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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 
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Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Viera 

Štvrtinová, Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, 

Radomír Masaryk, Jana Duračinská 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Alena Matušíková, Jana Šmelková, 

Róbert Zsembera, Pavol Beňo 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Informácia o stave a aktuálnych úlohách Centra informačných technológií UK.  

2. Informácia o aktualitách z aliancie ENLIGHT.  

3. Investičný plán pre študentské domovy Mlyny UK a Družba UK na rok 2022 s presahom do roku 

2023 a prehľad záujmu súčastí UK o zapojenie sa do investičných výziev v rámci Plánu obnovy 

a odolnosti SR.  

4. Aktuálne informácie o akreditáciách a zabezpečovaní kvality na UK. 

5. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

 

Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

1. Informácia o stave a aktuálnych úlohách Centra informačných technológií UK.  

Prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK informovali 

vedenie univerzity o stave technického riešenia elektronickej podpory ubytovacieho procesu. Aktuálne 

zamestnanci Centra informačných technológií UK intenzívne pracujú na jednotlivých krokoch 

technického riešenia. Do 13. mája 2022 bude prorektor UK pre informačné technológie informovať 

Vedenie UK, či bude možné technické riešenie/podporu dokončiť v réžii UK alebo bude nutné hľadať 

externé riešenie. Zároveň informovali o prebiehajúcich projektoch DISC, CDO a projekte 

internacionalizácie (zriadenie hybridných učební). Na Centrum informačných technológií UK prišla 

požiadavka z FM UK, FSEV UK, PRIF UK a FIF UK o pomoc pri technickom zabezpečení prijímacích 

pohovorov. Tieto služby budú refakturované zo strany dotknutých fakúlt UK. Prebieha intenzívny nábor 

nových zamestnancov. 
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2. Informácia o aktualitách z aliancie ENLIGHT.  

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie a sociálne veci 

informovali o priebehu a záveroch služobnej cesty v Bilbau, kde sa zúčastnili spoločného stretnutia s 

partnermi zapojenými v projekte ENLIGHT. Účelom stretnutia aliancie bolo zhodnotenie doterajšej 

činnosti a prerokovanie možnosti podania žiadosti o predĺženie činnosti aliancie ENLIGHT. Vznikla nová 

pracovná skupina, ktorá má za úlohu reformulovať víziu aliancie v hlavnej téme prepojenia vzdelávania 

s výskumom. Ďalšou témou rokovania bola príprava na stretnutie v Galway, kde sa bude prerokovávať 

tzv. framework agreement. Úlohou prorektora UK pre medzinárodné vzťahy je zvolať stretnutie na 

úrovni projektových manažérov zodpovedných za projekt/alianciu ENLIGHT a následne pripraviť výstup, 

ktorý budeme prezentovať za UK. 

 

3. Investičný plán pre študentské domovy Mlyny UK a Družba UK na rok 2022 s presahom do roku 

2023 a prehľad záujmu súčastí UK o zapojenie sa do investičných výziev v rámci Plánu obnovy a 

odolnosti SR. 

Prorektora UK pre majetok a investície predstavila vedeniu univerzity prehľad záujmu súčastí UK o 

zapojenie sa do investičných výziev v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a tiež predstavila návrh 

investičného plánu pre študentské domovy na rok 2022 s presahom do roku 2023. Najväčší záujem 

v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prejavili fakulty UK o komponent K2 – obnova budov. Pri 

opatreniach na obnovu budov v rámci všetkých komponentov je podmienkou min. 30% úspora primárnej 

energie. Pri projektoch financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR sa uvažuje so zavedením 

spolufinancovania zo strany prijímateľov. 

 

4. Aktuálne informácie o akreditáciách a zabezpečovaní kvality na UK. 

Prorektori UK zodpovední za agendy akreditácií a zabezpečovania kvality na UK informovali o aktuálnom 

stave prác v rámci týchto agend. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci v spolupráci 

s prorektorkou UK pre kvalitu pripravia list, v ktorom budú fakulty UK vyzvané, aby do konca mája 2022 

skompletizovali a dodali všetky dokumenty potrebné k akreditácii. 

 

5. Rôzne. 

Kvestorka UK pripraví do nasledujúceho zasadnutia Vedenia UK plán opravy elektrických rozvodov 

v novej budove na Šafárikovom nám., ktoré je plánované v priebehu leta 2022. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o vypísanej výzve na 

periodické hodnotenie tvorivých činností systém na podávanie žiadostí sa uzatvorí 15. júla 2022. 

Zároveň informoval, že žiadosti na postdoktorandské pobyty boli schválené a podpísané. 

Postdoktorandi nastúpia od 1. septembra 2022. Prorektor UK pripraví rozpočet na jednotlivé fakulty UK. 

Granty UK boli udelené vo výške 218 429 €.  

 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o tlačovej správe Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo vo veci rušenia študijných programov. Za UK sa vydá tlačová správa, ktorá bude reakciou 
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s upresnením informácie ohľadom rušenia študijných programov. Zrušujú sa len tie študijné programy, 

na ktorých neštudovali žiadni študenti z dôvodu ich duplicity. 

 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r e k t o r  


