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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 01. júna 0500 
 
 
Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Ingrid Kútna 

Želonková, Michal Greguš, Radomír Masaryk, Jana Duračinská 
Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Jana Šmelková, Róbert Zsembera, 

Martin Dufala, Pavel Beňo 

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

P. Verejné obstarávanie energií na UK. 
U. Informácia o stave IT a zabezpečenia elektronickej podpory ubytovacieho procesu. 
X. Otázky týkajúce sa Správnej rady UK. 
[. Zmena parkovacej politiky vo vzťahu k parkovisku pred novou budovou UK na Šaf. námestí. 
]. Rôzne. 

 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
I. Verejné obstarávanie energií na UK. 

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK predstavil vedeniu univerzity 
možnosti nákupu energií, ktoré vzhľadom na špecifickú povahu tejto komodity a vývoj trhu, prichádzajú 
do úvahy: 
• nakupovať tak ako doteraz - formou zmluvy na celý rok, 
• nákup prostredníctvom DNS na štvrťročnom intervale, 
• spotové ceny – zadefinujeme objem energií, ktoré potrebujeme v danom roku a od dodávateľa 

kupujeme energie v alikvotnej časti z celého objemu, 
• indexačná doložka – pri zmene ceny bude prehodnocovaná cena podľa situácie na trhu, 
• nákup za viaceré vysoké školy dohromady, 
• kombinácia – napr. spoločného nákupu za viaceré vysoké školy a spotového nákupu. 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK ďalej zdôraznil potrebu promptného 
rozhodnutia, nakoľko existuje predpoklad, že na jeseň budú ceny energií vyššie.  
V rámci diskusie vedenia univerzity na túto tému oslovil prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium 
a projektovú činnosť s otázkou na optimálny spôsob obstarávania aj dekana FMFI UK, ktorý tlmočil názor 
zástupcov FMFI UK. Vzhľadom na dostupné informácie, priebeh diskusie a vyjadrenia členov vedenia 
univerzity, rektor UK dal hlasovať o návrhu na výber spôsobu verejného obstarávania energií na UK. 
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Vedenie UK prijalo jednomyseľný záver: pokračovať tak ako doteraz, a to formou ročnej zmluvy. V súlade 
s týmto záverom bude ďalej postupovať Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK. 

 

2. Informácia o stave IT a zabezpečenia elektronickej podpory ubytovacieho procesu. 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval Vedenie UK o príprave a stave zabezpečenia 
elektronickej podpory ubytovacieho procesu. Zároveň prorektor UK spolu s riaditeľom CIT UK 
informovali o aktuálnej situácii (aj personálnej) na CIT-e UK. 

 

3. Otázky týkajúce sa Správnej rady UK. 

Rektor UK oboznámil Vedenie UK s procesnými postupom kreovania novej Správnej rady UK, ktorý 
ukladá novela zákona o vysokých školách. Predsedníčka Akademického senátu UK informovala 
o medzníkoch a časových súvislostiach, ktoré boli v tejto veci prijaté Akademickým senátom UK. 
Vzhľadom na neodkladnosť schváliť viaceré zásadné dokumenty/materiály pre činnosť UK (v prípade 
materiálov týkajúcich sa Univerzitnej nemocnice v Martine aj osobitne strategického významu pre 
Slovensko) v Správnej rade UK, je nevyhnutné, aby sa zasadnutie Správnej rady UK uskutočnilo čo 
najskôr. 

 

4. Zmena parkovacej politiky vo vzťahu k parkovisku pred novou budovou UK na Šaf. námestí. 

Rektor UK informoval Vedenie UK o svojom rozhodnutí zmeniť parkovaciu politiku vo vzťahu 
k parkovisku a garáži pred novou budovou UK na Šaf. námestí v Bratislave. Rektor UK zdôraznil potrebu 
precízneho dodržiavania nových pravidiel parkovacej politiky, ktoré budú platiť od P. septembra UjUU. 
Záver: kvestorka UK predloží rektorovi UK na schválenie nový koncept parkovacej politiky vo vzťahu 
k parkovisku a garáži pred novou budovou UK na Šaf. námestí, a to v priebehu letných mesiacov UjUU. 

 

W. Rôzne. 

Rektor UK informoval o termíne stretnutia (k. júl UjUU) so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre vedu, 
výskum a inovácie, na ktorom sa rektor UK zúčastní spolu s kvestorkou UK a prorektorom UK pre vedu, 
doktorandské štúdium a projektovú činnosť, a to v súvislosti so zvýšenými nákladmi UK za energie. 
 
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala Vedenie UK o doručení žiadosti o zriadenie vecného 
bremena v prospech Úradu vlády SR na pozemok UK pri hoteli Bôrik.  
Záver: Vedenie UK sa zhodlo na postupe predaja majetku UK pri hoteli Bôrik, prorektorka UK pre majetok 
a investície bola poverená prípravou procesu odpredaja nepotrebného majetku.  
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Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci predložila vedeniu univerzity návrh na rozdelenie účelovej 
dotácie na špecifické potreby medzi fakulty UK a Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
(CPŠ).  
Záver: Vedenie UK vzalo predložený materiál na vedomie a návrh schvaľuje.  
Ďalej informovala o priebehu prác Akreditačnej rady UK. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o aktuálnom stave 
hodnotenia vedy a projekte ACCORD.  
 
 

Zapísala:   Mgr. Jana Šmelková, PhD. 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

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


