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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 30. 06. 2020 

 

Z á p i s n i c a  

 

z 34. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 25. júna 2020 o 17.00 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: 

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

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

 RNDr. Pavol Demeš, CSc. 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. 

Mgr. art. Marián Chudovský 

 Mgr. Jozef Jurkovič 

 Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

 doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. (od bodu č. 4) 

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

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. (po bod č. 5) 

JUDr. Oszkár Világi  (po bod č. 7) 
  

Ospravedlnení:  
 Ing. Miroslav Trnka 

Mgr. art. Juraj Kukura 
 

Neprítomní:  

 - 
 

Hostia – členovia Vedenia UK: 
prof. JUDR. Marek Števček, PhD. (rektor UK) 

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, doktorandské štúdium  

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

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (prorektor UK pre knižné 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 „Správna rada UK“) zvolal 

z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predsedu Správnej rady UK jej podpredseda doc. MUDr. 

Daniel Böhmer, PhD. Pozvánka a podkladové materiály boli zaslané členom Správnej rady UK 

prostredníctvom elektronickej pošty dňa 19. júna 2020. 

 

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 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.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. predložil návrh na zmenu v prípade bodu č. 5 

(Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020). Keďže k bodu 

neboli dodané materiály, navrhol, aby bol tento bod prezentovaný len informačne zo strany 

kvestorky UK.  

 

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 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 34. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 25. júna 2020 takto:  
 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba predsedu Správnej rady UK. 

3. Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019. 

4. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019. 
5. Informácia o príprave rozpočtu Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020. 
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. Vizuálna prezentácia značky Univerzity Komenského. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

 

 

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 opätovne navrhol Ing. Róberta Šimončiča, CSc. Navrhnutý 

kandidát vyslovil s kandidatúrou ústny súhlas. 

Keďže ďalšie návrhy na nominovanie kandidátov neboli predložené, podpredseda Správnej 

rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov Správnej rady UK na vykonanie tajného 

hlasovania a po jeho skončení vyhlásil výsledok voľby. 
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Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Správnej rady UK  

meno a priezvisko počet hlasov prítomných kvórum 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 10 10 10 

 

Uznesenie č. 2: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 8 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 

25. júna 2020 do 24. júna 2022. 

 

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. Zvolený predseda SR UK sa poďakoval prítomným členom SR UK za 

jednohlasné zvolenie a v krátkosti načrtol víziu ďalšieho fungovania SR UK pod svojim vedením. 

 

 

Bod č. 3: Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2019. 

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 2019 sa uskutočnili dve 

zasadnutia Správnej rady UK (04.03.2019 a 31.05.2019) a jedno písomné hlasovanie. Nad rámec 

oficiálnych podujatí sa uskutočnilo neformálne výjazdové stretnutie členov Správnej rady UK 

s členmi Vedenia UK (22.11.2019). Správa bude po jej schválení zverejnená na webovom sídle UK.  

Predseda Správnej rady UK otvoril diskusiu, do ktorej sa neprihlásil nikto. Následne predseda 

SR UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 10 6 10 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 2019. 

 

 

Bod č. 4: Výročná správa o činnosti UK za rok 2019 

Predseda Správnej rady UK informoval, že obsahová štruktúra výročnej správy je daná záväzným 

metodickým usmernením MŠVVaŠ SR. Výročná správa zhŕňa údaje o všetkých aspektoch činnosti 

UK v roku 2019 (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 (24.06.2020). 

Predseda Správnej rady UK následne požiadal prorektorku UK pre kvalitu prof. MUDr. Vieru 

Štvrtinovú, CSc. o stručnú prezentáciu najdôležitejších bodov predmetnej správy. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. ako prvé uviedla, že UK sa za hodnotené obdobie 
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nachádzala vo všetkých významnejších hodnotiacich rebríčkoch (napr. Academic ranking of World 

Universities 2019, tzv. Šanghajský rebríček - 801. – 900. miesto z viac ako 1 800 univerzít sveta), 

avšak oproti výrazne lepšiemu hodnoteniu univerzít okolitých krajín je stále čo zlepšovať. Čo sa 

týka ťažiskovej problematiky počtu študentov uviedla, že je možné sledovať mierny nárast záujmu 

o štúdium na UK. Rovnako vyzdvihla neustále zvyšujúci sa počet študijných programov (aktuálne: 

