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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 0. novembra 6766 
 
 

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

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková, Alena Matušíková, Jana Šmelková, Róbert 
Zsembera, Michal Káčerík 

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

K. Návrh Štatútu UK.  
O. Návrh harmonogramu akademického roka OQOR/OQOT. 
R. Akreditácia, hodnotenie kvality. 
T. Smernica o nakladaní s majetkom UK.  
W. Rôzne. 

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

G. Návrh Štatútu UK. 
 

Vedenie UK po zapracovaní pripomienok členov vedenia univerzity, návrh nového Štatútu UK 
prerokovalo a súhlasí s jeho navrhnutým znením. Návrh bude zaslaný dekanom fakúlt UK na 
pripomienkovanie s akademickou obcou fakúlt a následne bude predmetom rokovania na najbližšom 
zasadnutí Kolégia rektora UK dňa OT. novembra OQOO, po súhlasnom stanovisku bude zaslaný 
jednotlivým komisiám AS UK, ktoré budú o ňom rokovať v priebehu mesiaca december OQOO. Vedenie 
UK súhlasí s používaním generického maskulína v Štatúte UK. 
 
6. Návrh harmonogramu akademického roka 6760/676N. 

 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci predložila Vedeniu UK návrh harmonogramu 
akademického roka OQOR/OQOT. Z dôvodu úsporných energetických opatrení sa Vedenie UK dohodlo na 
nasledovnom začiatku a konci zimného a letného semestra: 

• zimný semester – K`. september OQOR – KW. december OQOR 
• letný semester – Ka. február OQOT – OT.máj OQOT 

 
0. Akreditácia, hodnotenie kvality. 

 
Prorektorka UK pre kvalitu informovala o potrebe vyhotoviť prílohu č. K žiadosti o posúdenie súladu 
vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § OT zákona č. Oda/OQK` Z. z., ktorá obsahuje eRe 
zosúladených študijných programov do KQ. novembra OQOO max. do KW. novembra OQOO. Prorektorka UK 
pre vzdelávanie a sociálne veci pracuje na automatickom generovaní požadovaných údajov do 
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predmetnej prílohy a jednotlivých odkazov z akademického informačného systému AiSO. Za týmto 
účelom sa zúčastnila aj na rokovaní s UPJŠ v Košiciach, kde bola dohodnutá táto technická funkcionalita. 
Zároveň prorektorka UK pre kvalitu vyjadrila potrebu redukcie počtu ukazovateľov v dokumente 
Dlhodobý zámer rozvoja UK za účelom vytvorenia koncízneho dokumentu. 
 
N. Smernica o nakladaní s majetkom UK. 

 
Prorektorka UK pre majetok a investície predložila návrh úpravy – pridanie nového ods. d v čl. T Smernice 
o nakladaní s majetkom UK vo veci zjednotenia predkladania žiadostí do kolektívneho orgánu. 
 
Návrh: 
(d) Žiadosť do kolektívneho orgánu v listinnej a súčasne aj v elektronickej podobe predkladá za príslušnú 
fakultu dekan fakulty, za SHS jej riaditeľ a za RUK a CFS prorektor pre majetok a investície. Dekan fakulty 
a riaditeľ SHS prekladá žiadosť do kolektívneho orgánu prostredníctvom Úseku prorektora pre majetok 
a investície najneskôr KQ pracovných dní pred termínom predkladania žiadostí do kolektívneho orgánu. 
Úsek prorektora pre majetok a investície je oprávnený požiadať dekana fakulty alebo riaditeľa SHS o 
úpravu, doplnenie žiadosti a poskytnutie súčinnosti pri prekladaní žiadosti. Úsek prorektora pre majetok 
a investície je oprávnený nepredložiť žiadosť do kolektívneho orgánu, ak žiadosť zo strany fakulty alebo 
SHS nebude obsahovať všetky náležitosti potrebné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo vnútorných predpisov UK, alebo ak fakulta alebo SHS neposkytne súčinnosť pri úprave alebo 
oprave žiadosti. Poverený zamestnanec Úseku prorektora pre majetok a investície je oprávnený 
zabezpečiť obhliadku predmetu nájmu. Poverený zamestnanec Úseku prorektora pre majetok a 
investície zaznamená výsledok fyzickej obhliadky a zašle ho elektronicky kolektívnemu orgánu a 
predkladateľovi žiadosti. 
 
Vedenie UK súhlasí s predmetnou úpravou. 

  
S. Rôzne. 
 
Na záver rektor UK zhrnul dôležité termíny v nasledujúcom období: 
• T. novembra OQOO zaslať návrh nového Štatútu UK a smernice rektora UK o nakladaní s majetkom 

UK dekanom fakúlt. 
• do KW. novembra OQOO je potrebné dodať prílohu č. K k žiadosti o posúdenie vnútorného systému 

kvality, aby do KQ. decembra OQOO mohli byť všetky podklady zaslané na SAAVŠ. 
• OT. novembra OQOO zasadnutie Kolégia rektora UK. 
• Od. novembra OQOO zaslať návrh nového Štatútu UK jednotlivým komisiám AS UK. 
 
Prorektor UK pre informačné technológie informoval o pracovnej ceste na UPJŠ v Košiciach za účelom 
dohodnutia nastavenia komunikácie pre akademický informačný systém AiSO. Vyjadril potrebu zriadenia 
vývojového tímu k akademickému informačnému systému AiSO. 
Zároveň informoval o naplnení DNS a Marquet-u v priebehu dvoch týždňov tovarom, ktorý bol 
požadovaný. 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor 


