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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 7. apríla 2022 

 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček (online), Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Viera 

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

Radomír Masaryk, Viera Štvrtinová 

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

Róbert Zsembera, Marián Vanderka (dekan FTVŠ UK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Aktuálne témy – FTVŠ UK. 

2. Ďalšie vzdelávanie na UK. 

3. Aktuálne informácie z oblasti akreditácií a zabezpečovania kvality na UK.  

4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2021. 

5. Postdoktorandské pobyty na UK. 

6. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

 

Priebeh – rektor UK poveril vedením zasadnutia prorektora UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť, ktorý privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

1. Aktuálne témy – FTVŠ UK. 

Vedenie UK sa zaoberalo časovým a vecným harmonogramom vrátenia finančných prostriedkov 

alokovaných pre FTVŠ UK z tzv. GARI účtu na výstavbu Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK. Dekan FTVŠ 

UK garantoval okamžité vrátenie časti fin. prostriedkov vo výške 201 000 € a žiadal o stanovenie termínu 

na vrátenie zostávajúcej časti do 31. augusta 2022. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť nesúhlasí s návrhom tohto termínu 

a žiada o informáciu do pondelka 11. apríla 2022, či boli preplatené všetky žiadosti o platbu súvisiace 

s realizáciu stavby Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK v rámci riešenia projektu zo strany 

sprostredkovateľského orgánu. Za predpokladu, že sú preplatené všetky žiadosti o platbu, je FTVŠ UK 

povinná vrátiť zostávajúcu časť fin. prostriedkov bezodkladne.  

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci uviedla problematiku zrušenia študijného programu 

športový manažment na FTVŠ UK. Vedenie UK nesúhlasí so zrušením predmetného študijného 

programu a navrhuje zachovať tento študijný program, zosúladiť ho s platnými predpismi vnútorného 

systému kvality, neprijímať už nových študentov, ale nechať doštudovať všetkých študentov, ktorí boli 

na tento študijný program prijatí/študujú. 
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Je potrebné o tomto kroku informovať študentov okamžite. Dekan FTVŠ UK s navrhovaným riešením 

súhlasí a do stredy 13. apríla 2022 bude Vedenie UK informovať o riešení situácie. 

 

2. Ďalšie vzdelávanie na UK. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci zaslala vopred Vedeniu UK správu o Centre ďalšieho 

vzdelávania UK, aby sa oboznámilo so všetkými činnosťami, ktoré aktuálne vykonáva.  

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhuje, aby prorektorka UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci vypracovala celkovú koncepciu rozvoja ďalšieho vzdelávania do konca 

septembra 2022, rektor tento návrh podporil. Vedenie UK sa zhodlo na potrebe širšieho zapojenia Centra 

ďalšieho vzdelávania UK do realizácie projektov a do spolupráce s jednotlivými fakultami UK. 

Rektor UK ukladá kvestorke UK povinnosť vyhotoviť správu/analýzu o ekonomických dopadoch 

centralizácie Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

 

3. Aktuálne informácie z oblasti akreditácií a zabezpečovania kvality na UK.  

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o stretnutí s predsedami fakultných rád pre kvalitu, na ktorom 

prebehla kontrola vnútorných predpisov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality a ich stavu ku 

koncu roka 2021. Na zasadnutí Rady pre kvalitu UK dňa 25. apríla 2022 bude predstavená vnútorná 

hodnotiaca správa vnútorného systému kvality.  

• prvý termín do 15. januára dodržali tri fakulty 

• druhý termín do 30. januára dodržalo sedem fakúlt 

• a neskoro po termíne odovzdali materiály dve fakulty 

Zároveň boli skontrolované akreditačné materiály pre študijné programy, stav k 28. marcu je nasledovný: 

• odovzdala: FSEV UK, RKCMBF UK 

• do 15. apríla odovzdajú: EBF UK, FiF UK 

• do konca apríla odovzdajú: LF UK a JLF UK, PdF UK, PriF UK 

• žiadna správa neprišla z PraF UK, FTVŠ UK, FMFI UK, FaF UK, FM UK 

• následne sa ozvala FTVŠ UK a FaF UK – odovzdajú do konca apríla 

• FMFI UK – budú odovzdávať postupne, predpoklad je do konca apríla 

• dve fakulty sa neozvali vôbec – PraF UK a FM UK 

Dňa 1. a 2. apríla 2022 v kongresovom centre Družba prebehlo školenie študentov DISK. 

Oslovených bolo 270 študentov zo všetkých fakúlt UK (všetky fakulty reagovali okrem FTVŠ UK). 

Prihlásených študentov: 34 študentov z 8 fakúlt (5 fakúlt sa nezúčastnilo: FTVŠ UK, PraF UK, RKCMBF 

UK,  LF UK, FSEV UK). 
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Identifikované problémy: 

• študenti sú zapojení do tvorby a zároveň aj do kontroly študijných programov, napr. pripravujú 

spis v rámci návrhovej rady (najčastejšie preklady do AJ) a následne majú participovať v AR 

fakulty, 

• študentom nikto z vedenia často nevedel vysvetliť ich úlohu v procese (mnoho pedagógov nevie 

ich povinnosti/právomoci), 

• nezverejňujú sa informácie na weboch, často tam študentské mená nefigurujú, 

• neochota vypĺňať študentské ankety vyplýva najmä z obavy anonymity. 

 

Ďalej prorektorka UK pre kvalitu informovala ohľadom prekladov akreditačných materiálov do 

anglického jazyka, na základe prijatých materiálov z SAAVS – žiadosť o posúdenie súladu vnútorného 

systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 z. z. je potrebné preložiť nasledovné 

materiály: 

• vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (bude prekladať RUK UK), 

• vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému (bude prekladať RUK UK), 

• Opis študijných programov angl. + ak prebieha v inom jazyku tak aj v tom jazyku (budú prekladať 

jednotlivé fakulty UK), 

• VUPCH a VTC – pre päticu ZO (budú prekladať jednotlivé fakulty UK), 

• Opis HIK (bude prekladať RUK UK a aj jednotlivé fakulty UK). 

Financovanie prekladov uvedených materiálov bude zabezpečené z rozvojového projektu. 

Vedenie UK s predloženým návrhom súhlasí. 

 

4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2021. 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o finalizácii Výročnej správy o činnosti UK za rok 2021, najneskôr 

8. apríla 2022 bude zaslaná na oboznámenie sa akademickému senátu. Vedenie UK nemá pripomienky 

k finálnej verzii. 

 

5. Postdoktorandské pobyty na UK. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že k uzávierke žiadosti 

(31. marec 2022) bolo prijatých 17 žiadostí z jednotlivých fakúlt UK. Počet je konečný. 

 

6. Rôzne. 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval ohľadom bezproblémového chodu IKT nákupov, 

zároveň uviedol, že sa pracuje na externom technickom riešení systému CDO. 

Rektor UK žiada kvestorku UK, aby do mesiaca predložila kompletnú analýzu prijímateľov a donorov 

solidarity UK. 
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Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r e k t o r  


