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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 21. apríla 2022 
 

 

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

Štvrtinová, Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Radomír 

Masaryk, Viera Štvrtinová 

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

Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Plán obnovy a odolnosti SR – výzvy a koordinácia podávania projektov. 

2. Solidarita medzi fakultami UK – výsledky čerpania v minulosti. 

3. Aktuality z akreditácie a promócie v r. 2022. 

4. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis:  

 

Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

 

1. Plán obnovy a odolnosti SR – výzvy a koordinácia podávania projektov. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť a prorektorka UK pre majetok a 

investície oboznámili vedenie univerzity o zverejnených indikatívnych výzvach v rámci Plánu obnovy 

a odolnosti SR, kde bude možné podávať projekty prostredníctvom tém týkajúcich sa 

zlučovania/splývania univerzít/vysokých škôl a obnovy infraštruktúry. Tieto témy sú navzájom prepojené 

a nie je možné žiadať finančné prostriedky osobitne. Vedenie UK sa zhodlo, že na úrovni univerzity je 

prioritou obnova študentských domov, najmä komplexná rekonštrukcia Výškového bloku „B“ v Mlynskej 

doline. V tomto smere je potrebné zorganizovať pracovné stretnutie vedení UK a STU s cieľom hľadania 

a identifikovania oblastí riešenia na podanie projektu, aby bolo možné žiadať finančné prostriedky zo 

schémy Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Prorektori UK pripravia stručný prehľad (zásobník projektových zámerov) záujmu UK o čerpanie 

prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Termín: do najbližšieho zasadnutia Vedenia UK. 

 

2. Solidarita medzi fakultami UK – výsledky čerpania v minulosti. 

Kvestorka UK predložila vedeniu univerzity prehľad čerpania inštitútu tzv. solidarity medzi jednotlivými 

fakultami v rámci UK, a to od roku 2011. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci žiada doplniť 
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tabuľku o percento solidarity z celkovej sumy dotácie fakultám UK. Vedenie UK tieto informácie 

vyhodnotí a pripraví opatrenia, ktoré predstaví aj jednotlivým fakultám UK. 

 

3. Aktuality z akreditácie a promócie v r. 2022. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o prebiehajúcom procese akreditácie, 

aktuálne fakulty UK zasielajú dokumenty k študijným programom. 

Magisterské a bakalárske promócie sa budú konať tento rok v štandardnom režime a zároveň sa Vedenie 

UK dohodlo na ich streamovaní. Nebude sa objednávať kameraman na ich nahrávanie. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že PhD. a doc. promócie 

sa tento semester ešte konať nebudú. Najbližšie sú naplánované až na jeseň 2022. 

 

4. Rôzne. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o hroziacej pokute za čiernu skládku na pozemkoch 

UK v tzv. oblasti „Ahoj“. Nakoľko pozemky nie sú oplotené a aktuálne sú nevyužívané, nahromadilo sa na 

nich množstvo odpadu, ktoré je potrebné odviesť a zabezpečiť ich vyčistenie. Do budúcna je potrebné 

uvažovať o možnostiach využitia týchto pozemkov, aby sa predchádzalo ich znečisťovaniu. Dlhodobý 

plán predstaví prorektorka UK pre majetok a investície. Momentálne je potrebné umiestniť aspoň 

výstražné tabule. 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval, že sa intenzívne pracuje na softwarovom 

riešení/technickej podpore elektronizácie ubytovacieho procesu a zároveň sa dokončuje aj s tým súvisiaci 

vnútorný predpis.  

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o jednom z bodov programu plánovaného stretnutia Rady pre 

kvalitu UK, na ktorom sa budú prerokovávať pripomienky k vnútornej hodnotiacej správe. 

V rámci budúceho odpočtu činnosti a sledovania plnenia dlhodobého zámeru sa dohodlo, že vedecké 

a pedagogické indikátory bude vyhodnocovať Vedecká rada UK, ostatné indikátory Vedenie UK a Rada 

pre kvalitu UK. 

 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r e k t o r  


