
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 10. júna 2021 

 

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

Radomír Masaryk - online, Viera Štvrtinová 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková, Róbert Šimončič, Jana Šmelková, Róbert 

Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informácie rektora. 
2. Asociácia pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní – vstup do združenia. 
3. Koordinácia projektov na UK. 
4. Akreditácia – vecná a časová osnova (vnútorný systém kvality). 
5. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Rektor UK v úvode informoval o: 

- spôsobe obliekania zamestnancov RUK v letných mesiacoch, kvestorka UK a prorektori UK budú 

informovať vedúcich zamestnancov nimi riadených úsekov, 

- zaslaní návrhu do AS UK na vymenovanie doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., za prorektora UK 

zodpovedného za oblasť informatiky, 

- svojej kandidatúre na prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, voľba je plánovaná na 24.– 25. 

júna 2021. 

3. Asociácia pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní (AKVV) - prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne 

veci informovala, že bola oslovená Mgr. Gabrielou Pleschovou, MSc., PhD., s ponukou vstupu UK do 

Asociácie pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní.  

Záver: Vedenie UK nesúhlasí so vstupom do o. z. AKVV. 

4. Koordinácia projektov na UK – rektor UK a prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť požadujú, aby o všetkých typoch univerzitných vedeckých a rozvojových projektoch a projektoch 

čerpaných zo štrukturálnych fondov EU bolo informované Oddelenie projektov RUK (OPV RUK), ktoré 

ich koordinačne zastrešuje, OPV RUK požaduje spoluprácu s riešiteľským tímom konkrétneho projektu. 

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť upozorňuje na potrebu personálneho 

posilnenia OPV RUK aj prostredníctvom memoranda o spolupráci s STU. Rektor UK navrhuje vytvoriť 

spoločné projektové koordinačné centrum v spolupráci STU a SAV. 

5. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o zverejnení výzvy projektu na zabezpečovania kvality (boli 

oslovené aj fakulty) – aktivity v rámci projektu: 

a) aktualizácia vnútorného systému zabezpečenia kvality v súlade so štandardami kvality, 



b) zdokonalenie vnútorného systému kvality – vytvorenie elektronickej kancelárie na zber údajov, 

monitorovanie a hodnotenie kvality štúdia, vedy a výskumu (VUPCH, EVIPUP-u, AIS2), 

monitorovanie riadenia univerzity, 

c) preklady dokumentov do AJ, správa a zdokonalenie webu, školenia zamestnancov a študentov 

zodpovedných za kvalitu na RUK aj na fakultách. 

Zodpovedná osoba za RUK: RNDr. Eva Viglašová, PhD., nutné 5%-tné spolufinancovanie projektu – 

kvestorka UK informovaná. 

6. Akreditácia - vecná a časová osnova (vnútorný systém kvality) – rektor UK žiada, aby do 31. 8. 2021 boli 

vypracované návrhy všetkých vnútorných predpisov na vnútorný systém kvality, tieto budú postupne 

prerokované na zasadnutiach: 6. 9. 2021 na Vedení UK, 13. 9. 2021 na Rade pre kvalitu UK, 4. 10. 2021 vo 

Vedeckej rade UK. Vnútorné predpisy budú zaslané aj na rokovania grémií akademického senátu 

univerzity. 

Zodpovední: členky a členovia Vedenia UK, Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK. 

7. Rôzne: 

- prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o vypracovanom harmonograme 

promócií, ktorý bude zaslaný členkám a členom VUK s cieľom rozdelenia si jednotlivých termínov na 

zástup pána rektora UK. Ďalej informovala o ponuke kameramana Krejča ohľadom možnosti 

nahrávania promócií za sumu 14 560 € bez DPH, Vedenie UK nesúhlasí s navrhovanou ponukou. 

Z dôvodu obmedzeného počtu hostí na jednotlivých promóciách bude zabezpečený stream 

pracovníkmi RUK. Tiež informovala o podpise Memoranda o spolupráci UK a STU pri zabezpečení 

vybraných predmetov pre študentov oboch univerzít. 

- prorektorka UK pre majetok a investície informovala o účtovnej závierke UK Veda, s.r.o. – stúpol 

predaj kníh prostredníctvom e-shopu, strata sa znížila oproti minulému roku, účtovníctvo je vedené 

externe, zamestnanci nie sú, všetky administratívne a riadiace činnosti vykonávajú konateľky osobne. 

- predsedníčka AS UK informovala, že na Finančnej komisii AS UK bol prijatý záver, ktorým komisia 

odporúča AS UK schváliť Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2021. Podmienečné z dôvodu 

potreby vyjadrenie kolégia rektora UK k návrhu. Kvestorka UK bezodkladne zabezpečí zaslanie 

návrhu materiálu kolégiu rektora UK na vyjadrenie. 

- Mgr. Jana Šmelková, PhD. informovala o projekte univerzitnej materskej školy, ktorý je v štádiu 

riešenia, bola podaná žiadosť na MŠVVaŠ SR o zaradenie do siete materských škôl, projektant 

aktuálne spracováva projekt potrebný na ďalšie stavebné konania. Materská škola bude v areáli UK 

na Starých Gruntoch. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r e k t o r  U K  


