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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 01. marca 0600 
 
 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Viera Štvrtinová, 
Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, Radomír 
Masaryk, Viera Štvrtinová, Jana Duračinská 

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Predstavenie nového riaditeľa CIT UK a informácia o stave úloh na CIT UK. 
2. Plán verejného obstarávania na UK na rok 2022.  
3. Akreditácie a zabezpečovanie vnútorného systému kvality na UK – informácia o stave. 
4. Návrh cenníkov pre UVZ v Richňave a pre Botanickú záhradu UK.  
5. Vyhodnotenie a konkretizácia záverov zo zasadnutia Kolégia rektora UK. 
6. Rôzne.  

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

1. Predstavenie nového riaditeľa CIT UK a informácia o stave úloh na CIT UK. 
 
Prorektor UK pre informačné technológie predstavil Vedeniu UK riaditeľa CIT UK. Prorektor UK a riaditeľ CIT 
UK informovali o stave úloh na úseku informačných technológií, poukázali najmä na tie, na ktorých pracujú 
s najvyššou prioritou, a to zabezpečenie centrálnej databázy osôb, elektronického ubytovacieho systému, 
nábor a zaškolenie nových zamestnancov, úprava univerzitného webového sídla, digitálny systém 
zabezpečovania kvality a iné. 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť vzniesol požiadavku na jednotné úložisko 
(web, cloud) pre UK vo veci dokumentácie týkajúcej sa zabezpečovania kvality na UK. 
 
2. Plán verejného obstarávania na UK na rok 2022.  
 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval o procese tvorby návrhu Plánu verejného 
obstarávania na UK na rok 2022. V prvej fáze boli oslovené fakulty a súčasti UK, aby predložili požiadavky na 
verejné obstarávanie, následne boli na oddelení tieto požiadavky zapracované a na ich základe bol vytvorený 
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návrh Plánu verejného obstarávania na UK na rok 2022. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek 
RUK prezentoval Vedeniu UK návrh Plánu verejného obstarávania na UK na rok 2022. Vedenie UK návrh 
prerokovalo a odporučilo rektorovi UK Plán verejného obstarávania na UK na rok 2022 schváliť. 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK ďalej informoval o pripravovanom 
koordinačnom/pracovnom stretnutí k procesom verejného obstarávania v podmienkach UK, ktoré je 
naplánované na 31. 3. 2022 v Aule UK. Na stretnutie boli pozvané osoby zodpovedné za procesy verejného 
obstarávania na fakultách UK a ostatných súčastiach UK a fakultní technickí správcovia, ktorí zabezpečujú 
nákup IKT. Na stretnutí budú vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK spolu s prorektorom 
UK pre informačné technológie a riaditeľom CIT UK informovať o vnútornom predpise, ktorý definuje pre 
fakulty UK a ostatné súčasti UK postavenie samostatných prevádzkových jednotiek, na základe ktorých budú 
môcť fakulty UK a ostatné súčasti UK obstarávať tovary a služby samostatne a na vlastnú zodpovednosť. 
 
3. Akreditácie a zabezpečovanie vnútorného systému kvality na UK – informácia o stave. 
 
Vedenie UK prerokovalo návrh odmeňovania členov Akreditačnej rady UK a odporučilo uzatváranie zmluvného 
vzťahu formou dohody o vykonaní práce. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o príprave vnútornej 
hodnotiacej správy vnútorného systému kvality na UK, a tiež o príprave viacerých textov na preklad do 
anglického jazyka. 

 
4. Návrh cenníkov pre UVZ v Richňave a pre Botanickú záhradu UK.  
 
Kvestorka UK predložila návrh nového cenníka ubytovania pre učebno-výcvikové zariadenie v Richňave, ktorý 
zohľadňuje vykonané rekonštrukčné práce a návrh nového cenníka pre Botanickú záhradu UK. Vedenie UK 
s predloženými návrhmi cenníkov súhlasí. 
Kvestorka UK informovala o nevyhnutnej potrebe výmeny elektrických rozvodov/siete v tzv. novej budove na 
Šafárikovom nám. v správe Rektorátu UK, ktorá bude realizovaná v letných mesiacoch r. 2022. 
 
5. Vyhodnotenie a konkretizácia záverov zo zasadnutia Kolégia rektora UK. 
 
Vzhľadom na prijaté závery z ostatného zasadnutia Kolégia rektora UK, a to najmä požiadavke na „dekanov 
tých fakúlt UK, ktoré sú dlhodobo recipientmi finančných prostriedkov prostredníctvom inštitútu solidarity 
o predloženie komplexného plánu opatrení na zlepšenie celkovej finančnej kondície fakulty“ je potrebné spracovať 
prehľad za dlhšie obdobie, ktorý bude podkladom pre vyhodnotenie inštitútu solidarity na UK. 

 

6. Rôzne. 

Rektor UK vyzval členov vedenia univerzity, ako vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov, na šetrenie 
finančných prostriedkov vzhľadom na enormné navýšenie cien prevádzkových nákladov (energie a iné), 
tovarov a služieb. 
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Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o aktuálnom stave pomoci osobám zasiahnutých vojnovým 
konfliktom na Ukrajine v podmienkach UK. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o príprave vnútorného predpisu vzťahujúceho sa na 
zamestnancov a študentov ukrajinských univerzít/vysokých škôl. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o stave prebiehajúcich rokovaní s telekomunikačnými 
operátormi, ktorí majú v Mlynskej doline umiestnené na strechách objektov UK vysielače. Vzhľadom na 
pripravovanú rekonštrukciu celého bloku internátu Ľ. Štúra „B“ je nevyhnutná ich súčinnosť.  

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

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


