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Bratislava 07.03. 2019 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 31. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

 dňa 4. marca 2019 o 17.30 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: 

Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava (zasadačka rektora UK, 1. poschodie) 

 

Prítomní: 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. (predseda SR UK) 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (podpredseda SR UK) 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M. 

Mgr. Art. Marián Chudovský 

Mgr. Jozef Jurkovič 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 

Mgr. Oľga Nachtmanová, PhD. 

RNDr. Eva Viglašová, PhD. 

JUDr. Oszkár Világi (proxy) 

 

Ospravedlnení: 

Mgr. Art. Juraj Kukura 

 

Neprítomní: 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 

Mgr. Miroslav Trnka 

 

Vedenie UK: 

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

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium) 

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

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

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

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. (prorektorka pre vzdelávanie) 

JUDr. Jana Duračinská, PhD. (prorektorka pre majetok) 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

S PR Á V NA  RA D A  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 



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

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

 

Hostia: 

Ing. Monika Tarabová 

 

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

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

členom SR UK prostredníctvom elektronickej pošty dňa 27. 02. 2019. 

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

 

Zasadnutie SR UK otvoril jej predseda Ing. Róbert Šimončič, CSc., ktorý privítal členov SR 

UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK. 

 

Predseda SR UK konštatoval, že SR UK je uznášaniaschopná a uviedol, že sa teší na 

spoluprácu s novým Vedením 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 

návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu nezazneli, predseda SR UK dal 

hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 11 6 11 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 31. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 4. Marca 2019 takto: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Zoznámenie sa s novým Vedením UK. 

3. Určenie platu rektorovi UK. 

4. Určenie odmeny predchádzajúcemu rektorovi UK. 

5. Diskusia o oslavách 100. výročia UK. 

6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

Bod č. 2:  Zoznámenie sa s novým Vedením UK 

 

Predseda SR UK dal slovo rektorovi UK. Rektor UK poďakoval predsedovi SR UK za 

promptné zvolanie zasadnutia SR UK, poďakoval odchádzajúcemu Vedeniu UK 

a predchádzajúcej kvestorke UK. Rektor UK uviedol, že zriadil Poradný zbor rektora zložený 

z ľudí, s ktorými sa chce radiť. Následne rektor UK jednotlivo predstavil nových prorektorov 

UK: 

prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, 

prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD., prorektorku pre rozvoj a kvalitu, 

doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD., prorektora pre medzinárodné vzťahy, 



doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., prorektora pre informačné technológie, 

RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., prorektorku pre vzdelávanie, 

JUDr. Janu Duračinskú, PhD., prorektorku pre majetok, 

PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy. 

 

Rektor UK uviedol, že nakoľko on je právnik, prorektora pre legislatívu nevymenoval. 

Novým prorektorom UK zaželal rektor UK veľa elánu a entuziazmu. 

 

Predseda SR UK vyzval členov SR UK, aby sa vyjadrili k novému Vedeniu UK. Podpredseda 

SR UK uviedol, že pokiaľ bude Akademický senát UK spolupracovať so SR UK, veci budú 

fungovať. Vyjadril spokojnosť s rektorovým tímom a systémom, v ktorom má každý svoje 

práva a povinnosti. Dodal, že je pripravený konať tak, aby spolupráca fungovala. 

 

Následne sa predstavili prítomní členovia SR UK. 

 

Predseda SR UK poďakoval a dodal, že verí vo funkčnú spoluprácu. 

 

Bod č. 3: Určenie platu rektorovi UK 

 

Predseda SR UK vyzval prítomných s výnimkou členov SR UK, aby opustili miestnosť, 

pokiaľ budú členovia SR UK rokovať o určení platu rektorovi UK. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave určuje plat rektorovi UK, prof. JUDr. 

Marekovi Števčekovi, PhD. 

 

Bod č. 4: Určenie odmeny predchádzajúcemu rektorovi UK 

 

Predseda SR UK vyzval prítomných s výnimkou členov SR UK, aby opustili miestnosť, 

pokiaľ budú členovia SR UK rokovať o určení odmeny predchádzajúcemu rektorovi UK. 

 

Uznesenie č. 3: 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave určuje odmenu predchádzajúcemu 

rektorovi UK, prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. 

 

Bod č. 5: Diskusia o oslavách 100. výročia UK 

 

Predseda SR UK poprosil rektora UK o slovo. 

 

Rektor UK skonštatoval, že UK je nielen najstaršia, ale aj najlepšia univerzita na Slovensku, 

ktorej 100. výročie je ojedinelé a výnimočné a treba si ho uctiť. V tomto zmysle bola 

premenovaná električková zastávka na Šafárikovom nám., čo považuje za drobný no 

markantný úspech. Taktiež je v prevádzke električka s plagátmi a logom UK. Dodal, že 

cieľom osláv je, aby mesto aj štát žili so svojou univerzitou. Rektor UK ďalej uviedol, že 

oslavy 100. výročia sú rozdelené podľa cieľových skupín na tri skupiny, a to oslavy 

študentské, zamestnanecké a tradičné. Rektor UK predstavil podujatia v rámci študentských 

osláv: 



- podujatie 100 rokov s Amosom, ktoré sa kryje s dňom učiteľov, pripadá na 27. marca. Na 

tento deň rektor UK udelil študentom rektorské voľno. Na oslavách sa budú konať rôzne 

športové aktivity, stretnutie bývalých absolventov a pod. 

