vysokých škôl. O návrhoch na legislatívne úpravy v oblasti 

riadenia verejných vysokých škôl je potrebné viesť diskusiu. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa na základe medializovaných informácií opýtal, či na úrovni 

MŠVVaŠ SR vznikne pracovná skupina pre reformu terciárneho vzdelávania. Na základe priebehu 

konferencie k návrhu reformy terciárneho vzdelávania, ktorá sa dňa 24. mája 2018 konala na pôde 

výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, nadobudol pocit, že zamestnávateľom 

dochádza trpezlivosť so súčasným stavom terciárneho vzdelávania. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že zamestnávatelia sa snažia o politické 

riadenie verejných vysokých škôl. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa kriticky vyjadril voči výsledkom činnosti Slovenskej rektorskej 
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konferencie (SRK), z ktorej za posledné dve volebné obdobia nevzišli podnetné idey.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že dve funkčné obdobia pôsobil 

vo funkcii viceprezidenta SRK, na zasadnutí SRK dňa 21. mája 2018 odmietol kandidovať na 

funkciu prezidenta SRK. Pri voľbe prezidenta SRK sa hľadala osoba akceptovateľná pre politickú 

reprezentáciu. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. reagoval, že z pozície Správnej rady UK je nepríjemná situácia, 

ktorá vznikla, keďže UK nemá vo vedení SRK zastúpenie.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že podľa Štatútu SRK už nemohol 

opätovne kandidovať na funkciu viceprezidenta SRK, funkčné obdobie prezidenta a vice-

prezidentov SRK je dvojročné. 

 

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že IT priemysel 

je aktívny v oblasti navrhovania zmien v terciárnom vzdelávaní. Aktuálne na trhu práce chýba 

približne 30 tisíc IT pracovníkov. Zamestnávatelia však požadujú „IT robotníkov a remeselníkov“, 

nemajú záujem o vysokokvalifikovaných absolventov. Dopyt zamestnávateľov po IT pracovníkoch 

je možné riešiť profesijne orientovanými bakalárskymi študijnými programami a rekvalifikačnými 

kurzami. Prorektor uviedol, že sa zúčastňoval na rokovaniach o štátnom pláne výskumu a vývoja. 

Klub 500 predložil zásadné pripomienky v oblasti riadenia výskumných projektov. S organizáciami 

zamestnávateľov sa viedli ťažké rokovania, pretože žiadali pridelenie väčšieho množstva 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Zamestnávatelia vytýkajú vysokým školám, že 

sú neflexibilné a študijné programy nedostatočne reflektujú potreby trhu práce. Príprava študijného 

programu je podľa platnej legislatívy z časového a administratívneho hľadiska náročným procesom. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že doposiaľ sa o zmenách v riadení vysokých 

škôl nediskutovalo. Vyzýva preto na celospoločenskú diskusiu o predmetnej otázke. Uviedol 

príklad z Maďarska, kde je oddelené ekonomické riadenie vysokej školy a jej akademické riadenie. 

Ak je na súčasnom modeli riadenia vysokých škôl niečo zle nastavené, je potrebné to opraviť. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. sa vrátil k otázke vzniku expertnej skupiny MŠVVaŠ SR pre reformu 

terciárneho vzdelávania a opýtal sa, kto expertnú skupinu tvorí a či v nej UK má svoje zastúpenie. 

Ako člen Správnej rady UK žiada, aby UK v expertnej skupine mala zastúpenie, a to z dôvodu, 

aby UK mohla mať na reformu terciárneho vzdelávania reálny vplyv. Opýtal sa, či je potrebné 

v predmetnej veci kontaktovať ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že UK v expertnej skupine oficiálne 

zastúpenie nemá, hoci na reforme terciárneho vzdelávania sa podieľajú niektorí jej zamestnanci 

(dekanka FSEV UK doc. Mokrá, zamestnanec FMFI UK doc. Ftáčnik). 

 

RNDr. Eva Viglašová uviedla, že na zasadnutí Predsedníctva Akademického senátu UK dňa 

30. mája 2018 boli diskutované aj otázky, ktoré sú predmetom aktuálnej diskusie na zasadnutí 

Správnej rady UK. UK by mala mať vplyv na reformu terciárneho vzdelávania a mala by sama prísť 

s reformnými návrhmi (identifikovať problémy a navrhnúť ich riešenie). Pripomenula, že UK má 

vplyv prostredníctvom svojich zástupcov na činnosť orgánov reprezentácie vysokých škôl 

(viceprezident SRK, predseda Rady vysokých škôl, zastúpenie v Predsedníctve Študentskej rady 

vysokých škôl).  

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. vyjadril čiastočný 

nesúhlas. Na príklade štátnej koncepcie informatizácie školstva uviedol, že UK materiál svojimi 

pripomienkami „rozbila“ a následne vypracovala alternatívny materiál, ktorý však MŠVVaŠ SR 

neakceptovalo. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyslovil výhradu ku kritike, že UK nevytvára 

koncepčné dokumenty. Pripomenul, že UK pripomienkovala dokument Učiace sa Slovensko, 

pripomienkovala návrhy vysokoškolských zákonov predložené v roku 2017 do medzirezortného 

pripomienkového konania. O podaných pripomienkach sa prebehli náročné rokovania, pripomienky 
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neboli akceptované. Vyhlásenia sú prostriedkom, ktorým UK upozorňuje na neakceptovanie 

predložených pripomienok. Rektor UK pripomenul, že návrhy vysokoškolských zákonov odmietla 

iba SRK, kým ostatné orgány reprezentácie vysokých škôl (RVŠ, ŠRVŠ) ich odobrili. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal rektora UK, aby Spoločné 

vyhlásenie Akademického senátu UK a Vedenia UK k aktivitám smerujúcim k obmedzovaniu 

akademickej samosprávy v Slovenskej republike bolo rozposlané členom Správnej rady UK. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že je potrebné uviesť aj to, čo môže UK akademickému 

prostrediu ponúknuť. Za negatívum považuje skutočnosť, že UK je braná iba ako 1 z 36 vysokých 

škôl v SR, UK dlhodobo chýba „ťah na bránku“. Odporučil preto zorganizovať spoločné stretnutie 

všetkých relevantných predstaviteľov UK a dohodnúť sa na spoločnom postupe. 

 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Mgr. Andrej Kolesík sa z príležitosti blížiaceho sa ukončenia svojho funkčného obdobia ako člena 

Správnej rady UK poďakoval rektorovi UK, prorektorom UK a predsedovi Správnej rady UK za 

korektnú spoluprácu. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predseda Správnej rady UK Ing. Róbert 

Šimončič, PhD. sa končiacemu členovi Správnej rady UK poďakovali za jeho pôsobenie vo funkcii. 

 

 

Bod č. 8: Záver 

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

Šimončič, CSc. poďakoval členom Správnej rady UK, rektorovi UK a členom Vedenia UK za účasť 

a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 18.40 hod. 

 

 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  

(tajomník Správnej rady UK) 
 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


