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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 01. augusta 0400 
 
 

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

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Zastupovanie rektora (slávnostné podujatia, DUK). 
2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality a zosúlaďovanie študijných programov. 
3. Otvorenie akademického roka. 
4. Ubytovací proces – vyhodnotenie. 
5. VO na energie. 
6. Kapitálové prostriedky – univerzitná materská škola. 
7. Aktuality z úseku medzinárodných vzťahov. 
8. Rôzne – Správna rada UK, financovanie 500 € odmien pre zamestnancov, ACCORD, Infocentrum 

UK, jedálne, covid opatrenia, parkovanie, podpora študentských spolkov. 
 

Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
1. Zastupovanie rektora (slávnostné podujatia, DUK). 

Rektor UK určil svojich zástupcov na jednotlivých podujatia, na ktoré boli zaslané pozvánky a zároveň 
určil zástupcov na ukončení Detskej univerzity Komenského, a to: pror. Duračinskú, pror. Štvrtinovú, 
pror. Tancera, pror. Masaryka a pror. Kovačičovú. Rektor UK zdôraznil potrebu aktívnej reprezentácie UK 
na slávnostných a akademických podujatiach na domácich i zahraničných inštitúciách. 

2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality a zosúlaďovanie študijných programov. 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o zosúladení všetkých študijných programov fakúlt UK so 
štandardami pre študijné programy a  s vnútorným systémom kvality UK, zároveň informovala o potrebe 
oznámiť SAAVŠ zoznam študijných programov fakúlt UK, ktoré budú zrušené. List na SAAVŠ 
s oznámením o zosúladení študijných programov fakúlt UK so štandardami pre študijné programy a 
s vnútorným systémom kvality UK bude zaslaný ij. augusta ikii doporučene. Celkovo je zosúladených 
lil študijných programov. 

Prorektorka UK pre kvalitu ďalej informovala, že je potrebné mať vyhotovenú verziu vnútorného systému 
kvality UK a vnútornej hodnotiacej správy v slovenskom a v anglickom jazyku. 
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Do konca roka je potrebné poslať na SAAVŠ Žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému 
zabezpečovania kvality spolu s prílohami, kde je potrebné dodať okrem iného Zoznam študijných 
programov aj s aktívnymi odkazmi na jednotlivé požadované náležitosti ŠP (zodp. pror.. Z. Kovačičová), 
Zoznam habilitačných a inauguračných konaní  (zodp. pror. J. Masarik) a Ukazovatele vnútorného 
systému kvality (zodp. pror. V. Štvrtinová). Uvedené prílohy je potrebné pripraviť a predložiť do Vedenia 
UK do konca októbra ikii, aby mohli byť nasledovne prerokované a schválené v Rade pre kvalitu UK, v 
AS UK a vo VR UK. 

3. Otvorenie akademického roka. 

Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UK pri príležitosti otvorenia akademického roka 2022/2023 
sa bude konať dňa 19. septembra 2022 o 11:00 v Aule UK. V rámci slávnostného zhromaždenia bude 
udelená Zlatá medaila UK prof. Čižmárovi  (FMFI UK). Kancelária rektora zabezpečí informovanie 
profesora a prípravu dedikácie k Zlatej medaile UK. 

4. Ubytovací proces – vyhodnotenie. 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval o úspešnom zvládnutí elektronického 
ubytovacieho procesu. Uskutoční sa stretnutie všetkých zainteresovaných osôb, ktorí sa budú podieľať 
na príprave elektronického ubytovacieho procesu na budúci akademický rok za účelom jeho 
bezproblémového zvládnutia. Vedenie UK sa zhodlo na využívaní externého dodávateľa služieb 
súvisiacich s ubytovacím procesom.  

5. Verejné obstarávanie energií. 

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK a riaditeľ Kancelárie rektora UK informovali 
o plánovanom stretnutí dňa l. septembra ikii so zamestnancami, ktorí sú zodpovední za správu 
nehnuteľností vo vlastníctve UK za účelom hľadania šetriacich opatrení v rámci využívania energií. 
Vedenie UK jednohlasne vyjadrilo podporu nákupu energií na celé obdobie roka ikit. Kvestorka UK 
spolu s vedúcim oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek budú pravidelne informovať Vedenie UK 
o predbežných trhových konzultáciách k energiám. 

