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Zápisnica 
 z mimoriadneho zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 3. novembra 7877 
 
 

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

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková, Alena Matušíková, Jana Šmelková, Róbert 
Zsembera, Martin Dufala 

 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
Predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia Vedenia UK bola otázka riešenia problematiky 
zabezpečenia dodávky elektrickej energie a plynu pre UK na rok QRQS. Rektor UK informoval, že do 
verejnej súťaže sa neprihlásil ani jeden dodávateľ energií, tzn. nebola predložená žiadna ponuka. 
Aktuálne je situácia alarmujúca, nakoľko UK má uzatvorené zmluvy na dodávky energií len do konca roka 
QRQQ. V tejto súvislosti boli oslovení listom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, minister 
hospodárstva SR, predseda vlády SR a predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví za účelom pomoci 
pri riešení tejto situácie. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval Vedenie 
UK, že dôvodom nepredloženia žiadnej ponuky je nestabilná finančná situácia na trhoch s energiami 
a nejasné postavenie vlády SR v otázkach cenovej regulácie pre verejnú správu. 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK následne predstavil viaceré možnosti ďalšieho 
postupu, a to: 

• zopakovanie súťaže so skrátenými lehotami z dôvodu naliehavej situácie, a to po získaní 
relevantných informácií od potenciálnych dodávateľov cez opakované prípravné trhové 
konzultácie, 

• paralelné vyhlásenie dynamického nákupného systému na energie, kde bude možné vyhlasovať 
zákazky na dodanie energií na kratšiu dobu, napr. na S – ] mesiacov, 

• v krajom prípade vyhlásenie zákaziek na dodanie energií v zriadenom dynamickom nákupnom 
systéme jednotlivo pre fakulty a ďalšie súčasti UK. 

Vedenie UK s predloženými návrhmi postupu súhlasí a odporúča postupovať podľa nich. 
 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor 