- podujatie AMOSFEST, ktoré sa kryje majstrovstvami sveta v hokeji, preto je snaha 

o vytvorenie tzv. funzóny na Mlynoch. 

 

Rektor UK uviedol, že na oslavy je celkovo vyčlenených 150 tisíc eur a zháňa ďalšie 

sponzorské peniaze. Skonštatoval, že by bol rád, keby pomohli prispieť aj členovia SR UK. 

 

Čo sa týka zamestnaneckých osláv, v tejto súvislosti rektor UK poďakoval RNDr. Pavlovi 

Demešovi, CSc. za premietanie filmu Štefánik, ktoré bude súčasťou osláv. Zamestnanecké 

oslavy budú určené aj pre bývalých zamestnancov, uskutoční sa majáles v Botanickej 

záhrade.  

 

Tradičné oslavy vyvrcholia 27. júna v Aule UK, kedy sa uskutoční aj udeľovanie 

vyznamenaní - medaily UK, pričom voľba jej udelenia padla na Petra Pitharta. Ďalej sa 

uskutoční raut v Redute, spolu s premiérou symfonickej skladby skomponovanej pri 

príležitosti 100. výročia UK. 

 

Rektor UK uviedol, že sa pripravujú ďalšie pamätné predmety, ako mince, bankovky a iné, a 

tiež publikácie ako 2. vydanie publikácie Rektori Univerzity Komenského 1919 - 2009, 2. 

vydanie publikácie Čestní doktori Univerzity Komenského, VIA COMENIANA. 

 

Rektor UK uviedol, že predsedom organizačného výboru je doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

a podieľa sa aj Kancelária rektora a pani kvestorka UK. Organizačný výbor sa stretáva každé 

dva týždne. 

 

Predseda SR UK otvoril diskusiu. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. skonštatoval, že oslavy sú pre UK šancou na predstavenie nového 

rektora UK a nového Vedenia UK. Dodal, že predmet publikácií by mal byť prerokovaný aj 

s ostatnými členmi, že ide o kolektívne dielo. RNDr. Pavol Demeš, CSc. ďalej uviedol, že je 

vhodné nastaviť meradlá úspechu a že oslavy sa majú dotknúť celej verejnosti, nie je to len 

firemná akcia. Za tým účelom pomôže v medializácii. 

 

Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. navrhol, aby pamätná minca bola pokrstená na pôde UK. 

Rektor UK uviedol, že je to výborný nápad. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. dodal, že pre zberateľov to bude mať zvlášť význam. 

 

Predseda SR UK poprosil rektora UK, aby zaslal program osláv členom SR UK. Dodal, že 

Ministerstvo školstva sľúbilo, že za každé sponzorské euro prispeje Ministerstvo školstva tiež, 

preto predseda SR UK vyzval členov SR UK navštíviť za týmto účelom ministerku. 

 

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

 

Rektor UK informoval o plánovanej rekonštrukcii internátov na Mlynoch. Blok A má byť 

celý vystavaný odznova. Štúrak má byť od septembra uzavretý. Celá rekonštrukcia by mala 

trvať približne dva roky. Rektor UK poprosil predsedu ÚVO o konzultáciu jednotlivých 

krokov počas rekonštrukcie. 



 

Mgr. Oľga Nachtmanová, PhD. uviedla, či by stálo na zváženie zriadenie škôlky pre 

zamestnancov a študentov. Rektor UK dodal, že uvedené mal aj v predvolebnom programe 

a plánuje to, no nie v tejto fáze rekonštrukcie. 

 

Bod č. 7: Rôzne 

 

Predseda SR UK uviedol, že dňa 13. marca sa uskutoční inaugurácia rektora UK a nových 

prorektorov UK a dekanov UK, na ktorú pozval členov SR UK. 

 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. vyzval, aby sa rektor UK a Vedenie UK pokúsilo dohodnúť na 

zhotovení spoločnej fotografie z inaugurácie, ktorá bude vhodná do publikácie k 100. výročiu 

UK. Ocenil, že rektor UK je aktívny na sociálnych sieťach. 

 

Bod č. 8:  Záver 

 

Predseda SR UK poďakoval členom SR UK, rektorovi UK a členom Vedenia UK za účasť na 

zasadnutí SR UK a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 19.15 hod. 

 

 

Zapísala: 

JUDr. Veronika Bačíková 

(tajomníčka SR UK) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

                                                                                              predseda Správnej rady UK 

 


