
1/9 

 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava  29. 01. 2021 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 35. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 21. decembra 2020 o 16.00 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: 

Online formou prostredníctvom aplikácie Jitsi Meet 
 

Prítomní:  

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

 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. 

Mgr. art. Marián Chudovský 

 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

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

Bc. Erik Tóth 

 Ing. Miroslav Trnka 

  

Ospravedlnení:  

Mgr. art. Juraj Kukura 

JUDr. Oszkár Világi 
 

Neprítomní:  

 Mgr. Branislav Gröhling 

 Mgr. Jozef Jurkovič 

 JUDr. Ivo Nesrovnal, LLM. 
 

Hostia – členovia Vedenia UK: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (rektor UK) 

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. (prorektorka pre majetok a investície) 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci) 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (prorektor pre vedu, doktorand. štúdium a projektovú činnosť) 

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. (prorektor pre vonkajšie vzťahy) 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre knižničné a informačné služby) 

 prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. (prorektorka UK pre kvalitu) 

 doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (prorektor UK pre medzinárodné vzťahy) 

 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (kvestorka UK) 

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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Zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „SR UK“) zvolal jej 

predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc. Pozvánka a podkladové materiály boli zaslané členom 

Správnej rady UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 17. decembra 2020. 

 

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 SR UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 

SR UK a členov Vedenia UK, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie.  

 

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

Správnej rady UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 35. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. decembra 2020 takto:  

 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019. 

3. Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020. 

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

(k. ú. Karlova Ves). 

5. Koncepcia rozvoja informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave pre roky  

2020 - 2030. 

6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

7. Diskusia o stave UK v čase pandémie Koronavírusu a vplyv pandémie na budúce 

fungovanie UK. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 

Bod č. 2: Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 

 Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. stručne informovala o obsahu Výročnej 

správy o hospodárení UK za rok 2019. Výnosy z hlavnej činnosti predstavovali sumu 185 633 

015,08 EUR (medziročný nárast o 14 233 743 EUR), náklady z hlavnej činnosti predstavovali sumu  

180 434 594,37 EUR (medziročný nárast o 10 521 151 EUR). Výsledok hospodárenia z hlavnej 

činnosti je kladný vo výške 5 198 420,71 EUR. Výnosy zo zdaňovanej činnosti predstavovali sumu 

8 211 876,59 EUR, náklady na zdaňovanú činnosť predstavovali sumu 7 939 857,80 EUR. Daň 

z príjmu je vo výške 70 657,22 EUR, pričom výsledok hospodárenia v zdaňovanej (podnikateľskej) 

činnosti po zdanení je vo výške 201 361,57 EUR (v roku 2018 bol vo výške 313 189 EUR).  
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Štruktúra výnosov z hlavnej činnosti je nasledovná: príjem z dotácií tvoria 77 %, výnosy 

zo školného tvoria 12%, tržby z predaja služieb tvoria 3 % a ostatné výnosy tvoria 8 %. Z nákladov 

hlavnej činnosti najväčšiu položku tvoria mzdové náklady (46 %) a náklady na sociálne poistenie 

(16 %). 

Percentuálne rozdelenie zisku do fondov UK sa navrhuje v štruktúre: rezervný fond 40 %, fond 

reprodukcie 59 %, štipendijný fond 0,5 %, fond na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami 0,5 %. 

V rozprave sa predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. zaujímal o medziročné porovnanie 

hospodárskeho výsledku UK. Kladne hodnotil výšku dosiahnutého zisku UK za rok 2019. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že nárast zisku UK za rok 2019 je 

spôsobený nárastom výnosov z hlavnej činnosti, predovšetkým valorizáciou výšky štátnej dotácie. 

Následne rozprava plynule prešla k tematike nasledujúceho bodu programu (Rozpočet výnosov 

a nákladov UK na rok 2020). 

Po skončení rozpravy predseda SR UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 2:  

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 

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

predpisov 

I. 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019, 

II. 

schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019 podľa písomne 

predloženého návrhu. 

 

 

Bod č. 3: Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020 

 Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Rozpočet výnosov a nákladov UK 

predstavuje sumarizáciu rozpočtov 13 fakúlt UK, Rektorátu UK a samostatne hospodáriacich 

súčastí UK. 

