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

dňa 01. októbra 7870 
 

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, Peter Kopáč, Martin Dufala, 
Mária Dadová, Michal Káčerík 

Miesto:    zasadačka rektora 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

Q. Aktuálny stav rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku UK. 
U. Akademický informačný systém (AiS) – zámer spoločného laboratória UK a UPJŠ. 
X. Dynamický nákupný systém na IKT – Marquet. 
Z. Granty UK – návrh novelizácie vnútorného predpisu. 
[. Vnútorný systém zabezpečovania kvality.  
\. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.  

Rektor UK informoval členky a členov vedenia o obsahu a priebehu rokovaní kontaktnej pracovnej 
skupiny k novele zákona o VŠ, ktorá zasadala v pondelok QQ. Q_. U_UQ na MŠVVaŠ SR. Otázky ďalšieho 
postupu UK budú zodpovedané až po predložení konkrétneho návrhu novely zákona zo strany 
MŠVVaŠ SR. 

 

0. Aktuálny stav rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku UK. 

Vedenie UK sa oboznámilo so stavom rekonštrukčných a modernizačných prác v správe Rektorátu 
UK, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK.  Rektor žiada, aby naďalej všetky informácie o stave 
rekonštrukcií a modernizácií boli verejne dostupné. Údaje o rekonštrukčných a modernizačných 
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prácach na internátoch sú zverejňované a aktualizované na špeciálnych webových stránkach 
internátov. Pre VM Ľ. Štúra – Mlyny UK: https://mlyny.uniba.sk/o-nas/plan-modernizacii-a-rozvoja/. 
Rekonštrukčné a modernizačné práce vo VI Družba UK sú vo väčšine prípadov ukončené; údaje sú 
zverejnené na https://druzba.uniba.sk/plan-modernizacii-a-rozvoja/. Od nástupu rektora UK v roku 
U_Qk aktuálne evidujeme na internátoch VM L. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK celkovo \m 
investičných akcií z oblasti rekonštrukcie a modernizácie, z toho [_ dokončených v hodnote viac ako 
\, \ mil. n. Vo veci modernizácie a obnovy Výškového bloku “B” - Internát Ľ. Štúra v Mlynskej doline: 
UK dostala od Ministerstva dopravy a výstavby SR požiadavku na doplnenie stavebného zámeru; 
pracuje sa na odpovediach. 

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK informoval o stave verejných 
obstarávaní na úrovni UK a Rektorátu UK. V prípade stravovacieho zariadenia v Mlynskej doline 
aktuálne prebieha proces vyhodnocovania ponúk, predpokladané otvorenie a prevádzka jedálne by 
sa mala začať k letnému semestru akademického roka U_UQ/U_UU, na obstaranie turniketov je 
vypracovaná predpokladaná hodnota zákazky, turnikety by sa mali začať využívať začiatkom roka 
U_UU, v prípade súkromnej materskej školy UK sa pracuje na vypracovaní projektovej dokumentácie, 
predpokladaný termín otvorenia je september U_UU. 

Aktuálne je potrebné začať verejné obstarávanie na dodávateľa energií, nakoľko z dôvodu enormného 
nárastu cien na svetových trhoch už nebude možné obstarávať energie v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra SR. Vedenie UK diskutovalo o náraste energií a vyslovilo znepokojenie nad zabezpečením 
bežnej prevádzky a chodu UK z tohto dôvodu. 

 

7. Akademický informačný systém (AiS) –  zámer spoločného laboratória UK a UPJŠ. 

V dňoch X_. k. U_UQ a Q. Q_. U_UQ sa uskutočnilo stretnutie rektora UK, prorektora UK pre informačné 
technológie a prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci spolu s rektorom UPJŠ a prorektorom 
UPJŠ pre informatizáciu a riadenie kvality s cieľom vytvoriť spoločné laboratórium zamerané na vývoj 
a implementáciu Akademického informačného systému - AiS. Vedenie UK so zámerom súhlasí. 

 

S. Dynamický nákupný systém na IKT – Marquet. 

Vedenie UK sa zaoberalo problematikou nákupu IKT prostredníctvom dynamického nákupného 
systému Marquet, riaditeľ Centra informačných technológií UK poukázal na aktuálny problém s 
nedostatkom tovaru na trhu z dôvodu pandémie. Vedenie UK si uvedomuje problémy, snažilo sa ich 
riešiť na rôznych úrovniach, napr. aj prostredníctvom pripomienkovania zákona o rozpočtových 
pravidlách, aby sa prostriedky na podporu výskumu a vývoja mohli použiť aj v nasledujúcich 
rozpočtových rokoch, tieto pripomienky neboli zo strany dotknutých orgánov akceptované. 
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1. Granty UK – návrh novelizácie vnútorného predpisu. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhol vo vnútornom predpise 
UK týkajúceho sa zásad udeľovania Grantov UK (VP č. UX/U_Qm) vypustiť čl. u ods. X o prideľovaní 
grantov špičkovým tímom. Vnútorný predpis bude upravený v zmysle návrhu v spolupráci 
s vedúcim Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

]. Vnútorný systém zabezpečovania kvality.  

Prorektorka UK pre kvalitu informovala, že prebiehajú finálne práce na návrhoch vnútorných 
predpisov týkajúcich sa vnútorného systému zabezpečovania kvality, následne bude kompletný súbor 
materiálov postúpený na prerokovanie na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK, ktoré 
sa uskutoční dňa X. QQ. U_UQ. 

 

^. Rôzne. 

Predsedníčka Akademického senátu UK informovala o programe najbližšieho zasadnutia 
Akademického senátu UK, ktorý bol schválený na Predsedníctve Akademického senátu UK. Zároveň 
upozornila na potrebu prípravy dodatku k rokovaciemu poriadku akademického senátu, ktorým sa 
upraví možnosť fakultám zorganizovať voľby zástupcov fakúlt do Akademického senátu UK aj online 
v čase krízovej situácie. 

Riaditeľ Centra informačných technológií UK v spolupráci s vedúcim Oddelenia legislatívnych 
a právnych služieb Rektorátu UK vypracujú návrh vnútorného predpisu, ktorým sa upraví povinnosť 
zamestnávateľov na UK pri skončení pracovného pomeru zamestnancov, nahlásiť potrebu zachovania 
e-mailového konta zamestnanca. V opačnom prípade budú e-mailové kontá zrušené. Termín do Q[. 
QQ. U_UQ. 

Z dôvodu zániku samostatne hospodáriacich súčasti UK – VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK, 
riaditeľ Centra informačných technológií UK poskytne do Q_. QU. U_UQ Vedeniu UK informáciu o stave 
infraštruktúry IT týchto súčastí a spôsobu ich komplexnej integrácie do infraštruktúry UK .  

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 

 

Zapísala: Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 


