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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 0. októbra 6766 
 
 

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

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

K. Otázka poverovania dekanov (príprava nového štatútu). 
R. Príprava žiadosti o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a príloh tejto žiadosti. 
U. Návrh úsporných energetických opatrení na RUK vrátane študentských domovov. 
Y. Závery stretnutia s tajomníkmi fakúlt UK. 
Z. Rôzne. 

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

H. Otázka poverovania dekanov (príprava nového štatútu). 
 

Pri príprave nového Štatútu UK sa Vedenie UK po diskusii zhodlo, že nový Štatút UK sa bude pripravovať 
spôsobom dôkladnej diskusie naprieč orgánmi a reprezentáciami univerzity. Vedenie UK zároveň 
prerokovalo situáciu ohľadne ustanovenia dekanov FTVŠ UK a FSEV UK do funkcií, identifikovalo 
problémy pri výklade prechodných ustanovení zákona o vysokých školách, keďže sa voľby nevyhlásili v 
súlade s odporúčaním UK do RY. apríla RdRR a vyslovilo potrebu riešiť túto otázku priamo s dekanmi 
dotknutých fakúlt UK. 
 
6. Príprava žiadosti o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality a príloh tejto 

žiadosti. 
 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o príprave žiadosti o posúdenie súladu vnútorného systému 
zabezpečovania kvality spolu s prílohami (študijné programy, habilitačné a inauguračné konania, 
ukazovatele vnútorného systému), ktorá bude zaslaná na SAAVŠ začiatkom decembra RdRR. Po 
vykonaní potrebných úprav a schválení Vedením UK bude vnútorný systém zabezpečovania kvality UK 
zaslaný na vyjadrenie Vedeckej rade UK a následne predložený na zasadnutie Akademického senátu UK, 
ktoré je plánované v novembri RdRR. V súvislosti s novelou zákona o vysokých školách vypracovalo ÚLP 
RUK dodatok k vnútornému predpisu UK č. RU/RdRK, ktorý na základe dodatku č. h k Štatútu UK sa doplnil 
čl. Yia Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kde podľa ods. Y 
predmetného článku: Vnútorný systém na návrh rektora po vyjadrení VR UK schvaľuje Akademický senát 
UK. 



 
 
 
 
 

 

+421 2 9010 1001 
kr@uniba.sk 

 

www.uniba.sk 

 

Zároveň informovala o Dlhodobom zámere rozvoja UK, ktorý obsahuje RRi ukazovateľov, podrobné 
informácie budú pripravené na novembrové zasadnutie Akademického senátu UK. Vyslovila potrebu 
aktualizácie týchto indikátorov. 
 
N. Návrh úsporných energetických opatrení na RUK vrátane študentských domovov. 

 
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o pláne podať žiadosť z Plánu obnovy a odolnosti 
SR na kompletnú rekonštrukciu vykurovacieho systému v budove na Šafárikovom nám. a na 
rekonštrukciu študentského domova „Štúrak“ A.  
Kvestorka UK informovala o postupnom zavádzaní úsporných opatrení, ako výmena žiaroviek, senzorov 
regulácia kúrenia, atď.  
Riaditeľ Kancelárie rektora UK predstavil materiál s návrhom úsporných opatrení pre študentské domovy 
UK a v spolupráci s OVV pripraví komunikačnú kampaň pre študentov a zamestnancov ubytovaných 
v študentských domovoch. 
 
S. Závery stretnutia s tajomníkmi fakúlt UK. 
 
Kvestorka UK informovala o záveroch z pracovných stretnutí s tajomníkmi fakúlt vo veci aktuálnej 
finančnej situácie univerzity a jej súčastí. Na základe týchto stretnutí sa Vedenie UK zhodlo na potrebe 
realizovať personálny audit najmä pedagogických zamestnancov vo vzťahu k výučbe, a tiež, aby sa 
dekani fakúlt zamerali na výstupy periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalej 
tvorivej činnosti jednotlivých zamestnancov fakúlt. 
 
V. Rôzne. 
 
Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o zapracovaní pripomienok k smernici rektora UK o riešení 
prípadov sexuálneho obťažovania na UK. Vedenie UK súhlasí s jej znením a odporúča ju prijať. 
 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o aktualizovanom harmonograme jesenných 
promócií a o pripravovanom slávnostnom oceňovaní študentov a pedagógov, ktoré je plánované na 
RK.Kd.RdRR o KK:dd.  

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

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