Kvestorka UK následne informovala o základných parametroch rozpočtu UK na rok 2020:  

výnosy z hlavnej činnosti   188 256 189 EUR 

náklady z hlavnej činnosti  184 754 970 EUR 

výnosy z podnikateľskej činnosti       6 574 860 EUR 

náklady z podnikateľskej činnosti       6 470 900 EUR 

hospodársky výsledok v hlavnej činnosti      3 501 219 EUR 

hospodársky výsledok zo zdaňovanej činnosti         103 960 EUR 

hospodársky výsledok celkom      3 605 179 EUR 
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Medziročne sa plánuje pokles zisku v dôsledku aktuálnej situácie spojenej s pandémiou Covid-19, 

dosiahnutie straty sa nepredpokladá. 

V rozprave sa predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. opýtal, či sa v roku 2021 plánuje 

valorizácia štátnej dotácie. Kvestorka UK odpovedala, že valorizácia nie je plánovaná. 

Po skončení rozpravy predseda SR UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 3:  

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 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 Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020. 

 

 

Bod č. 4: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného 

bremena 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prorektorka UK pre majetok a investície doc. 

JUDr. Jana Duračinská, PhD. v úvodnom slove informovali, že predložený návrh na zriadenie 

vecného bremena v prospech spoločnosti OTYK invest, s.r.o. Predmetom vecného bremena je 

umiestnenie inžinierskych sietí (plynovod, elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia) na pozemkoch 

vo vlastníctve UK na ulici Staré Grunty (k. ú. Karlova Ves). Spoločnosť OTYK invest, s.r.o. 

súčasne požiadala o súhlas s napojením sa na kanalizačný zberač vo vlastníctve UK (za odplatu), 

UK recipročne požiadala o bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

OTYK invest, s.r.o. 

 

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

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

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

Šimončič, CSc. konštatoval, že predložený materiál bude nutné schváliť na ďalšom zasadnutí 

Správnej rady UK.  

 

 

Bod č. 5: Koncepcia rozvoja informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave pre roky 

2020 - 2030 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že Vedenie UK si predsavzalo 

pripraviť niekoľko kľúčových koncepcií na rozvoj UK. Prvou z týchto koncepcií je koncepcia 

rozvoja informatiky na UK. Informatika je na UK považovaná za kritickú infraštruktúru. Posledná 

koncepcia rozvoja informačno-komunikačných technológií na UK bola prijatá koncom 90. rokov. 

Nová koncepcia bola vypracovaná na strednodobý horizont desiatich rokov, a to z dôvodu lepšieho 

rozpočtového plánovania celouniverzitných IT potrieb a rozvojových IT projektov. UK v roku 2020 

zvládla prechod na online výučbu a rámcové zmluvy na nákup IT boli nahradené nákupmi 

prostredníctvom DNS (dynamického nákupného systému). 
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JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. ocenil kroky UK v oblasti rozvoja IT, ako aj nové prístupy 

k verejnému obstarávaniu. 

Predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. veľmi ocenil vypracovanie koncepcie v oblasti 

rozvoja IT. Uviedol, že v koncepcii sú detailne zanalyzované „pre“ a „proti“ vlastnému vývoju 

informačných systémov (voči externému prostrediu). Odporučil, aby UK postupovala pri vývoji 

internými kapacitami opatrne a premyslela všetky súvisiace aspekty (udržateľnosť, dostatok zdrojov 

a prepojiteľnosť s inými informačnými systémami). 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. odpovedal, že udržiavacia fáza IT je nesmierne 

dôležitá, fungujúce IT si nikto nevšimne, údržbou IT systémov sa na UK zaoberajú desiatky 

zamestnancov. UK prehodnotila postoj k výmene akademického informačného systému AiS2, 

vývojári UK sa zapoja do spolupráce s UPJŠ pri prispôsobovaní AiS2 potrebám UK. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. doplnil, že UK 

nechce vyvíjať všetko. Externé firmy nepoznajú prostredie UK, je potrebné prispôsobenie 

produktov a podrobná špecifikácia (pripravená zamestnancami UK, čo stojí čas). Obstarávanie 

informačných systémov má náklady na čas a personálne kapacity, výhodnejšia preto môže byť 

alternatíva vývoja IT softvéru vlastnými zamestnancami. 

Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. upozornil na prípravu nového rozvojového programu financovaného 

zo zdrojov EÚ a koordinovaného MIIRI SR. Opýtal sa, či má UK o tomto programe vedomosť. 

