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Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 6. septembra 2021 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová, Ingrid Kútna 

Želonková, Jozef Tancer, Michal Greguš 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Alena Matušíková, Jana 

Šmelková, Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Informácie rektora UK. 

2. Informácie členov Vedenia UK. 

3. Vnútorný systém zabezpečovania kvality. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.  

 

1. Informácie rektora UK. 

Rektor UK informoval o: 

• návrhu termínu zasadnutia Správnej rady UK dňa 16. 9. 2021 alebo 22. 9. 2021. 

• účasti na zasadnutí Kolégia rektora SZU spolu s prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť, za účelom informovania sa o možnosti podania spoločného projektu v rámci 

výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie rozvojových projektov. Rozhodnutiami vedení UK a SZU 

nebude projekt podávaný spoločne. 

• potrebe analyzovať a vypracovať návrh zlepšení ubytovacieho procesu na UK – návrh vypracuje 

prorektor UK pre informačné technológie do 31. 12. 2021. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

+421 2 9010 1001 

kr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

2. Informácie členov Vedenia UK. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o nepridelení ubytovania cca 1000 žiadateľom o 

ubytovanie z dôvodu nutnosti vyčlenenia izieb na izolačné izby a z dôvodu aktuálne prebiehajúcej 

rekonštrukcie v átriových domoch v Mlynskej doline.   

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o výzve Európskej asociácie univerzít a Slovenskej 

rektorskej konferencie na podporu zriadenia štipendijného fondu na podporu afganských študentov 

a akademikov. Vedenie UK odporúča podporiť zriadenie štipendijného fondu – Kancelária rektora 

UK odošle odpoveď. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o: 

• prednáške amerického teoretického fyzika, držiteľa Nobelovej ceny, Kipa Thornea dňa 13. 10. 

2021 v Aule UK. Vedenie UK odporúča rektorovi UK udeliť Kipovi Thorneovi Veľkú zlatú 

medailu UK. 

• pripravovanom projekte študentov s názvom Virtuálna knižnica, kde budú zdieľané študijné 

materiály. Po analýze projektu a ďalších súvislostí bude informovať opätovne. 

• potrebe požiadať Európsku komisiu o predĺženie termínu na čerpanie štrukturálnych fondov 

a navýšenia finančných prostriedkov v rámci projektu ACCORD. Žiadosť pripraví Oddelenie 

projektov RUK. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o havarijnom stave v pivnici v budove na 

Žizkovej ulici – aktuálne je pivnica uzavretá z dôvodu bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku. 

 

3. Vnútorný systém zabezpečovania kvality. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, prorektorka UK pre kvalitu 

a prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci, vypracovali návrhy vnútorných predpisov v súlade 

so štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality zverejnených MŠVVaŠ SR, zapracovali 

pripomienky fakúlt k jednotlivým návrhom vnútorných predpisov, následne na zasadnutí Vedenia UK 

boli návrhy vnútorných predpisov spolu s pripomienkami prerokované a doplnené. Návrhy 

vnútorných predpisov postupuje Vedenie UK na prerokovanie ďalším príslušným orgánom UK. 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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Doplnené 16. 9. 2021: 

Vedenie UK prerokovalo per rollam rozdelenie účelových finančných prostriedkov na špecifické potreby v 

roku 2021. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 


