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

dňa 30. 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 

Miesto: zasadačka kvestorky (prízemie NB, Šaf. nám.) 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Novelizácia zákona o VŠ  – aktuálne informácie o stave príprav. 

2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UK. 

3. Archív UK. 

4. Klub kvestorov – informácie zo zasadnutia. 

5. Licencie Microsoft 365 – informácia. 

6. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.  

 

1. Novelizácia zákona o VŠ – aktuálne informácie o stave príprav. 

Rektor UK informoval o ďalšom z pracovných stretnutí na MŠVVaŠ SR týkajúcich sa novelizácie 

zákona o vysokých školách; iniciuje stretnutie s reprezentantmi akademickej obce UK, obsahom 

ktorého bude diskusia o pripravovanom návrhu nového zákona o vysokých školách a zároveň aj o 

financovaní školstva. Situácia s financovaním verejných inštitúcií v školstve sa stáva už neúnosná 

(napr. náročnosť získania administratívnych pracovníkov na kľúčové pracovné pozície z dôvodu 

nízkych tabuľkových platov, rastúce ceny energií, ostatných tovarov a služieb a pod.). 
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2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UK. 

Po konzultácii so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo sa vnútorný systém 

zabezpečovania kvality na UK bude akreditovať spolu s novými študijnými programami. 

Prorektorka UK pre kvalitu pripravila internú hodnotiacu správu k vnútornému systému 

zabezpečovania kvality na UK, ktorá bude zaslaná Vedeniu UK na pripomienky a návrhy na úpravu. 

Na nasledujúcom zasadnutí Vedenia UK bude prerokovaná a následne finálne znenie bude zaslané 

fakultným radám kvality. 

 

3. Archív UK. 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o stave talárov a o pripravovanej knihe o rektoroch UK; chýba 

portrét rektora UK prof. Lukeša. 

 

4. Klub kvestorov – informácie zo zasadnutia. 

Kvestorka informovala o pracovnom stretnutí Klubu kvestorov, na ktorom bolo prezentované 

krátenie štátneho rozpočtu vysokým školám na rok 2022 celkovo o 27 mil. €. Zmeny v metodike 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám sa neplánujú. 

 

5. Licencie Microsoft 365 – informácia. 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval o termíne vypršania platnosti licencií a 

o priebehu rokovaní s  MŠVVaŠ SR a spoločnosťou Microsoft ohľadom budúceho používania licencií 

Microsoft 365 na vysokých školách (študenti, zamestnanci). UK na podnet zodpovednej osoby UK na 

ochranu osobných údajov adresovala MŠVVaŠ SR výhrady k návrhu novej spolupráce medzi f. 

Microsoft a MŠVVaŠ SR. V uvedenej veci bude prorektor UK pre informačné technológie konať ďalej 

a o výsledku bude bezodkladne informovať Vedenie UK. 

 

6. Rôzne. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o rokovaní s architektmi, ktorí tvrdia, že sú 

nositeľmi autorských práv po zosnulom Ing. arch. V. Dedečkovi (pozn.: viacero budov projekčne 

pripravovaných pod gesciou Ing. arch. V. Dedečka má UK vo svojom vlastníctve). 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o pripravovanom návrhu zámeny pozemkov 

medzi UK, Hl. mestom SR Bratislavou a MČ Karlova Ves. K dohode doposiaľ  neprišlo, a to z dôvodu 

zmeny v návrhoch parciel zo strany Hl. mesta SR Bratislavy, ktoré mali byť predmetom zámeny. 

Aktuálne prebiehajú ďalšie rokovania, je naplánované stretnutie zástupcov Vedenia UK s primátorom 
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Hl. mesta SR Bratislavy a starostkou MČ Karlova Ves. Dodala, že nie je pravdou, že práce na 

pripravovanej cyklotrase, ktorá mala viesť cez predmetné pozemky UK sú blokované zo strany UK tak 

ako bolo uvedené v online článku Plus JEDEN DEŇ: „Cyklotrasa v Karlovej Vsi: Výstavbu asfaltovej 

cesty má brzdíť UNIVERZITA!“ z 23. septembra 2021. Rektor UK navrhol, aby sa UK v tejto veci bránila 

dostupnými právnymi možnosťami. 

Prorektor UK pre informačné technológie a prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci rokujú 

s UPJŠ ohľadom systému AiS2 a jeho prispôsobenia potrebám UK (aj so zreteľom na informačnú 

podporu na zabezpečovanie kvality na UK). 

Rektor UK informoval, že od 30. septembra 2021 je spustená grantová schéma pre študentské spolky. 

V súvislosti so spustením bola vydaná aj smernica rektora, ktorou sa upravujú pravidlá finančnej 

podpory študentských spolkov – grantová schéma. Zároveň bola vypísaná aj výzva na predkladanie 

žiadostí. 

Rektor UK informoval o zverejnení výzvy Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít V7 

s názvom: Zmeňme slovenské vysoké školstvo! 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci navrhla, aby sa z dôvodu epidemickej situácie 

rigorózne promócie nekonali a taktiež prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť navrhuje, aby sa nekonali ani doktorandské a habilitačné promócie. Vedenie UK návrhy 

podporuje a neodporúča organizáciu rigoróznych, doktorandských a habilitačných promócií.  

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci žiada, aby sa na diplome uvádzalo iba miesto 

narodenia v základnom tvare bez skloňovania, z dôvodu odstránenia diskrepancií pri skloňovaní 

zahraničných názvov miest. Vedenie UK požiadavku  na zmenu v písaní miesta narodenia na 

diplomoch podporuje. 

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

na postdoktorandské miesta na jednotlivých fakultách. Výber prebehol v súlade so smernicou rektora 

o postdoktorandských pobytoch. Vedenie UK odporúča rektorovi UK schváliť návrh výberovej 

komisie na obsadenie postdoktorandských miest s trvaním jeden rok od októbra 2021. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že MŠVVaŠ SR 

predstavilo možnosť rozdelenia projektu na 2 fázy z dôvodu predlžovania procesov, ktoré bránia 

implementácii, ako bola naplánovaná. STU a UK dostali za úlohu vypracovať návrh rozdelenia 

projektu na dve nezávislé časti, z ktorých druhá by sa čerpala v novom programovom období. Tieto 

budú prvým podkladom pre rokovania medzi ministerstvami, CKO a následne EK. 

Predsedníčka AS UK informovala o doplňujúcich voľbách do AS UK za volebný obvod nefakultné 

súčasti UK, ktoré sú plánované na 19. októbra 2021. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval a plánovanom spustení podcastov, kde budú pozývaní 

rôzni hostia z prostredia univerzity, odbornej verejnosti a pod. 
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Vedúci Kancelárie rektora UK informoval o vykonaní kontroly RÚVZ Bratislava hlavné mesto vo VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorá prebehla na základe dvoch písomných podnetov (z r. 2019 – letné 

ubytovanie, r. 2021) poukazujúcich na nedostatočnú hygienu a jedného písomného podnetu 

poukazujúceho na nedodržanie protiepidemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Kontrola bola ukončená prešetrením na mieste, bez sankcií. 

Rektor UK spolu s prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informovali 

o podaní spoločného rozvojového projektu s STU, kde UK bude v pozícii participantov. 

Kvestorka UK informovala o spustení implementácie elektronických výplatných pások od októbra 

2021 na úrovni univerzity a jej súčastí.  

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 