Rektor UK, v nadväznosti na omeškanie plnenia harmonogramu prác na výmene elektrických rozvodov 
v novej budove na Šafárikovom nám. inicioval plošné zvýšenie zmluvných pokút  za nedodržanie termínu 
na dodávku tovarov alebo služieb, a to na v % zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania a žiada, aby 
uchádzači, ktorí sa prihlásia do verejného obstarávania splnili podmienku minimálne t referencií na 
predchádzajúcu činnosť (týka sa najmä stavebných prác). 

6. Kapitálové prostriedky – univerzitná materská škola. 

Na výstavbu univerzitnej materskej školy je pripravených cca ylk tis. z (kapitálové výdavky + dotácia 
z MŠVVaŠ SR). Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhol zapojiť sa do 
aktuálne vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvyšovania kapacít materských škôl. Vedenie UK sa zhodlo 
na potrebe získania ďalších finančných prostriedkov na realizáciu materskej škôlky. Tento projekt má 
podporu celého Vedenia UK. 
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7. Aktuality z úseku medzinárodných vzťahov. 

Riaditeľ Kancelárie rektora UK v zastúpení prorektora UK pre medzinárodné vzťahy informoval 
o obdržaní elektronickej informácie z MŠVVaŠ SR ohľadom uvoľnenia ubytovacích kapacít rôznych 
štátnych zariadeniach, do ktorých by mohli byť utečenci z Ukrajiny ubytovaní na Družbe UK, 
presťahovaní. Týmto by sa uvoľnila kapacita internátu Družba UK pre študentov, ktorí zatiaľ ubytovanie 
nedostali, a sú zaradení v poradovníku. Vedenie UK súhlasí, aby sa začal proces rokovania s MŠVVaŠ SR 
v tejto veci. 

8. Rôzne – Správna rada UK, financovanie 500 € odmien pre zamestnancov, ACCORD, Infocentrum UK, 
jedálne, covid opatrenia, parkovanie, podpora študentských spolkov. 

Rektor UK informoval o stretnutí so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. Paulisom ohľadom prístupu ku 
kreovaniu novej Správnej rady UK, najmä zo strany MŠVVaŠ SR.  

Plánované jkk z odmeny pre zamestnancov verejnej správy, ktoré majú byť vyplácané na základe 
dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok ikii, budú vyplatené v októbrovej mzde za 
september ikii nakoľko z MŠVVaŠ SR nebola zatiaľ poskytnutá dotácia na tento účel. Spôsob 
vyplatenia odmien bude aj predmetom rokovania plánovaného zasadnutia SRK (vi.|. - vt.|.ikii). 

Rektor UK informoval o plánovanom stretnutí s dodávateľmi, ktorí realizujú stavebné a rekonštrukčné 
práce v rámci programu ACCORD za účelom riešenia oneskorených úhrad platieb, ktoré súvisia so 
spracovaním ŽOP na MŠVVaŠ SR. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o stále aktuálnej možnosti prenájmu kaviarenskej časti 
Infocentra UK, ktorá zatiaľ nie je obsadená žiadnym prevádzkovateľom, a to ani po opakovane vyhlásenej 
výzve.  

Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o otvorení jedálne Venza na Mlynoch v plánovanom termíne. 
Zároveň informoval o plánovanom zasadnutí Permanentného krízového štábu UK za účelom nastavenia 
opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-v| v novom akademickom roku ikii/ikit.  

Rektor UK otvoril otázku týkajúcu sa podpory študentských spolkov prostredníctvom existujúcej schémy 
v akademickom roku ikii/ikit. Vedenie UK s takouto podporou v rámci finančných možností univerzity 
vyjadrilo súhlas. 

Rektor UK vyjadril potrebu zmeny parkovacej politiky na parkovisku pred novou budovou a v podzemnej 
garáži. Dôvodom týchto zmien je pretrvávajúci problém s kapacitou parkovacích plôch. Rektor UK 
rozhodol o pridelení konkrétnych miest Praf UK a FiF UK a vyčlenení miest pre RUK, Vedenie UK 
a návštevy. 

 

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

 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor 