Následne na jeseň 2021 budú známe kritériá pre financovanie z tohto programového balíka. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. odpovedal, že UK 

sa snaží pripravovať projekty, ktoré môžu pomôcť vysokému školstvu na Slovensku ako celku 

(v minulosti ponúkla svoje „know-how“ pre vyriešenie ochrany osobných údajov na vysokých 

školách, Slovenská rektorská konferencia ponuku neprijala). UK je zapojená do prípravy stratégie 

informatizácie školstva (zodpovedá za 3 kapitoly z 8). Nie vždy je UK úspešná, býva oslovovaná 

štátnymi orgánmi, avšak mnohokrát sa dosiahnuté výsledky neaplikujú alebo sa aplikujú bez UK. 

Podmienky v projektoch EÚ sú častokrát nastavené tak, že UK nemá možnosť uspieť. Komunikácia 

s MIIRI SR je náročná, UK ponúkla svoje kapacity na výzvu z MIIRI SR, nedostala však odpoveď. 

Predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. požiadal o preposlanie predmetnej komunikácie medzi 

UK a MIIRI SR. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. doplnil, že osobné stretnutie 

s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou je 

plánované na 14. januára 2021. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že UK 

plánuje 15. januára 2021 spustiť repozitár pre „open access“ prístupy k vedeckým článkom, čo bude 

v nasledujúcom období podmienkou pre čerpanie prostriedkov EÚ na vedu a výskum (vláda SR 

nedokázala 10 rokov naplniť svoje uznesenie). Pre niektoré projekty nie sú potrebné veľké finančné 

zdroje, chýba však politická podpora. 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. podporila myšlienku, aby sa vysoké školy spojili a spoločne vyvíjali 

informačné systémy. Upozornila však, že udržanie veľkého počtu kvalifikovaných IT odborníkov je 

finančne náročné. Opýtala sa, akým spôsobom UK plánuje financovať IT pracovníkov starajúcich 

sa o vývoj a udržiavanie informačných systémov. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. odpovedal, že UK 

nekonkuruje platovým ohodnotením, ale vnútorným prostredím a zaujímavosťou pracovnej náplne. 
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Na UK sa vracajú zamestnanci, ktorí pôsobili v komerčných firmách, a sú ochotní pracovať za 1/3 

ich doterajšieho mzdového ohodnotenia. Dôvodom je, že na UK sa nepracuje „vypäto“ 

(v komerčnom sektore sa pracuje formou projektov), pracovné prostredie je pokojnejšie. 80 – 90 % 

prostriedkov vyčlenených na celouniverzitné IT služby sú pokryté zo štátnej dotácie. Zvyšok je 

dofinancovávaný z dlhodobej spolupráce s inými vysokými školami (VŠMU, VŠVU, Prešovská 

univerzita v Prešove) a z ad hoc projektov. 

Bc. Erik Tóth pripomenul skutočnosť, že téma akademického informačného systému rezonuje 

medzi študentmi UK. V závere roka 2019 sa UK rozhodla obstarávať nový akademický informačný 

systém („Študent 3“), v roku 2020 rektor UK obstarávanie z finančných dôvodov zastavil. Opýtal 

sa, či sa UK vybrala cestou vylepšovania súčasného akademického informačného systému AiS2 

a definitívne opustila myšlienku na nový akademický informačný systém. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. potvrdil informáciu, že UK obstarávanie nového 

;akademického informačného systému zastavila. Obavy z finančnej stránky celého procesu sa 

ukázali ako opodstatnené, výška štátnej dotácie pre verejné vysoké školy v období rokov  

2020 – 2022 klesne o 70 mil. €. Rokovaniami s UPJŠ sa UK podarilo získať lepšiu pozíciu 

v konzorciu vysokých škôl používajúcich AiS2, UK bude mať lepšiu pozíciu pri rozvoji tohto 

informačného systému. Pripomenul, že príprava verejného obstarávania trvala viac ako jeden rok. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. doplnil, že 

prebiehajú rokovania o organizačných zmenách v konzorciu. Cieľom UK je, aby sa odstránili 

nedostatky a následne sa AiS2 upravil podľa špecifík moderného informačného systému. 

Bc. Erik Tóth poďakoval za odpovede. Keďže je to diskutovaná téma medzi študentmi, opýtal sa, či 

je možné odhadnúť časový horizont vylepšenia AiS2 do užívateľsky prijateľnejšej polohy. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. odpovedal, že 

aktuálna spolupráca s UPJŠ nemá zmluvný základ, stanovisko k navrhovaným zmenám by na 

úrovni konzorcia (organizačná štruktúra, riadiaca štruktúra, vývojový tím) malo byť známe 

v januári 2021. Časové aspekty budú závisieť od prioritizácie úloh vo vývojovom tíme, finančných 

a personálnych aspektoch. UK aktuálne nie je v pozícii vývojárov AiS2. 

