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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 0. decembra 6768 
 
 

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):  

O. Správa o kontrolnej činnosti na UK za rok STSO a návrh plánu kontrolnej činnosti na rok STSS. 
S. Akreditačná rada UK – nominácie. 
V. Pôžičky z GARI účtu. 
Y. Informácie o projektoch na úseku medzinárodných vzťahov.  
\. Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline – aktuálne informácie.  
_. Zimná univerziáda SR STSS – stav príprav. 
`. Ministerstvo hospodárstva SR – informácia o zmluve.  
a. Príprava na zasadnutie AS UK. 
b. Rôzne. 
 

Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
8. Správa o kontrolnej činnosti na UK za rok 6768 a návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 6766. 
 
Hlavný kontrolór UK prezentoval odpočet činností útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu za rok STSO. 
Bolo realizovaných OO obsažných kontrol. Do VT. OO. STSO bolo vybavených VS žiadostí o informáciu, boli 
vykonané štyri kontroly plnenia opatrení. Informoval tiež aj o ďalšej činnosti útvaru. 
Na rok STSS navrhol zrealizovať O\ kontrol, štyri kontroly plnenia opatrení a pokračovať v ďalšej agende útvaru. 
Predložený návrh plánu činností Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu RUK na rok STSS sa bude v 
priebehu roku STSS aktualizovať na základe potrieb a rozhodnutí rektora UK a Vedenia Univerzity Komenského 
v Bratislave. Vedenie UK súhlasí s predloženým plánom kontrolnej činnosti na rok 6766. 
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6. Akreditačná rada UK – nominácie. 
 
Prorektorka UK pre kvalitu informovala o doručených nomináciách na členov Akreditačnej rady UK 
z jednotlivých fakúlt, členov bude O\. Študentská časť Akademického senátu UK nominuje dvoch členov za 
študentov. 
 
Návrhy za prírodovednú oblasť vzdelávania: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., prof. RNDr. Juraj Hromkovič, 
DrSc., doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. 
Návrhy za lekársku a zdravotnícku oblasť vzdelávania: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prof. MUDr. Andrej 
Dukát, CSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 
Návrhy za spoločenskovednú oblasť vzdelávania: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. PhDr. 
Mária Kožuchová, CSc., prof. Ing. Milana Konvita, PhD. 
Návrhy za humanitnú oblasť vzdelávania: prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 
PhD. 
Návrhy za externé prostredie: Ing. Elena Kohútiková, PhD., RNDr. Oto Nevický, MBA 
 
P. Pôžičky z GARI účtu. 

 
Kvestorka UK informovala o výške a spôsobe vyrovnania požičaných finančných prostriedkov z GARI účtu pre 
UVP UK, PdF UK, Praf UK, FTVŠ UK. 

 
U. Informácie o projektoch na úseku medzinárodných vzťahov. 

 
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o projektoch medziuniverzitnej spolupráce, projekt MOVE 
(UK s TUKE) zameraný na mapovanie virtuálnych mobilít, projekt UniWelis zameraný na podporu 
internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným 
akademickým pracovníkom. 

 
W. Univerzitné pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline – aktuálne informácie. 
 
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o podnete z Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK 
o zistených nedostatkoch pri prenájme nebytových priestorov v bloku VB-D zo strany nájomcu Univerzitné 
Pastoračné centrum bl. Jozefa Freinademetza najmä vo využívaní priestorov na iné účely ako je dohodnuté v 
nájomnej zmluve (účel podľa nájomnej zmluvy je prevádzkovanie Univerzitného pastoračného centra), pričom 
priestory sú využívané na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti v podobe akcií, napr. svadieb, veselíc, škôl 
tanca, prenájom hracej plochy na bedminton za vstupné, internát eviduje sťažnosti ubytovaných študentov na 
hluk z akcií. Zároveň internát eviduje porušenie nájomnej zmluvy podľa čl. VII. odsek \, ktorý zakazuje 
vykonávať akékoľvek stavebné a iné úpravy na majetku prenajímateľa bez jeho predchádzajúceho písomného 
súhlasu (nájomca svojvoľne urobil výrezy okien do fasády budovy VBD a vyznačil si parkovacie miesto 
nepovoleným spôsobom). Nájomcovi univerzity prispieva ročne vo výške O\ tisíc eur, ktoré vyčleňuje z jej 
rozpisu dotácie. Nájomca sa zúčastnil v roku STOb zasadnutia Vedenia UK, kde bol upozornený na odstránenie 
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nedostatkov, nájomca bude opätovne písomne vyzvaný na dodržiavanie nájomnej zmluvy a odstránenie 
nedostatkov pod hrozbou ukončenia nájomného vzťahu. 
 
[. Zimná univerziáda SR 6766 – stav príprav. 

 
Zimná univerziáda SR STSS sa bude konať v plánovanom termíne podľa aktuálne platných epidemiologických 
opatrení v čase konania podujatia, konečné rozhodnutie o sprievodných akciách príjme Vedenie UK po O\. O. 
STSS, zatiaľ bude spustená registrácia športovcov na jednotlivé súťaže a propagácia podujatia. 

 
]. Ministerstvo hospodárstva SR – informácia o zmluve. 

 
Ministerstvo hospodárstva SR ako objednávateľ a Univerzita Komenského v Bratislave ako zhotoviteľ uzatvorili 
dňa S\. S. STSO Zmluvu o dielo reg. č. VTT/STST-ST_T-OTST, č. Z/STSO/VY`/I/RUK/OLP „Príprava a tvorba 
bezpečnostnej dokumentácie pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ (ďalej len „zmluva o dielo“). 
Zmluva o dielo bola neskôr menená Dodatkom č. O zo dňa Y. a. STSO, reg. č. SVO/STSO-ST_T-OTST, 
D/STSO/O\b\/I/RUK/OLP. Dňa `. OS. STSO bolo univerzite doručené odstúpenie ministerstva od zmluvy o dielo 
v zmysle čl. ` ods. O písm. a) a čl. ` ods. S zmluvy o dielo (ďalej len „odstúpenie od zmluvy“). Podľa čl. ` ods. \ 
zmluvy o dielo je toto odstúpenie od zmluvy účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. 

 
^. Príprava na zasadnutie AS UK. 
 
Členov vedenia univerzity informovala predsedníčka AS UK o jednotlivých bodoch programu, ktoré majú byť 
zaradené na najbližšie zasadnutie AS UK. 
 
9. Rôzne. 
 
Prorektor UK pre informačné technológie informoval o ukončení prijímania životopisov uchádzačov 
o zamestnanie na pozíciu riaditeľa Centra informačných technológií. Zároveň uviedol, že pripravuje nový 
organizačný poriadok Centra informačných technológií UK. 

 
 

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

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


