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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 00. septembra 0600 
 
 

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

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

L. Finančná situácia na RUK. 
P. Obstarávanie IKT na vedecko-projektovú činnosť.  
W. Smernica o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK a prac. skupina (komisia) pre rodovú 

rovnosť (návrh). 
]. Návrh úsporných opatrení v súvislosti s energetickou krízou v podmienkach UK. 
`. Riešenia dodatkov k diplomom po zosúladení ŠP. 
a. Rôzne. 

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

1. Finančná situácia na RUK. 
 
Kvestorka UK informovala o hraničnej finančnej situácii na Rektoráte UK (RUK) po vykonaní celkového 
prehľadu zostatku finančných prostriedkov. Upozornila, že v prípade ak nedôjde k urýchlenému 
dofinancovaniu výdavkov na energie zo strany MŠVVaŠ SR, nebude možné vykonávať úhrady faktúr za 
energie. 
 
0. Obstarávanie IKT na vedecko-projektovú činnosť. 

 
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval o vyžiadaní dát a podkladov od IT 
koordinátorov fakúlt na prípravu nákupov IKT na vedecko-projektovú činnosť do konca roka 2022 za 
účelom včasného naplnenia DNS a Marquet-u v zmysle ich požiadaviek. Zatiaľ nedostal odpoveď zo 
žiadnej fakulty UK. Rektor UK uviedol, že v prípade ak nebudú dáta dodané včas, a teda DNS a Marquet 
nebude naplnený požadovaným tovarom, RUK nebude zodpovedné za jeho neskoré dodanie. Na 
najbližšom zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 22. septembra 2022 je potrebné v tomto smere informovať 
aj dekanov fakúlt UK. 
Ďalej vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek informoval o spustení verejného obstarávania 
na energie na základe zozbieraných dát z fakúlt a súčastí UK. Lehota na predkladanie ponúk je do 14. 
októbra 2022. 
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J. Smernica o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK a prac. skupina (komisia) pre   
rodovú rovnosť (návrh). 

 
Riaditeľ Kancelárie rektora UK spolu s prorektorom UK pre vonkajšie vzťahy informovali o pripravovanej 
smernici o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK. Táto smernica upravuje v nadväznosti na 
Etický kódex UK a na Plán rodovej rovnosti UK postup pri oznamovaní a riešení prípadov sexuálneho 
obťažovania na UK. Vedenie UK súhlasí s jej prijatím, ale je potrebné doriešiť mechanizmus kompetencií 
a zapracovať požiadavku o neprešetrovaní anonymných oznámení. Predmetom ďalších rokovaní vedenia 
univerzity bude aj zriadenie pracovnej skupiny (komisie) pre plán rodovej rovnosti. 
Obidva materiály boli Vedeniu UK predstavené a po zapracovaní pripomienok bude o nich znova rokovať 
na niektorom svojom najbližšom zasadnutí. 
 
]. Návrh úsporných opatrení v súvislosti s energetickou krízou v podmienkach UK. 
 
Riaditeľ Kancelárie rektora UK predstavil materiál s návrhom opatrení vyplývajúcich z pracovných 
stretnutím s energetikmi fakúlt a ostatných súčastí UK v Bratislave. Nakoľko vo vlastníctve UK je Lef 
budov/objektov je náročné navrhnúť opatrenia tak, aby boli všetky aplikovateľné na každú budovu. 
Z toho dôvodu bol vypracovaný súbor opatrení, ktoré majú odporúčací charakter a je možné ich 
kombinovať, resp. pri výbere konkrétneho opatrenia zohľadňovať možnosti aplikácie v danej budove 
alebo objekte. V súvislosti s týmto návrhom bude vypracovaný Príkaz rektora UK, kde súbor šetriacich 
opatrení bude tvoriť jeho prílohou. Fakulty/súčasti UK si budú môcť zvoliť resp. nakombinovať ľubovoľný 
súbor šetriacich opatrení prostredníctvom ktorých znížia svoju spotrebu min. o Lj% - L`%. V tomto 
zmysle budú informovaní aj dekani fakúlt UK na najbližšom zasadnutí Kolégia rektora UK. Kvestorka UK 
uviedla, že bude odporúčať, aby sa kapitálové výdavky viac zamerali na investíciu do znižovania spotreby 
energií, napr. výmena kotlov a pod. 
 
S. Riešenia dodatkov k diplomom po zosúladení ŠP. 
 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o zosúladení ePe študijných programov (ďalej 
len „ŠP“) k WL. augustu PjPP. Niektoré ŠP boli zrušené, spojené alebo vytvorené nové. Aktuálne je možné 
štúdium ukončiť už len na zosúladenom ŠP. Fakultné rady ŠP môžu aj naďalej vstupovať do opisov ŠP. 
Na podnet dekana PriF UK informovala o obsahu dodatkov k diplomom a o spôsoboch akým treba 
uvádzať absolvované/uznané predmety. Podrobnejšie informácie bude prorektorka UK pre vzdelávanie 
a sociálne veci prezentovať na prac. stretnutí s prodekanmi a vedúcimi študijných oddelení. 
 
V. Rôzne. 
 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci uviedla, že dohody o vykonaní práce uzatvorené s členmi 
Akreditačnej rady UK skončili k WL. augustu PjPP a žiada o uzavretie nových dohôd pre týchto členov. 
 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