888). Rovnako mierne pozitívny trend sa týka aj kvalifikačného postupu pedagogických 

zamestnancov (habilitácie - 44, profesúry - 17) pričom priemerný vek profesorov na UK sa 

zastabilizoval na veku 59 rokov a do budúcnosti bude potrebné vyvinúť väčšiu snahu na 

habilitovanie a inauguráciu mladších pedagógov. Z hľadiska publikačnej činnosti mierne klesol 

počet publikácií, na druhej strane vzrástol ohlas odbornej verejnosti v podobe výrazne zvýšeného 

počtu citácií prác s afiliáciou na UK. Z hľadiska vnútornej organizácie UK bol vydaný nový 

Organizačný poriadok Rektorátu UK a doplnené prorektorské miesta, a to pre vonkajšie vzťahy a 

pre majetok a investície. Z hľadiska očakávania nových akreditačných štandardov bol 

aktualizovaný Dlhodobý zámer UK (2014 – 2024) a zvýšená činnosť Rady pre kvalitu zriadením 

fakultných rád pre kvalitu.  

Následne otvoril predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. diskusiu, v rámci ktorej 

sám zareagoval na pokles postavenia UK v svetových rankingových rebríčkoch hodnotenia 

univerzít a vysokého priemerného veku vyučujúcich.  

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. vo svojej odpovedi uviedla, že UK je z hľadiska 

ukazovateľov kvality štúdia v dobrej pozícii. Zvýšenú pozornosť je nutné viac zamerať na vedu, 

výskum a publikovanie v kvalitných a vysoko hodnotených časopisoch. Ako príklad nie vždy 

objektívnych hodnotení uviedla hodnotenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), ktorá je 

v globálnom ukazovateli (QS Word University Rankings) oproti UK vyššie o 50 priečok, zatiaľ čo 

regionálny rebríček (QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings) radí UK 

na 48. miesto a UPJŠ až na 150. miesto. V otázke vysokej vekovej štruktúry pedagogických 

zamestnancov UK reagovala, že v tomto smere je najlepšia situácia na LF UK (skoršie habilitácie), 

pričom celkovo záleží od nastavenia podmienok kariérneho postupu na jednotlivých fakultách a 

pracoviskách UK. Pripomenula tiež, že hodnotenie kvality univerzít sa týka aj tohto ukazovateľa.  

Ing. Elena Kohútiková, PhD. sa dotkla problematiky znižovania počtu študentov aj v súvislosti 

so zvyšujúcimi sa nákladmi UK a zvyšujúcom sa počte zamestnancov UK. Vedeniu UK adresovala 

výzvu na hľadanie riešenia z pohľadu finančnej ako aj procesnej efektivity, napr. organizačnou 

úpravou a centralizovaním niektorých aktivít.  

Reakcia prorektorky prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, CSc. sa zamerala na pokles veku profesorov, 

ktorý bol v roku 2019 stabilizovaný na priemerný vek 59 rokov. Pokles počtu študentov na učiteľa 

(z 13 na 9,1) prezentovala čiastočne aj ako výhodu z rankingového pohľadu ukazovateľa lepšej 

kvality výučby. K hodnoteniu vzrastu počtu zamestnancov sa vyjadrila, že často ide aj 

o administratívu, čo je predovšetkým v kompetencii jednotlivých fakúlt. Na druhej strane ako 

dôležitý faktor vyzdvihla otázku vytvorenia adekvátnych kritérií na pedagogických a vedeckých 

zamestnancov.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v tejto súvislosti vyzdvihol, že UK má v rámci SR 

najväčšiu mieru decentralizácie, predovšetkým v oblasti pracovnoprávnych kompetencií, ktorými 

disponujú jednotlivé fakulty UK. Ako rektor UK sa snaží o čo najväčšiu mieru integrácie procesov 

(informačné technológie, verejné obstarávanie, právne služby) tak, aby sa z Rektorátu UK stalo 

obslužné centrum pre UK. Výsledkom by mala byť optimalizácia obslužného aparátu jednotlivých 

fakúlt a súčastí UK a tým aj zníženia celkových nákladov na tieto činnosti. 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. zdôraznila nutnosť zabezpečenia lepšieho financovania mladých a 

špičkových zamestnancov a hľadanie rezerv v rozpočte.  