Po skončení rozpravy predseda SR UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 9 5 9 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

Správna Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie Koncepciu rozvoja 

informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave pre roky 2020 – 2030. 

 

 

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

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že Vedenie UK popri operatívnych 

záležitostiach súvisiacich s pandemickou situáciou pracovalo na strategických dokumentoch: 

koncepcii rozvoja informatiky na UK, koncepcii nakladania s majetkom UK (bude predložená 

v 1. polroku 2021), koncepcii celoživotného vzdelávania (nadväzuje na začlenenie Centra ďalšieho 
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vzdelávania UK do štruktúry Rektorátu UK a jeho nastavenie na úlohy celoživotného vzdelávania).  

Rektor UK ďalej informoval, že Vedenie UK sa rozhodlo prepracovať koncept samostatne 

hospodáriacich súčastí UK a scentralizovať procesy v záujme zamedzenia finančných únikov. 

Centrum informačných technológií UK a Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek RUK 

spustili dynamický nákupný systém (DNS) v oblasti nákupu IT techniky, čo prispeje k väčšej 

transparentnosti obstarávania. Personálne bolo posilnené Oddelenie vnútornej kontroly 

a vnútorného auditu RUK, Vedenie UK schválilo ročnú správu o kontrolnej činnosti a plán 

kontrolných činností na rok 2021. Pripravuje sa zmena vizuálnej identity UK, 12 z 13 fakúlt UK 

s ňou vyslovilo súhlas (ostáva ešte prerokovanie v Akademickom senáte FMFI UK). MŠVVaŠ SR 

navýšilo štátnu dotáciu dodatkami k dotačnej zmluve, UK získala účelovú dotáciu 200 tis. € na 

vznik univerzitnej škôlky. 

Predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. ocenil strategické kroky a výsledky Vedenia UK, nie 

všetky výsledky sú navonok viditeľné. Akčnosť, realizačná schopnosť a systematická práca členov 

Vedenia UK je veľmi vysoká. Zároveň ocenil koherentné vystupovanie predstaviteľov UK navonok 

voči verejnosti. 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. uviedol, že rok 2020 bol vzhľadom na pandemickú situáciu výnimočný. 

Testoval tak jednotlivcov, ako aj inštitúcie, UK v ňom obstála dobre. Vyjadril poľutovanie, že sa 

vzhľadom na pandemickú situáciu neuskutoční tradičný vianočný koncert v aule UK. Zároveň 

vyjadril hrdosť, že môže pôsobiť v správnej rade takej vysokej školy, akou je UK. Ocenil zmenu 

vizuálnej identity a imidžu UK a požiadal, aby členovia Správnej rady UK obdržali oblečenie 

s novým logom UK. Požiadal rektora UK o informáciu ohľadom novej platformy vysokých škôl. 

Kauzou odvolávania rektora STU prof. Miroslava Fikara utrpela povesť akademického prostredia 

vo verejnosti. Navrhol, aby UK navrhla osobnosti, ktoré si zaslúžia ocenenie Vedenia UK 

a Správnej rady UK za príspevok v boji s pandémiou. 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. taktiež požiadala o informáciu ohľadom platformy vysokých škôl 

(budovania novej akademickej kultúry). Opýtala sa, či sa do platformy zapojí viac vysokých škôl. 

Pripojila sa k pozitívnemu hodnoteniu práce členov Vedenia UK. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval, že nový univerzitný „merch“ bude bezplatne 

daný členom Správnej rady UK. Kalendáre a diáre UK budú vzhľadom na pandemickú situáciu 

dodané až v januári. Poďakoval sa za podporu členov Správnej rady UK pri angažovaní sa UK 

v novej platforme vysokých škôl. Samosprávne riadenie vysokých škôl považuje za najlepšie 

možné riešenie, je však potrebné „upratať“ kompetencie orgánov akademickej samosprávy tak, aby 

sa nestávali prípady podobné situácii na STU. Rektori, ktorí sú členovia názorovej platformy, sa 

dištancovali od postoja Prezídia SRK na čele s prezidentom SRK prof. Kropilom. Pripomenul 

skutočnosť, že v Prezídiu SRK nie sú zastúpené štyri najväčšie výskumné univerzity v SR. Cieľom 

je, aby v budúcoročnej novele zákona o vysokých školách nastala medzi reprezentáciami vysokých 

