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

 dňa 11. novembra 2021 

 

 

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

Masarik, Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová, Jozef Tancer 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Zuzana Lisoňová, Katarína 

Farkašová, Alena Matušíková, Jana Šmelková, Róbert 

Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Pripomienky UK k návrhu novely zákona o VŠ do MPK. 

2. Informácia o rokovaní s Úradom pre verejné obstarávanie. 

3. Projekt CEVIS - aktuálne informácie. 

4. Informácia o rozdelení dotácie na COVID-19. 

5. Vecný zámer úpravy Pracovného poriadku UK.  

6. Informácia o plnení zmluvy o dielo medzi UK a Min. hospodárstva SR. 

7. Výsledky prieskumu "Akademická štvrťhodinka" za UK. 

8. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

Rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

 

1. Pripomienky UK k návrhu novely zákona o VŠ do MPK. 

Rektor UK a členovia vedenia univerzity vyjadrili svoje pripomienky k návrhu novely zákona o VŠ, 

ktoré vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK spracuje. Vedenie UK  súhlasí s ich 

podobou, kompletný materiál obsahujúci pripomienky bude zaslaný jednotlivým fakultám UK 

a Správnej rade UK a následne postúpený do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu 

predmetného zákona. 
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2.  Informácia o rokovaní s Úradom pre verejné obstarávanie. 

Rektor UK informoval členov vedenia univerzity o pracovnom stretnutí s predsedom Úradu pre 

verejné obstarávanie. Obsahom stretnutia bola diskusia o možnosti aplikácie samostatne 

prevádzkových jednotiek v podmienkach UK na úrovni fakúlt UK v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. Do vnútorných predpisov UK bude zapracované, že jednotlivé fakulty UK budú ako 

samostatne prevádzkové jednotky, a teda budú môcť samostatne vykonávať činnosti súvisiace 

s verejným obstarávaním.  Zároveň bol dohodnutý workshop pre vybraných zodpovedných riešiteľov, 

ktorého cieľom je zefektívnenie procesu verejného obstarávania. Rektor UK a vedúci Oddelenia 

centrálneho obstarávania zákaziek RUK informovali o tejto skutočnosti aj fakulty UK.  

 

3. Projekt CEVIS - aktuálne informácie. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť spolu s vedúcou Oddelenia 

projektov RUK informovali o projekte CEVIS - Centrum vedy, inovácií a spolupráce, ktorý predstavuje 

komplexný projekt rozvoja inovačného ekosystému v Bratislavskom kraji. Výskumný klaster UK, STU 

a SAV v spolupráci s BSK a Magistrátom Hl. mesta SR Bratislavy sa spoločným memorandom rozhodli 

koordinovať svoje strategické aktivity k funkčnému a udržateľnému ekosystému. Každý z partnerov 

má vo svojej kompetencii vybrané programy. Predmetom podpory za UK je predovšetkým zvýšenie 

atraktívnosti výskumného prostredia v Bratislave, a to prostredníctvom investícií do výskumných 

programov zameraných na spoločensky zásadné témy ako rakovina, klimatické zmeny, ako aj 

otvorenej a zdieľanej výskumnej infraštruktúre (v podobe série laboratórií v rámci fakúlt UK a 

Vedeckého parku UK); ľudských zdrojov vo výskume (od doktorandov/diek až po skúsených 

excelentných výskumníkov/čky - tak z domu, ako aj zo zahraničia) a strategického výskumného a 

projektového manažmentu pre podporu vedy, aká je štandardom rozvinutých ekosystémov. 

Aktuálne je CEVIS zahrnutý do zásobníka projektov BSK. Zámer je predmetom aj iných rokovaní 

k rôznym nástrojom a programom, ktoré neprehľadne a komplikovane nastavuje Slovenská 

republika. 