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. reagoval na priepastný rozdiel v hodnotení slovenských a ázijských 

univerzít s otázkou, aký je plán a vízia vedenia UK na postup v hodnotiacich rebríčkoch s cieľom 
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umiestnenia sa v prvej 500-ke. Ako riešenie predstavil možnosť integrácie Slovenskej akadémie 

vied (SAV) s UK, čo by podľa neho značne zlepšilo postavenie takejto posilnenej inštitúcie. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval aj na pripomienku prorektorky prof. MUDr. 

Viery Štvrtinovej, CSc. o variabilite metodiky a kritérií jednotlivých rankingov, pričom zdôraznil, 

že tieto hodnotenia netreba príliš preceňovať ale ani podceňovať. Dôležitá je podľa neho 

predovšetkým celková stratégia z hľadiska vypracovania metodiky a cieľov nielen v rámci UK, ale 

hlavne na národnej úrovni (národná stratégia). Značný prínos v tomto smere by videl v integrácii 

univerzít a vedeckých inštitúcií na úrovni mesta po vzore zahraničia (napr. Sorbona, ETH Zürich). 

V tejto súvislosti pripomenul 1. výročie podpisu memoranda o spolupráci v oblasti vedy  

(24. 6. 2019) medzi UK, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou (STU).  

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

pomerne malá univerzita s vysokými nákladmi na relatívne vysoký počet zamestnancov. Zdôraznil 

potrebu národnej stratégie (kritériá na učiteľa, získanie špičkových vedcov). UK podľa neho 

produkuje kvalitných absolventov, ktorí sa uplatňujú aj v zahraničí, avšak nie sú motivovaní vrátiť 

sa na svoju materskú univerzitu. Riešením je podľa neho popri optimalizácii služieb a technickej 

podpory na UK aj motivovanie špičkových pedagógov a vedcov na pôsobenie na UK.  

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. zdôraznila aj nutnosť budovania študentskej infraštruktúry, 

keďže záujemcovia o štúdium často pred UK uprednostnia aj české univerzity s výrazne lepším 

zabezpečením služieb pre študentov. 

Mgr. Jozef Jurkovič vyjadril svoj súhlas s myšlienkou integrácie a reagoval otázkou ohľadom 

systému výberových konaní a odmeňovania zamestnancov na UK, keďže v rámci fakúlt existujú 

výrazné rozdiely.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval, že je nutný prístup Bratislavského 

samosprávneho kraja k čerpaniu eurofondov (JLF UK v Martine má prístup k čerpaniu EÚ fondov, 

pričom platy profesorov JLF UK sú násobne vyššie ako platy profesorov na bratislavských 

fakultách UK) a zároveň zdôraznil úplnú autonómiu vedenia fakúlt UK v odmeňovaní svojich 

zamestnancov.  

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M v zhode s Mgr. Oľgou Nachtmannovou, PhD.  podporil presvedčenie 

rektora UK o nutnosti čerpania eurofondových prostriedkov, pričom ozrejmili, že ide o výsostne 

politickú otázku v rámci nastavenia kritérií čerpania týchto prostriedkov v rámci SR. 

Prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. doplnil informácie o odmeňovacej politike na UK, kde 

v rámci niektorých fakúlt (LF UK, JLF UK a FaF UK) je výrazne podporená lepším financovaním 

predovšetkým v podobe vyberania školného od zahraničných študentov. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum Za proti zdržal sa 

3 11 7 11 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

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 2019 a oceňuje vysokú kvalitu jej spracovania, ktoré 

obsahom veľmi dobre odráža vysokú úroveň UK. 
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Bod č. 5: Informácia o príprave rozpočtu Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2020 
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala, že z dôvodu pandemickej situácie 

vedenie UK rozhodlo o zriadení účinného rozpočtového provizória (podľa rozpočtu a metodiky 

dotácií z roku 2019) platného až do schválenia metodiky rozpočtu UK, na 5. riadnom zasadnutí 

