
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Rektorát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava  

Kancelária rektora 

 
 

 

+421 2 9010 1001 

kr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

 

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

dňa 25. novembra 2021 

 

 

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

Masarik, Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová, Ingrid Kútna 

Želonková, Michal Greguš 

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

Šmelková, Róbert Zsembera, Michal Káčerík 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Dokument Mýty a fakty. 

2. Epidemická situácia – aktuálne opatrenia na UK. 

3. Východiská aktualizácie cenníka odporúčaných cien nájmov. 

4. Vizuálna podoba Dlhodobého zámeru UK a jej anglická verzia. 

5. Pracovný poriadok UK – finálny návrh. 

6. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

Rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

 

1. Dokument „Mýty a fakty“. 

 

Rektor UK informoval o vypracovaní návrhu dokumentu „Mýty a fakty“, ktorý má slúžiť ako 

argumentačný podklad v komunikácii UK navonok – i dovnútra. Obsahuje faktické a koncízne reakcie 

na najčastejšie tvrdenia zo strany predkladateľa návrhu novely a iných tvrdení často sa vyskytujúcich 

vo verejnom diskurze. Rektor UK následne otvoril diskusiu k predloženému dokumentu. Vedenie UK 

súhlasí s dokumentom a odporúča jeho využívanie v ďalšej praxi. Zároveň rektor UK informoval 

o svojej účasti na rozporovom konaní na MŠVVaŠ SR k návrhu novely zákona o VŠ a o jeho aktívnej 

účasti a priebehu zasadnutia Strategickej rady predsedu vlády SR pre implementáciu Plánu obnovy a 

odolnosti SR za účasti predsedu vlády SR. 
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2. Epidemická situácia – aktuálne opatrenia na UK. 

 

Vedúci Kancelárie rektora UK informoval o zavedení núdzového stavu na celom území Slovenskej 

republike, o vydaných vyhláškach ÚVZ SR a aktuálne prijatých a platných opatreniach na úrovni štátu, 

a tiež v podmienkach univerzity a jej súčastí. Vedenie UK odporúča, aby sa zasadnutia a iné podujatia, 

ktoré sa uskutočňujú na základe zákona konali najmä dištančne/online. 

 

3. Východiská aktualizácie cenníka odporúčaných cien nájmov. 

Prorektorka UK pre majetok a investície predstavila východiská aktualizácie cenníka odporúčaných 

cien nájmov, kde najmä pre študentský domov Mlyny UK sa v cenníku zavádzajú z dôvodu 

transparentnosti a aplikačnej praxe koeficienty, ktorými sa prepočítava výška ceny nájomného 

v závislosti od veľkosti plochy a stavu jednotlivých priestorov. 

Kvestorka UK informovala, že z dôvodu prebiehajúceho obstarávania dodávateľa na energie a s tým 

súvisiaci predpoklad zvýšenia cien za energie, analýzu výšky ceny za ubytovanie pre zamestnancov 

UK a neštudentov (komerčný cenník) zrealizuje v prvej polovici roka 2022, kde sa už majú tieto 

skutočnosti zohľadniť. Vychádzajúc z analýzy návrh na úpravu cien za ubytovanie pre vyššie uvedené 

skupiny predloží vedeniu univerzity v prvom polroku r. 2022. Vedenie UK s postupom súhlasí. 

4. Vizuálna podoba Dlhodobého zámeru UK a jej anglická verzia. 

 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o preklade Dlhodobého zámeru UK do anglického jazyka 

a predstavila vizuálnu podobu Dlhodobého zámeru UK. Vedenie UK súhlasí. 

 

5. Pracovný poriadok UK – finálny návrh. 

 

Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK informoval, že návrh novelizácie Pracovného 

poriadku UK bol zaslaný na pripomienkovanie vedeniu univerzity, dekanom jednotlivých fakúlt UK, 

resp. zamestnávateľom na UK a vybraným vedúcim zamestnancom RUK a CFS. Pripomienky boli 

v prevažnej miere zapracované. Vedenie UK súhlasí s predloženým znením a odporúča rektorovi UK 

návrh Pracovného poriadku UK predložiť Akademickému senátu UK. 

 

6. Rôzne. 

 

Rektor UK informoval o doručených personálnych návrhoch na členov Etickej rady UK z fakúlt UK. 

V tejto súvislosti Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK upraví vnútorný predpis UK č. 24/2016, 

kde je potrebné upraviť počet členov Etickej rady UK z 9 na 13. Vedenie UK súhlasí. 

 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala, že je potrebné nominovať členov do Akreditačnej rady UK. 

V tejto súvislosti osloví dekanov fakúlt UK, aby zaslali svoje personálne návrhy na členov Akreditačnej 

rady UK. Vedenie UK súhlasí. 
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Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o prijatí pozitívnej 

monitorovacej správy na prvú fázu projektu Vedeckého parku UK. Zároveň informoval o zverejnení 

výzvy na dofinancovanie vedecko-výskumných kapacít v Bratislavskom kraji. Vedenie UK súhlasí, že 

za celú UK bude podaný jeden spoločný projekt v rámci tejto výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


