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Zápisnica 
 zo zasadnutia Vedenia UK 

 dňa 01. januára 6768 
 
 

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

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

 
Program: 
Q. Príprava na najbližšie zasadnutie AS UK. 
V. Príprava na prvé zasadnutie novej Správnej rady UK. 
X. Návrh Organizačného poriadku RUK s účinnosťou od Q. februára V\VX. 
]. Rôzne. 
 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
0. Príprava na najbližšie zasadnutie AS UK. 
Členovia Vedenia UK sa dohodli na rámcoch informácií prezentovaných na AS UK v rámci plánovaného 
bodu informácie vedenia univerzity a otázky na vedenie univerzity. 
 
6. Príprava na prvé zasadnutie novej Správnej rady UK. 
Rektor UK informoval o technicko-organizačnom zabezpečení prvého zasadnutia Správnej rady UK v jej 
novom zložení. Zároveň sa vedenie univerzity zaoberalo jednotlivými bodmi navrhovaného programu. 
Zasadnutie je plánované na Vc. januára V\VX o Qc:\\. 
 
8. Návrh Organizačného poriadku RUK s účinnosťou od 0. februára 6768. 
Riaditeľ Kancelárie rektora UK spolu s riaditeľom Útvaru legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK 
predstavili návrh úpravy Organizačného poriadku Rektorátu UK (na jeho príprave spolupracovali príslušní 
prorektori, kvestorka a vedúci zamestnanci) z dôvodu adresnejšieho riadenia s dôrazom na zúženie 
organizačnej štruktúry a pokrytie súčasných a budúcich potrieb rektorátu pri zabezpečovaní úloh a 
činnosti univerzity. Navrhuje sa upraviť aj štruktúra vnútorného predpisu tak, že bližšie kompetencie 
a agenda jednotlivých organizačných útvarov sú uvedené v prílohe k vnútornému predpisu, a to s cieľom 
lepšej prehľadnosti. Významnou zmenou je oddelenie prevádzkovej stránky (v agende úseku pre 
študentské domovy) fungovania a činnosti študentských domovov od technickej stránky (v agende úseku 
pre majetok a investície). Ďalšou z významnejších zmien je oddelenie agendy nevedeckých projektov (v 
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agende oddelenia rozvoja) od vedeckých projektov (v agende oddelenia vedeckovýskumných projektov). 
Oddelenie vedeckovýskumných projektov bude aj naďalej poskytovať súčinnosť a poradenstvo iným 
organizačným útvarom pri zabezpečovaní projektovej činnosti. Vedenie UK návrh úpravy organizačného 
poriadku rektorátu podporilo. V rámci prezentácie návrhu súčasných zmien, riaditelia predstavili aj ďalšiu 
plánovanú zmenu pro futuro – k Q. januáru V\V] zriadiť organizačný útvar komplexne zabezpečujúci 
agendu ľudských zdrojov. 
 
S. Rôzne. 
Kvestorka UK informovala o stave príprav podkladov k rozpočtu a metodike delenia štátnej dotácie na 
UK (termín prípravy podkladov predbežne stanovila do Qj. februára V\VX). Informovala tiež o zámere 
zrušenia hotovostnej platby v pokladni Rektorátu UK.  

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o zámere požiadať o finančné  prostriedky z Plánu 
obnovy a odolnosti SR na rekonštrukciu „Štúraku A“ z komponentu KV a na rekonštrukciu „Štúraku B“ 
z komponentu Kn. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci navrhla na c. apríla V\VX (Zelený štvrtok) pre študentov 
rektorské voľno. Rektor UK s návrhom súhlasil. Zároveň informovala o príprave vyplatenia štipendií pre 
nadaných študentov a o zverejnenom školnom na akademický rok V\VX/V\V] za jednotlivé fakulty UK 
(okrem FMFI UK – z dôvodu potreby opätovného prerokovania návrhu školného a vybraných poplatkov 
spojených so štúdiom z dôvodu nezákonnej úpravy schváleného návrhu akademickým senátom fakulty 
dňa V]. októbra V\VV). Požiadala tiež o súhlas rektora UK, aby nebolo potrebné uvádzať podpisové vzory 
dekanov fakúlt do matriky, ktorá sa odovzdáva na archiváciu spolu s odpismi diplomov, vysvedčení 
a dodatkov k diplomom do Archívu UK. Rektor UK súhlasil. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o predĺžení projektu zabezpečujúceho alianciu 
ENLIGHT, kde bude potrebné spolufinancovanie UK cca vo výške v\ tis. EUR ročne na štyri roky. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o zverejnenom 
periodickom hodnotení vedy, pričom výsledky za UK označil za výborné. Pracoviská UK boli hodnotené 
najlepšie v týchto oblastiach: 

Q. environmentalistické a ekologické vedy (PriF) 

V. fyzikálne vedy (FMFI) 

X. klinické lekárske vedy (LF) 

]. matematické vedy (FMFI) 

j. politické vedy (FiF) 

c. sociológia a sociálna antropológia (FSEV) 
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v. vedy o Zemi (PriF) 

n. základné lekárske vedy (JLF) 

Ide teda o Vw% všetkých hodnotených oblastí (n z Vn). Presnejším údajom by však bolo n z VQ, teda Xn% 
(ide o údaj, z koľkých podaných oblastí bola UK najlepšia). Pokiaľ ide o výstupy, UK mala V],X% zo 
všetkých svetových výstupov, Qv,j% zo všetkých významných medzinárodných výstupov, Qv% zo 
všetkých medzinárodných výstupov.  

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o pripravovanej sérii stretnutí a diskusií s rektorom UK 
a následne aj s ostatnými členmi vedenia univerzity a ďalšími akademikmi, či vedúcimi zamestnancami 
na rôzne témy týkajúce sa života na univerzite. Prvá diskusia s rektorom UK bude prebiehať v Uniqu 
a ostatné v „Štúrovni“. Zároveň vyslovil zámer zúčastniť sa znova festivalu Pohoda a festivalu Atmosféra. 

Na záver zasadnutia rektor UK poďakoval za dlhoročnú obetavú prácu v prospech univerzity v pozícii 
prorektorky UK pre vzdelávaciu oblasť RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., ktorej zároveň udelil Zlatú 
medailu UK a za rozvoj oblasti IT z pozície prorektora aj doc. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD., 
ktorému udelil Striebornú medailu UK. 
 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor 