Akademického senátu UK (24.06.2020). V rámci schválenej metodiky došlo po siedmich rokoch k 

navýšeniu rozpočtu RUK na obslužné činnosti (o 1 milión € na mzdy, tovary a služby), 

zabezpečenie zvýšeného rozpočtu na činnosť Centra informačných technológií (ďalej CIT) UK 

(750 000,- €), ako aj prostriedky na vytvorenie postdoktorandských miest (100 000,- €). Metodika 

obsahovala aj výzvu fakultám a súčastiam UK na šetrenie a efektivitu. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vyzdvihol spracovanie metodiky rozpočtu kvestorkou 

UK potvrdenú jednohlasným, schválením v pléne Akademického senátu UK. Navýšenie rozpočtu 

pre RUK odôvodnil zefektívnením činnosti RUK v oblasti zabezpečenia obslužných činností pre 

fakulty UK (verejné obstarávanie, informačné technológie, právne služby a pod.). RUK sa podľa 

jeho slov má transformovať na obslužné centrum pre fakulty a súčasti UK, ktoré má ambíciu 

zefektívniť celkovú prevádzku UK a v konečnom dôsledku tak prispieť k šetreniu finančných 

prostriedkov UK. Vyzdvihol aj skutočnosť, že UK ako jediná v SR zaviedla proces šetrenia 

(týkajúce sa predovšetkým redukcie osobných odmien zamestnancov a krátenia prevádzkových 

nákladov), čo vedie k vytvoreniu zodpovednej rezervy v prípade zhoršenej ekonomickej situácie. 

Podotkol tiež, že doterajšie provizórium v podobe mesačného financovania UK zo štátneho 

rozpočtu podľa metodiky z roku 2019 a šetriacich mechanizmov má potenciál umožniť na konci 

roka (pri priaznivom stave financií) doplatenie odmien a osobných príplatkov zamestnancov. Tiež 

pripomenul značný pokles príjmov UK z podnikateľskej činnosti, ktorá vznikla v období pandémie 

a bude mať dosah aj na ďalšie obdobie. 

Podpredseda Správnej rady UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa vyjadril aj ako člen 

Akademického senátu UK s uznaním k práci kvestorky UK a spolupráci vedenia UK 

a Akademického senátu UK v procese prezentácie a schvaľovania metodiky rozpočtu. Zároveň 

navrhol možnosť spoločného zasadnutia Správnej rady UK a Akademického senátu UK, z ktorého 

by mohli vzísť spoločné stanoviská k jednotlivým problematikám UK.  

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Ing. Elena Kohútiková, PhD. vo veci odvolania sa vedenia UK 

na stanoviská Správnej rady UK v rámci posilnenia jeho pozície pri komunikácií s Akademickým 

senátom UK. 

Predseda Správnej rady UK po ukončení diskusie uzavrel tento bod bez navrhnutia uznesenia. 

 

 

Body č. 6 a 7: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK 

Diskusia o stave UK v čase pandémie Koronavírusu  a vplyv pandémie  

na budúce fungovanie UK 
Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. navrhol spojiť diskusiu o bodoch č. 6 a 7 

a následne vyzval rektora UK k prezentovaniu aktuálnych informácií o UK.    

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v úvode ocenil spôsob a rozsah komunikácie 

predstaviteľov UK počas pandémie COVID-19. Vyzdvihol predovšetkým činnosť prorektora doc. 

PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. a prorektorky RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., ktorí 

v krízovom období vytvárali metodické usmernenia pre fakulty a súčasti UK. Išlo predovšetkým 

o zvládnutie procesu odubytovania študentov z internátov UK a prechod na dištančnú formu výučby 

a skúšok – online formou. Rovnako vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu Centra informačných 

technológií UK a práce prorektora pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniela Olejára, 

PhD. S hrdosťou konštatoval, že UK sa v období pandémie stala vzorom pri zavádzaní opatrení 

(trend settler) v krízovej situácii pre ostatné univerzity na Slovensku. Vedenie UK už 8. marca 2020 
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zvolalo zasadnutie krízového štábu a tak ako prvá slovenská univerzita (spolu s STU) pristúpila 

k zatvoreniu školy (zrušeniu prezenčnej výučby) a vysťahovaniu internátov. Pri prechode na 

dištančnú formu výučby bola UK znova prvá v realizovaní online štátnych skúšok (08.04.2020 na 

