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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 01. januára 0100 
 
 

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

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Aktuálne informácie – metodika, novela, COVID-19. 
2. Internacionalizácia na UK. 
3. Zimná univerziáda SR 2022. 
4. Projekt – zelené opatrenia na UK, infocentrum, materská škola, Lučenec. 
5. AiS2, CIT, ubytovací proces. 
6. Rôzne. 

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

1. Aktuálne informácie – metodika, novela, COVID-19. 
 
Rektor UK informoval o stretnutí na STU so zástupcami poslaneckých klubov ohľadom novely zákona o VŠ. 

Riaditeľ Kancelárie rektora UK informoval o nadchádzajúcom zasadnutí PKŠ UK a o aktuálnej situácii s COVID-
de. Návrh opatrení, ktoré budú predmetom diskusie na PKŠ UK sú: ubytovacie zariadenia majú fungovať v 
režime OTP, praktickú výučba sa odporúča realizovať na záver letného semestra, dj. k. - dl. l. kmkk výučba na 
UK by mala prebiehať dištančnou formou a následne podľa aktuálnej epidemickej situácie od dj. l. kmkk bude 
zvolený prechod na prezenčnú výučbu, farmaceutické a lekárske odbory budú vyučovať prezenčne. Závery zo 
zasadnutia PKŠ UK budú predložené na Krízový štáb UK. 

Kvestorka UK informovala o absencii metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre VŠ. Po predbežných 
výpočtoch bude na UK chýbať cca n,n mil. eur na energie (plyn, elektrina) z dôvodu enormného nárastu cien 
týchto komodít. 

Vedúci OCOZ RUK informoval o zložitom procese obstarávania energií, prorektor UK pre vedu, doktorandské 
štúdium a projektovú činnosť odporúča osloviť dekana FMFI UK, aby odporučil odborníka na predikcie vývoja 
energií, ktorý by mohol sledovať tento vývoj a poskytnúť pomoc pri nákupe a obstaraní energií. 
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2. Internacionalizácia na UK. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o schválenom rozvojovom projekte vo výške cca 670 tis. eur, 
z ktorého je možné financovať aktivity v rôznych oblastiach, ako napr. preklady dokumentov do anglického 
jazyka, v oblasti IT je možné dobudovať na fakultách špeciálne miestnosti, v ktorých bude možné učiť 
kombinovaným spôsobom a digitálny kampus, v oblasti vzdelávania je možné podporiť jazykové kurzy pre 
administratívnych pracovníkov hlavne na študijných oddeleniach a prispôsobiť ich potrebám „na kľúč“, kurzy 
anglického jazyka, ktoré organizuje ENLIGHT pre našich učiteľov, ktorí majú záujem učiť v anglickom jazyku,  
pre oblasť PR je možné využiť prostriedky na reklamné videá, zlepšenie komunikácie so zahraničnými 
študentami na internátoch, rekonštrukcia infocentra a 10% z projektu je možné použiť na mzdové náklady. 
 

3. Zimná univerziáda SR 2022. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že všetky činnosti sú ukončené 
a ZU SR 2022 môže začať, budú sa konať len športové súťaže, minimalizované budú sprievodné akcie, bude sa 
konať iba otvárací a zatvárací ceremoniál podľa aktuálne platných nariadení bez kultúrnych vystúpení. Všetky 
lyžiarske súťaže sú spoluorganizované v spolupráci so zväzmi. Členovia vedenia univerzity sa budú zúčastňovať 
na otváraní jednotlivých súťaži a odovzdávaní ocenení výhercom. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhuje oceniť pamätnými medailami UK 
vybrané osobnosti v oblasti športu, ktorých navrhnú jednotlivé fakulty. 
 

4. Projekty – zelené opatrenia na UK, infocentrum, materská škola, Lučenec. 
 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o pripravovaných a prebiehajúcich  projektoch väčšieho 
rozsahu, napr. zelené internáty - pripraví sa projekt pre internáty, tzv. koridor z Mlynskej doliny až po Dunaj 
(projektová dokumentácia 43 000, projekt v hodnote 1 043 000 eur). 
Rekonštrukčné práce na Infocentre boli ukončené a začala sa jeho kolaudácia, predpoklad ukončenia je február, 
následne bude spustené do prevádzky. 
V prípade Univerzitnej materskej školy UK je pripravená komplexná projektová dokumentácia, do súťaže na 
výber dodávateľa by mala ísť projektová dokumentácia vo výške cca 450 000 tis. eur. 
Začal sa pripravovať predaj budovy a okolitých pozemkov v Lučenci vo vlastníctve UK, znalecký posudok bol 
vypracovaný na sumu cca 1 100 000 eur, je plánovaný jej predaj z dôvodu havarijného a zlého technického 
stavu, ktorý by si vyžadoval značné finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu. 
V prípade jedálni na Mlynoch bola uzatvorená nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb s vybraným 
dodávateľom, z dôvodu potrebnej rekonštrukcie je začiatok prevádzky plánovaný cca od nového 
akademického roka. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že sa podávali Granty UK (431 
projektov). 
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5. AiS2, CIT, ubytovací proces. 
 

Prorektor UK pre informačné technológie informoval, že prebehlo výberové konanie na riaditeľa CIT-u, prvý 
vybraný uchádzač sa rozhodol ponuku neprijať, a preto bol oslovený uchádzač, ktorý bol druhý v poradí. 
Ponuku zvažuje a vyjadrí sa, zároveň boli vypísané výberové konania na jednotlivé pozície, ktoré zostali voľné 
po odchode pracovníkov. Nakoľko odišli pracovníci, ktorí mali v správe ubytovací proces na internátoch je 
potrebné nájsť riešenie, aby sa zachovali pôvodné možnosti pre študentov. Prorektor UK pre informačné 
technológie predstaví do 20. 2. 2022 riešenie. 
Zároveň informoval aj o stretnutí riadiacej rady AiS2-u. 
 

6. Rôzne  
 

Vedúci OCOZ RUK informoval o uskutočnenom workshope v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, na 
ktorom sa diskutovalo o možnosti transformácie fakúlt ako samostatne prevádzkových jednotiek na účely 
verejného obstarávania, proces je v riešení, bude vypracovaná smernica, ktorá upraví ich fungovanie. 

 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala ohľadom stretnutia na MŠVVaŠ SR k odboru 
logopédia, na ktorom sa diskutovalo o postupnom navýšení počtu študentov na tento odbor a o efektívnej  
distribúcii ukončených odborníkov v oblasti logopédia po celom Slovensku z dôvodu ich nedostatku. Všetci 
zúčastnení návrh podporili. 

Kvestorka UK informovala o dispozičnom riešení miestností jednotlivých oddelení RUK z dôvodu ich 
efektívneho rozmiestnenia. 
 
Rektor UK informoval o vytvorení nového kombinovaného pracovného miesta na asistenta/ku prorektorov 
a tajomníka/ku Akreditačnej rady UK a Rady kvality UK. Aktuálne je proces v štádiu zbierania životopisov. 
 

Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


