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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 0. septembra 6766 
 
 

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

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Energie na UK a šetriace opatrenia (elektrina, plyn). 
2. Verejné obstarávanie energií. 
3. Aktuálne informácie k odídencom z Ukrajiny ubytovaných na Družbe UK. 
4. Rôzne. 

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

1. Energie na UK a šetriace opatrenia (elektrina, plyn). 

Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o pracovnom stretnutí, na ktorom boli prerokovávané možnosti 
šetriacich opatrení týkajúcich sa spotrebovaných energií. Aktuálne sa zbierajú údaje z fakúlt a súčastí UK 
v podobe predpokladaných a reálne spotrebovaných energií (plyn, elektrina) za rok 2019, 2021 a k 30.6. 
2022, ktoré budú slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie v rámci obstávania týchto komodít. 
 
Dňa 22. septembra 2022 je plánované zasadnutie Kolégia rektora UK, na ktorom budú predstavené návrhy 
šetriacich opatrení a bude o nich diskutované s dekanmi fakúlt UK na základe dodaných informácií 
o reálnej spotrebe energií na jednotlivých fakultách a súčastiach UK. Rektor UK žiada, aby fakulty a súčasti 
UK zohľadňovali pri obstarávaní reálnu spotrebu energií.  
 
Vedenie UK sa zaoberalo návrhom dekana PraF UK  o úprave času určeného na  výučbu od 7:00 do 20:30.  
Vedenie UK z dôvodu šetrenia energií s takýmto návrhom nesúhlasil. Kvestorka UK informovala o stretnutí 
s tajomníkom PraF UK, na ktorom mu bola situácia vysvetlená a návrh zamietnutý. Na Vedenie UK bol 
prizvaný aj dekan PraF UK, ktorý sa stotožnil s názorom Vedenia UK a požiadal o niektorú z voľných 
miestností, aby mohla výučba skončiť v skoršom čase. 
 

2. Verejné obstarávanie energií. 
 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval o predbežných trhových 
konzultáciách so ZSE energia, na ktorom sa zúčastnila aj prorektorka pre majetok a investície a vedúci 
oddelenia energetiky na Mlynoch UK. 
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Vedenie UK súhlasí, aby sa aj v ďalšom roku obstarávali energie na obdobie jedného roka. Rektor UK trvá 
na zmluvnom ukotvení možného prispôsobenia cien za energie v prípade, že dôjde k regulácii zo strany 
štátu.  Vedenie UK opätovne zvážilo všetky možnosti nákupu energií, čo sa týka formy a obdobia, na ktoré 
sa energie nakupujú a po vyhodnotení všetkých dostupných informácií sa Vedenie UK jednohlasne zhodlo 
na nákupe na obdobie jedného kalendárneho roka v zmysle procesov VO. 
 

3. Aktuálne informácie k odídencom z Ukrajiny ubytovaným na Družbe UK. 
 
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy spolu s riaditeľom Kancelárie rektora UK informovali 
o nedávnom stretnutí na Družbe UK so zástupcami zainteresovaných strán, na ktorom im bol 
predstavený návrh MŠVVaŠ SR o možnosti ubytovania odídencov z Ukrajiny v iných štátnych 
zariadeniach, ktoré neslúžia primárne na výučbu alebo ubytovanie študentov. Zároveň účelom stretnutia 
bolo aj oboznámenie sa s  aktuálnou situáciou  odídencov z Ukrajiny ubytovaných na Družbe UK, ktorým 
bol rozdaný dotazník, na základe ktorého sa bude možné lepšie rozhodnúť ako ďalej pokračovať v tejto 
pomoci. Ďalšie stretnutie je plánované na 19. septembra 2022. 
 

4. Rôzne. 
 
Na základe návrhu prorektorky UK pre vzdelávanie a sociálne veci sa Vedenie UK dohodlo na udelení 
rektorského voľna dňa 31. októbra 2022. Z dôvodu konania komunálnych volieb bude dekanom 
odporučené, aby v sobotu 29. októbra 2022 prebiehala výučba online. 
 
Rektor UK informoval o plánovanom mimoriadnom zasadnutí AS UK dňa 28. septembra 2022, na ktorom 
bude potrebné prerokovať Správu o činnosti Správnej rady UK a zároveň bude plénum informované 
o možnosti predkladať návrhy na členov novej Správnej rady UK. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o zasadnutí Správnej rady 
Vedeckého parku UK, kde budú pozvaní dotknutí dekani fakúlt UK, aby optimalizovali využívanie 
priestorov poskytnutých na Vedeckom parku UK. Prorektor UK zároveň informoval o korekciách za 
projekt UVP vo výške 86 tis. € uložených za nesprávne uzatvorené zmluvy o nájme priestorov UVP za 
predchádzajúceho vedenia. Ohľadom projektu ACCORD informoval o rokovaniach na MF SR 
i plánovanom vládnom audite na nákupy prístrojov a zariadení. Zároveň informoval o aktuálnych 
otázkach a výzvach v oblasti vedy a výskumu na UK.  

 
 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