LF UK). Ďalej podotkol, že UK bola schopná vždy transparentne zareagovať na aktuálne kauzy 

v spoločenskom (vyhlásenie k magisterského diplomu predsedu parlamentu zo Stredoeurópskej 

vysokej školy v Skalici), akademickom (problematická profesúra na FTVŠ UK; podpora rektora 

STU v záležitosti stabilizácie situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií), či 

vedeckom prostredí. V tejto súvislosti vyzdvihol aj svoju prioritu – ktorou je brániť akademickú 

samosprávu voči úvahám alebo aj snahám o jej obmedzovanie. Okrem toho spomenul aj spoluprácu 

vedenia UK s MŠVVaŠ SR na tvorbe legislatívnych návrhov opatrení, z ktorých boli niektoré 

akceptované. Vo verejnom priestore vyzdvihol iniciatívu a komunikáciu UK v rámci Združenia 

vedecky a technicky orientovaných univerzít - V7 a Slovenskej akadémie vied, ktoré zabezpečujú 

90% vedy na Slovensku. Vyjadril sa aj k problematike zatraktívňovania UK pre mladých vedcov 

a omladzovania pedagogického zboru prostredníctvom rýchlejšieho kvalifikačného postupu. V 

rámci vzniknutej krízovej situácie nakoniec poukázal aj na možné pozitíva do budúcnosti, ktoré 

podľa neho spočívajú v širšom využití online priestoru na výučbu, skúšky a obhajoby záverečných 

prác, čo môže okrem iného znamenať aj šetrenie prevádzkových nákladov. 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc., ako aj ďalší členovia SR UK následne 

vyjadrili vysoké ocenenie vedeniu UK za výborné zvládnutie krízovej situácie, ako aj líderstvo UK 

v slovenskom univerzitnom prostredí.   

Ing. Elena Kohútiková, PhD. vystúpila s otázkou ohľadom organizovania promócií v tomto 

problematickom období, nakoľko táto oficiálna ceremónia odovzdávania diplomov bola vždy aj 

súčasťou rodinných osláv úspešných absolventov štúdia na UK.   

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa v reakcii vyjadril, že v letnom termíne (júl 2020) sa 

z dôvodu vysokého rizika infekcie promócie neuskutočnia, pričom ako náhradný termín, v prípade 

priaznivej epidemiologickej situácie, navrhol september 2020.  

Toto stanovisko rektora UK podporila aj prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. s tým, že  

realizovaný online prieskum na vzorke vyše 700 študentov sa jednoznačne priklonil k tomuto 

rozhodnutiu vedenia UK.  

RNDr. Pavol Demeš, CSc. ocenil líderstvo UK, ako aj jej prezentáciu v mediálnom prostredí, 

s víziou ďalšieho posilňovania jej postavenia. Za pokrok a obrovský potenciál označil aj spoluprácu 

v zoskupení V7, v rámci ktorého navrhol angažovať aj členov Správnej rady UK. Z pohľadu 

problematiky obdobia pandémie Koronavírusu prezentoval svoj názor o možnom pozitívnom 

využití danej situácie v súvislosti s mimoriadne silnou pozíciou UK v akademickom a vedeckom 

priestore SR. To sa má týkať pozitívneho prístupu štátu a verejnosti k vedcom a odborníkom aj 

z radov UK, ako aj ich zvýšenej prezentácii v mediálnom priestore, ktorý nemá za posledných 

tridsať rokov obdobu. Značný potenciál tiež naznačil v nadchádzajúcom programovom období 

čerpania finančných prostriedkov z Fondu obnovy EU, napr. aj v podobe spoločne predložených 

projektov v rámci V7. V rámci analýzy situácie počas pandémie COVID-19 navrhol možnosť 

udelenia ocenení napr. v podobe ceny rektora UK osobnostiam s celoštátnym prínosom pri boji 

proti koronakríze, ale aj v prezentovania osobností UK v rámci najbližšieho udeľovania 

slovenských štátnych vyznamenaní. Spomenul tiež možnosť publikačného zmapovania činnosti UK 

v spomenutom období, aj v podobe napr. kroniky UK, ktorá by obsahovala medailóny 

o osobnostiach v 1. línii počas pandémie COVID-19. 

Prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. ďalej upresnil, že koronakríza zasiahla na UK 

predovšetkým informatiku, kde prišlo už v prvom týždni online výučby k niekoľko tisícnásobnému 

nárastu používateľov dištančných (online) spôsobov výučby a následne skúšok. V tomto smere 

ocenil okrem tímu CIT UK aj dodávateľa softvéru (produkt Office 365 Education od firmy 

Microsoft) pre UK, ktorý bol schopný škálovať služby podľa aktuálnych potrieb UK. Vyjadril sa aj 
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k akademickému informačnému systému na UK, ktorý aj v nasledujúcom období bude 

predstavovať AIS2, avšak s potrebným vývojom zohľadňujúcim aktuálne potreby študentov, 

pedagógov, ale aj administratívy UK. Prorektor v krátkosti predstavil aj nový projekt UK systému 

pre repozitár a aktuálne testovanie zakúpeného (2019) supervýkonného počítača Auro, 

využiteľného aj na modelovanie vývoja v prípade katastrof alebo aj aktuálnej pandémie. Dané 

technické vybavenie vrátane Univerzitného vedeckého parku UK ako aj dosiahnutého  

know-how UK je zároveň využiteľné aj ako platforma pri spolupráci V7. Nakoniec poukázal aj na 

problematiku celoživotného vzdelávania v súvislosti s technologickým napredovaním 

(Priemysel 4.0). 

Zo strany vedenia UK prišlo k poďakovaniu za prezentovanú pozitívnu spätnú väzbu a inšpiratívne 

námety (rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, 

PhD.). 

Po skončení diskusie predseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal 

následne hlasovať. 

č. hlas. prítomných Kvórum Za proti zdržal sa 

4 10 6 10 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

Správna rada UK vyjadruje svoje vysoké ocenenie vedeniu UK za veľmi dobré vysporiadanie sa 

so situáciou počas koronakrízy.  

 

 

Bod č. 8: Vizuálna prezentácia značky Univerzity Komenského 

Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. prostredníctvom obrazovej prezentácie stručne 

informoval o aktuálnom stave tvorby a prezentácie vizuálnej značky UK. Vychádzal zo zjednotenia 

koncepcie v intenciách organickej zmeny prezentácie sa UK aj jej súčastí prostredníctvom aktuálnej 

a modernej symboliky.  

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. pozitívne ocenil podobu vizuálu a otvoril  

diskusiu k tomuto bodu zasadnutia. 

Okrem JUDr. Miroslava Hliváka, PhD., LLM. vyjadril hodnotovú stotožnenosť s návrhom aj 

RNDr. Pavol Demeš, CSc., ktorý vyzdvihol výrazný posun podoby nového vizuálu UK 

k tradicionalizmu. Zvlášť ocenil princíp linearity, ako aj zjednodušenie vizuálov fakultných log. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vyjadril vo svojej reakcii potešenie z ocenenia 

vykonanej práce na vizuáli, pričom podotkol, že v rámci tradične konzervatívneho akademického 

prostredia urobilo vedenie UK v tomto smere značný posun. Pripustil, že z dôvodu dopracovania 

pripomienok, ale predovšetkým z dôvodu akceptácie a stotožnenia sa s novým vizuálom zo strany 

študentov ako aj akademickej obce došlo k posunutiu jeho oficiálneho uvedenia až od začiatku 

akademického roka 2021/2022. 

Po skončení diskusie predseda Správnej rady UK predniesol návrh uznesenia, o ktorom dal 

následne hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 9 5 9 0 0 
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Uznesenie č. 6: 

Správna rada UK sa stotožňuje s vizuálnou prezentáciou UK tak, ako bola odprezentovaná 

na zasadnutí 25.6.2020. 

 

 

Bod č. 9:  Rôzne 

V rámci tohto bodu odznela informácia o zvolení člena študentskej časti Akademického senátu UK 

Bc. Erika Tótha za kandidáta na člena Správnej rady UK. 

 

 

Bod č. 10:  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 ukončil 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 19.10 hod. 

 
Zapísal:  
Mgr. Dominik Blanár, PhD.  

(tajomník Správnej rady UK) 

 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 

 