4. Informácia o rozdelení dotácie na COVID-19. 

V zastúpení kvestorky UK informovala vedúca Oddelenia riadenia financií RUK. Nevyčerpaný 

zostatok pre internáty Vedenie UK odporúča, v prípade, že to MŠVVaŠ SR umožní, preniesť do nového 

roka 2022 a vytvoriť tým rezervu na ďalšie kompenzovanie výpadkov príjmov a vzniku nákladov 

v súvislosti s opatreniami vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. 

 

5.  Vecný zámer úpravy Pracovného poriadku UK. 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK predstavil vecný zámer novelizácie Pracovného 

poriadku UK. Oblasťou úpravy bude najmä vyjasnenie definície vedúcich zamestnancov na UK 
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a zapracovanie inštitútu práce z domácnosti. Navrhuje sa materiál po pripomienkovom konaní so 

zamestnávateľmi na UK predložiť  Akademickému senátu UK na rokovanie v decembri 2021. 

 

6.  Informácia o plnení zmluvy o dielo medzi UK a Ministerstvom hospodárstva SR. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o svojej účasti v zastúpení rektora UK 

na pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR za účasti 

zmluvných strán – zástupcov riešiteľského tímu za UK a zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, 

ktorí vyjadrili nespokojnosť so zmluvným plnením v zmysle zmluvy o dielo pod č. 

Z/2021/347/I/RUK/OLP. V súlade so zmluvou o dielo bolo potrebné vyhotoviť bezpečnostnú 

dokumentáciu, odovzdaný materiál však podľa zástupcov Ministerstva hospodárstva SR nespĺňa 

všetky náležitosti v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, resp. plnenie zmluvy nebolo 

dostatočné. Ministerstvo hospodárstva SR, ako objednávateľ, o svojom stanovisku bude UK 

informovať. 

 

7.  Výsledky prieskumu „Akademická štvrťhodinka“. 

O výsledkoch prieskumu SAAVŠ "Akademická štvrťhodinka" za UK rámcovo informovala prorektorka 

UK pre kvalitu. Konkrétnejšia analýza prieskumu bude zaradená na niektoré z nasledujúcich zasadnutí 

vedenia univerzity. 

 

8. Rôzne. 

Rektor UK informoval o schválení vnútorného predpisu UK o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania na UK Vedeckou radou UK na zasadnutí dňa 8. novembra 2021. Na fakulty UK bude 

zaslaná informácia, aby si v prípade záujmu, vnútorný systém zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania 

na úrovni fakulty prispôsobili svojim požiadavkám a potrebám, a to v intenciách univerzitného 

vnútorného predpisu. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o zasadnutí a návrhoch komisie, ktorá posudzovala 

žiadosti o finančnú podporu pre študentské spolky. 

Vedenie UK nesúhlasí z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie s konaním vianočného koncertu. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval, že sa uskutočnil protest študentov FiF UK; prípravy na 

proteste s názvom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“, ktorý je plánovaný na 16. novembra 

2021 o 13:00, pokračujú podľa plánu. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril diskusiu o ubytovávaní študentov Erasmus+ v letnom 

semestri akademického roka 2021/2022. Vedenie UK na základe odporúčania PKŠ UK odporúča 

naďalej pokračovať v aktuálnom režime vo vzťahu k možnosti ich ubytovania, a to z dôvodu 
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nestabilnej epidemickej situácie a výrazne obmedzených ubytovacích možností (vyčlenená 

ubytovacia kapacita na izoláciu pre COVID-19 pozitívne ubytované osoby). 

Prorektorka UK pre kvalitu požaduje ustanoviť tajomníka pre novokreovanú Akreditačnú radu UK. 

Navrhla doplniť členov do Etickej rady UK, a to najmä z dôvodu zabezpečenia funkčnosti tejto rady. 

Rektor UK rozhodol, že budú oslovené fakulty UK s možnosťou navrhnúť nominanta/nominantov do 

Etickej rady UK. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie informovala, že oceňovanie študentov a učiteľov bude prebiehať 

dištančne/online a na univerzitnej webovej stránke budú zverejnení ocenení aj s ich dedikáciami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


