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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 01. decembra 7877 
 
 
Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jozef Masarik, Viera Štvrtinová, Ingrid Kútna 

Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, Radomír Masaryk, Jana 
Duračinská, Zuzana Kovačičová 

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

 
Program: 
P. Informácie z aliancie ENLIGHT. 
V. THESES. 
W. Aktuálne informácie z úseku pre majetok a investície. 
Z. Rôzne. 
 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
0. Informácie z aliancie ENLIGHT. 
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval vedenie univerzity o úlohe, ktorá vyplýva z členstva 
v aliancii ENLIGHT a súvisí so „zeleným“ cestovaním. Odporúča sa, aby všetky pracovné/študijné cesty 
do osem hodinovej dostupnosti boli uskutočňované železničnou dopravou. Vedenie UK podporuje návrh 
na báze odporúčania pre fakulty a súčasti UK. 
 
7. THESES. 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala vedenie univerzity o výsledku prieskumu 
ohľadom využívania programu na kontrolu záverečných prác – THESES, ktorý realizovala v súčinnosti 
s jednotlivými fakultami UK ako reakciu na blížiaci sa termín ukončenia zmluvného vzťahu s 
poskytovateľom služby. Väčšina fakúlt UK má aj naďalej záujem tento program/službu využívať. 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť odporučil upraviť používanie THESES 
v smernici rektora, ktoré bude založené na jeho dobrovoľnom využívaní. Povinnosť kontroly záverečných 
prác bude aj naďalej iba cez centrálny register záverečných prác/AiSV. Zároveň navrhol, aby sa na 
fakultách UK zistil záujem o využívanie frekventovanejšieho systému, ako napr. TURNITIN, ale vzhľadom 
na vyššie finančné náklady spojené s nákupom a prevádzkou tohto systému bude potrebná aj finančná 
spoluúčasť fakúlt UK. 
 
N. Informácie z úseku pre majetok a investície. 
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala vedenie univerzity o žiadostiach o zriadenie 
vecných bremien na pozemky vo vlastníctve UK v Karlovej Vsi.  



 
 
 
 
 

 

+421 2 9010 1001 
kr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

So žiadosťou Ing. Medľu a Ing. arch. Jany Medľovej, ktorí požiadali o zriadenie vecného bremena práva 
prechodu a prejazdu na parkovisko pri polyfunkčnom objekte, ktoré plánuje vybudovať a právo prechodu 
a prejazdu na prístupovú cestu k tomuto objektu a vybudovanie vodovodnej prípojky (Karloveské 
rameno) - Vedenie UK súhlasí za príslušnú odplatu zriadiť vecné bremeno nakoľko sa jedná o pozemky 
s malou výmerou, ktoré sú nevyužívané.  
 
So žiadosťou o zriadenie vecného bremena od Ing. Randu (zástupca CASEY s. r. o.), ktorá sa týka 
pozemku v Karlovej Vsi pri hlavnej ceste (pri napojení Karloveského ramena na Botanickú ul.), kde 
žiadateľ chce vybudovať dočasnú stavbu – autoumyváreň, Vedenie UK nesúhlasí a odporúča dočasne 
prenajať záujemcovi pozemok na max. obdobie n rokov. 
 
Ohľadom užívania priestorov na UK (najmä telocvične na Mlynoch UK) informovala, že v súčasnosti sa 
uplatňuje rozdielny prístup v znášaní finančných nákladov na energie, a to v zmysle, že nie všetky 
fakulty/užívatelia, ktoré telocvične využívajú znášajú aj s tým spojené prevádzkové náklady, najmä 
energie. Tieto náklady znášajú Mlyny UK. Navrhuje preto v smernici o nakladaní s majetkom upraviť 
povinnosť podieľať sa na prevádzkových nákladoch, a to pomerne podľa využitia. 
 
K čerpaniu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR informovala, že investície na 
modernizáciu budovy na Šafárikovom nám. aktuálne možné len z komponentu V – obnova historických 
budov. Cena kompletnej projektovej dokumentácii je kalkulovaná vo výške cca Pno tis. EUR a výška 
spoluúčasti na nákladoch môže byť cca vo výške P,W mil. EUR. Navrhla, aby sa začala zatiaľ prvá fáza 
projektovej dokumentácie, čo predstavuje povinný energetický audit budovy a náklady odhaduje vo 
výške cca no tis. EUR a podľa výsledku prvej časti sa zváži druhá fáza projektovej dokumentácie (aj s 
ohľadom na kritériá výzvy z POO). Vedenie UK s návrhom súhlasí a podporuje. 
 
K nájomným zmluvám uzatvoreným do konca roka VoVV uviedla, že z dôvodu nezasadnutia Správnej 
rady UK, a teda neschválenia nových nájomných zmlúv ich platnosť vyprší WP. decembra VoVV. 
 
Mobilní operátori, ktorí majú zariadenia na strechách na Mlynoch UK, budú platiť prenájom vo výške 
pnoo EUR ročne zvýšený o inflačnú doložku, čo predstavuje Poo% navýšenie oproti minulým rokom – 
tento návrh bude predložený na najbližšie zasadnutie Správnej rady UK, zároveň bude predložený aj 
návrh na úpravu cenníkov. 
 
Odpredaj pozemku vo výške ZZ m! na ulici Nad lomom, o ktorý prejavila záujem rodina Mrázová bude vo 
forme obchodnej súťaže s minimálnou cenou pVn EUR/m!. 
 
V poslednom bode informovala o príprave predaja budovy a pozemkov v Lučenci taktiež formou 
obchodnej súťaže. 
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R. Rôzne. 
Kvestorka UK informovala o plánovanom prijatí bezúčelových finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, 
ktorým navrhuje prideliť ŠPP prvok na výdavky celouniverzitného typu, ako napr. poplatky za 
akreditáciu, granty mladých, na postdoktorandov a pod. 
 
Prorektorka UK pre kvalitu informovala, že žiadosť o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania 
kvality UK je spracovaná a po menších opravách a doplneniach v prílohách bude odoslaná na SAAVŠ do 
utorka Vo. decembra VoVV. Zároveň informovala členov Vedenia UK o rozoslanom dotazníku ohľadom 
kvality výučby, ktorý pripravilo Oddelenie kvality Rektorátu UK, a na ktorom sa zúčastnilo cca Vooo 
slovenských a PpZ zahraničných študentov z jednotlivých fakúlt UK, aktuálne je dotazník v stave 
vyhodnocovania. Po jeho vyhodnotení bude informovať členov Vedenia UK. 

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

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor 


