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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 0. júna 4544 
 
 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová (online), Jozef Masarik, Viera 
Štvrtinová, Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer 
(od EF:HF hod.), Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová, Jana 
Duračinská 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Alena Matušíková, Jana Šmelková, 
Róbert Zsembera,  hostia (viď nižšie) 

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Správa o zistených nezrovnalostiach a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti 
s realizovaným projektom „Univerzitný vedecký park UK“. 

2. Projekt ACCORD.  
(prizvaní hostia: Zuzana Lisoňová, Peter Fedor, Milan Trizna, Daniel Ševčovič, Peter Kúš) 

3. Projekt CEVIS. 
(prizvaní hostia: Rastislav Igliar, Ján Híveš,  Oliver Moravčík, Karol Marhold, Pavol Siman a Marek 
Radvanský).  

4. Rôzne. 
 

Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 

1. Správa o zistených nezrovnalostiach a žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti 
s realizovaným projektom „Univerzitný vedecký park UK“. 

 
Rektor UK informoval Vedenie UK o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR so štátnym tajomníkom, na 
ktorom rokovali o správe o zistených nezrovnalostiach a o žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov 
v súvislosti s realizovaným projektom ITMS kód: 26240220086 „Univerzitný vedecký park UK“.  
Rektor UK v tejto súvislosti informoval o právnych možnostiach ďalšieho postupu UK. Všetci prítomní 
členovia Vedenia UK vyjadrili jednoznačný súhlas s postupom, v rámci ktorého UK nebude uhrádzať 
vyrubenú korekciu na základe správy o zistených nezrovnalostiach. Finálne rozhodnutie o ďalšom 
postupe bude prijaté na úrovni Vedenia UK po detailnom preskúmaní a analýze všetkých možností. 
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2. Projekt ACCORD. 
 

Vedúca Oddelenia projektov Rektorátu UK predstavila Vedeniu UK a prizvaným hosťom aktuálne 
informácie k projektu ACCORD, verejné obstarávania na jednotlivé zákazky sú už ukončené a prebieha 
ich realizácia. V rámci projektu dochádza k rekonštrukcii budov, učební, laboratórií, k nákupu vybavenia 
a iné pre PriF UK a FMFI UK. Prizvaní hostia potvrdili aktuálne bezproblémový priebeh realizácie projektu 
ACCORD, ale možný problém vidia pri vratkách DPH a je možné, že budú potrebovať finančné 
prostriedky na preklenutie tohto obdobia, čo predstavuje cca 1,9 mil. eur. Zároveň dekan PriF UK 
informoval o navýšení predpokladaných výdavkov na projekt o vyše 2 mil. EUR u dôvodu nárastu cien na 
trhu, ktoré fakulta nemá možnosť financovať z vlastných zdrojov. Dekan FMFI UK informoval, že 
spolufinancovanie FMFI UK na projekte, vrátane odhadovaného navýšenia nákladov, dokáže pokryť 
z vlastných zdrojov.  
Rektor UK navrhuje organizáciu koordinačného stretnutia niektorých fakúlt UK za účelom možného 
poskytnutia pôžičky na dofinancovanie realizácie projektu ACCORD.  
 
3. Projekt CEVIS. 
 
K projektu CEVIS boli prizvaní hostia z STU a zo SAV. 
Člen Predsedníctva SAV (p. Radvanský) predstavil aktuálny stav projektu CEVIS z pohľadu SAV, ktorý je 
zameraný na 3. piliere, a to sú: spolupráca v oblasti vedy, infraštruktúra a transfer znalosti do spoločnosti.  
Projekt by mal byť financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR a z prostriedkov EŠIF. SAV informovala, 
že partnermi projektu by mali byť UK, STU, SAV, Mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, ESET, 
SAPIE. Za účelom spolupráce by malo byť podpísané memorandum o spolupráci medzi partnermi 
projektu a vytvorená Bratislavská inovačná agentúra – záujmové združenie právnických osôb. SAV 
navrhuje zriadiť kanceláriu CEVIS-u za účelom koordinácie jednotlivých krokov projektu a celkovej 
komunikácie.  
Na záver sa zúčastnení dohodli na potrebe určiť štruktúru fungovania, jednotlivých koordinátorov a 
harmonogram prác v prípade realizácie projektu. Rektor UK zdôraznil potrebu včasného a úplného 
informovania o jednotlivých aktivitách, nakoľko súčasný stav nezodpovedá očakávaniam budúcej 
spolupráce. 
 
4. Rôzne. 
 
Prorektorka UK pre kvalitu informovala o účasti na konferencii Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo, na ktorej boli prezentované aktuálne informácie, a to: 
1. Na jednotlivých fakultách by mali pôsobiť manažéri kvality mimo akademického prostredia, 
2. na webových stránkach fakúlt by mali byť zverejnené všetky informácie a dokumenty týkajúce sa 

akreditácie – za UK zatiaľ iba 5 fakúlt, 
3. SAAVŠ pracuje na zavedení rovnakých kódov inauguračných a habilitačných konaní za účelom 

jednoznačnej identifikácie vysokej školy, 
4. akreditačné materiály je potrebné mať preložené a zverejnené v anglickom jazyku. 
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Vedenie UK diskutovalo o zvýšení cien za energie a možnostiach kompenzácie zo strany štátu. V prípade 
nezískania finančných prostriedkov z Ministerstva financií SR (resp. z vlády SR) na kompenzáciu 
navýšenia cien energií bude celková suma rozpočítaná medzi Rektorát UK a fakulty/súčasti UK. 
 
Rektor UK žiada kvestorku UK, aby vykonalo analýzu zostatkov finančných prostriedkoch na účtoch 
súčastí UK. Kvestorka UK bude v tejto veci požadovať aj súčinnosť tajomníkov fakúlt UK. 
 
Rektor UK žiada, aby prorektorka UK pre majetok a investície pripravila rozdeľovník sledovania 
vyhlásenia jednotlivých výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a to podľa oblastí agendy 
jednotlivých prorektorov UK. 
 
 
 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
r e k t o r  