škôl súťaživosť a SRK nebola jediná inštitúcia združujúca rektorov vysokých škôl. Platforma má 

zatiaľ 10 členov, bude snaha získať rektorov ďalších vysokých škôl. Platforma plánuje od januára 

organizovať sériu okrúhlych stolov, na ktorých sa bude diskutovať o budúcnosti vysokého školstva 

na Slovensku. Platforma bude otvorene komunikovať problémy a ich konkrétne riešenia 

a presadzovať ich začlenenie do legislatívy. V rozhovore pre Denník N vyzdvihol zamestnancov 

a študentov UK, ktorí pomohli v boji s pandémiou a angažovali sa v dobrovoľníckej činnosti. 

Predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. informoval, že spoločne s predsedníčkou AS UK prof. 
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Zlaticou Plašienkovou a rektorom UK navštívili na MŠVVŠ SR štátneho tajomníka Ľudovíta 

Paulisa a diskutovali o budúcnosti akademickej samosprávy vysokých škôl. Opýtal sa rektora UK, 

akým smerom sa uberajú diskusie o novom vysokoškolskom zákone. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. odpovedal, že prebiehajú neoficiálne konzultácie. 

MŠVVaŠ SR navrhuje posilniť manažérske kompetencie rektora vysokej školy (s čím sa dá 

súhlasiť) a voliť kandidáta na rektora v správnej rade verejnej vysokej školy (s čím nesúhlasí). 

Paragrafové znenie zákona zatiaľ neexistuje, diskutuje sa len o tézach. 

Bc. Erik Tóth z pohľadu študentov uviedol, že komunikácia UK smerom navonok (najmä na 

sociálnych sieťach) je vnímaná zo strany študentov pozitívne. Pokiaľ ide o návrhy na okliešťovanie 

akademickej samosprávy, členovia študentskej časti AS UK sa pripojili k odmietavým stanoviskám 

AS UK a Vedenia UK a požiadali, aby boli prizvaní k príprave novely zákona o vysokých školách.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa poďakoval za spätnú väzbu a pozitívne reakcie 

študentov na komunikáciu UK na sociálnych sieťach. 

 

 

Bod č. 7:  Diskusia o stave UK v čase pandémie Koronavírusu  a vplyv pandémie na budúce 

fungovanie UK 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. konštatoval, že žiadna z verejných autorít nedala 

UK ako verejnej vysokej škole usmernenie, ako v pandémii postupovať. Naopak, bola to UK, ktorá 

udávala trendy (po nej opatrenia UK preberali verejné autority a iné vysoké školy), napríklad pri 

zavedení dištančnej výučby a uzatvorení vysokoškolských internátov v Mlynskej doline. UK 

zvládla pandémiu „so cťou“. Model Permanentného krízového štábu UK (každodenne 

vyhodnocujúceho situáciu) a Krízového štábu UK (prijíma dôležité opatrenia) sa osvedčil. 

Poďakovanie patrí vedúcemu Kancelárie rektora UK Mgr. Róbertovi Zsemberovi. Rektorát UK 

funguje ako servisné pracovisko pre fakulty aj v oblasti pandemických opatrení. UK má 

komparatívnu výhodu, množstvo odborníkov v relevantných oblastiach týkajúcich sa pandémie. 

Predseda SR UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. sa pripojil ku konštatovaniu, že UK hrá v oblasti 

prijímania pandemických opatrení líderskú úlohu. Je to viditeľné aj navonok vo verejnom priestore. 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. sa poďakoval členom Vedenia UK za proaktívny prístup 

k plneniu úloh (aj v oblasti verejného obstarávania) a k vstupovaniu do celospoločenských tém. 

Slovenskej spoločnosti chýba pozdvihnutie úrovne verejného života, UK musí byť aktívna. 

 

 

Bod č. 8: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto z prítomných členov Správnej rady UK a členov Vedenia UK 

neprihlásil. 

 

 

Bod č. 9:  Záver 

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

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

príjemného prežitia vianočných sviatkov ukončil zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia: 17.50 hod. 

 

Zapísal:  

Mgr. Dominik Blanár, PhD.  

(tajomník Správnej rady UK) 

 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 

 


