
Zápisnica z 1. zasadnutia Vedenia UK 

zo dňa 20. februára 2019 

 

Prítomní z členov Vedenia UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., doc. Mgr. Jozef 

Tancer, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

Ostatní prítomní (vrátane hostí): doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (predseda AS UK), Mgr. 

Róbert Zsembera (poverený vedúci kancelárie rektora), Mgr. Alena Matušíková (asistentka 

rektora) 

Rektor UK, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., pred začiatkom zasadnutia Vedenia UK odovzdal 

členom Vedenia UK menovacie dekréty. 

Na svojom zasadnutí v m. č. 116 (zasadačka rektora) NB na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave 

dňa 20. februára 2019 Vedenie UK (ďalej aj „VUK“) okrem iného vzalo na vedomie:  

• informáciu rektora UK o práci a činnosti VUK, a to nasledovne: zasadnutia VUK sa 

konajú spravidla v dvojtýždňovom intervale (štvrtky, so začiatkom o 9:00 hod.),  

obsahom zasadnutí budú vopred vymedzené dve oblasti, ktorých dopad má strategický 

význam pre univerzitu, o. i. bodom rokovania bude aj koncízna informácia členov VUK 

o činnosti a aktivite svojich rezortov a diskusia o riešeniach nevyhnutnej agendy, kedy 

je potrebné dospieť ku konsenzu, 

• informáciu rektora UK o pláne revízie organizačnej štruktúry Rektorátu UK (na tento 

účel zariadil rektor UK pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Róbert Zsembera - predseda 

pracovnej skupiny, JUDr. Michal Káčerík, RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., Ing. 

Ingrid Kútna Želonková, PhD., Mgr. Peter Kopáč – členovia pracovnej skupiny), 

• informáciu prorektora UK pre informačné technológie o pláne elektronizácie práce 

a činnosti VUK; 

termín: do nasledujúceho zasadnutia VUK, 

• informáciu rektora UK o postupe a spôsobe predkladania a schvaľovania zahraničných 

pracovných ciest – VUK sa návrhom zahraničnej pracovnej cesty bude zaoberať len 

v prípade, ak niektorý z členov VUK vznesie pripomienku. Vo virtuálnom prostrední 



VUK sa vytvorí priečinok, kde sa budú vkladať návrhy zahraničných pracovných ciest. 

Zahraničné pracovné cesty patria do gescie prorektora UK pre medzinárodné vzťahy, 

• informáciu o termínoch zasadnutí vybraných grémií na úrovni univerzity a iných 

plánovaných významných podujatí (viď Príloha č. 1), 

• pokyn rektora UK určený kvestorke UK na vyriešenie otázky separovania odpadov 

v budove univerzity na Šafárikovom námestí 6 (vrátane zabezpečenia triediacich 

kontajnerov, prípravu informácie pre zamestnancov a verejnosť, poučenia upratovačiek 

a iných potrebných krokov, ktoré sú nevyhnutné k uskutočneniu tejto agendy). Zároveň 

požiadal o podanie informácií, akým spôsobom by univerzita, ako celok – vrátane fakúlt 

a súčastí, mohla pristúpiť k separovaniu odpadov. Súčinnosť poskytne Kancelária 

rektora UK; 

termín: do 31. marca 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Príloha č. 1: Termíny zasadnutí vybraných grémií na úrovni univerzity a iných 

plánovaných významných podujatí. 

 

Zasadnutia Vedenia UK:    spravidla štvrtky o 9:00 hod. 

  najbližšie zasadnutie: 07. marca 2019 

Zasadnutia Kolégia rektora UK: 11. marec 2019 o 9:00 hod. 

Zasadnutia Vedeckej rady UK:  15. apríl 2019 o 9:00 hod. 

  17. jún 2019 o 9:00 hod. 

  30. september 2019 o 9:00 hod. 

  02. december 2019 o 9:00 hod. 

Zasadnutia Správnej rady UK: termíny určuje predseda SR UK 

Zasadnutia Akademického senátu UK: najbližšie zasadnutie dňa 03. apríla 2019 o 14:00 hod. 

 

Promócie absolventov rigorózneho konania: 

17. apríl 2019 (zatiaľ orientačne dve promócie s návrhom o 11:00 hod. a 14:00 hod., ale 

predpokladá sa, že možno bude stačiť len jedna, podľa počtu ďalších spisov, ktoré fakulty 

doručia) 

Promócie absolventov doktorandského štúdia a docentov: 

05. 04. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod. 04. 10. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod. 

21. 06. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod.  06. 12. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod. 

Agenda rezortu medzinárodných vzťahov: 

14. marec 2019 – Rektorská sieň – prijatie rektora Babes-Bolyai University v Kluži v 

Rumunsku a predsedu Rumunskej akadémie vied prof. Dr. Ioana-Aurela Pop-a, spojené 

s prednáškou a uvedením publikácie Dejiny Sedmohradska do života, vrátane odovzdania 

Pamätnej medaily UK. 

29. apríl 2019 – prijatie a prednáška nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Klausa von Klitzinga. 

Podujatie sa organizuje v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 

a Nadáciou Tatra banky. 



Zápisnica z 2. zasadnutia Vedenia UK 

zo dňa 07. marca 2019 

 

Prítomní z členov Vedenia UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, 

PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., PhDr. Radomír Masaryk, PhD, doc. RNDr. Daniel 

Olejár, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Ostatní prítomní (vrátane hostí): doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (predseda AS UK), Mgr. 

Róbert Zsembera (poverený vedúci kancelárie rektora), Mgr. Jana Šmelková, PhD. (asistentka 

rektora), Mgr. Peter Kopáč (riaditeľ centra informačných technológií), JUDr. Stanislav Mydlo 

(vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek), Ing. Katarína Farkašová (vedúca 

oddelenia riadenia financií), Ing. Jana Tomášková (vedúca oddelenia ekonomiky práce 

a mzdovej učtárne), doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (predseda organizačného výboru osláv 

stého výročia univerzity). 

 

Na svojom zasadnutí v m. č. 116 (zasadačka rektora) NB na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave 

dňa 07. marca 2019 so začiatkom o 09:00 hod. Vedenie UK (ďalej aj „VUK“) okrem iného 

vzalo na vedomie:  

• informácie týkajúce sa návrhu metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a súčastiam UK na rok 2019 a návrhu rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu 

fakultám a súčastiam UK na rok 2019. V návrhoch sa reflektuje naďalej uplatňovaný 

princíp solidarity medzi fakultami a súčasťami UK (v zachovanej miere 97%). 

Materiály ďalej odrážajú pokles výstupov vo vede a tiež skutočnosť, že v rámci „balíka“ 

určeného na vedu na úrovni ministerskej metodiky prichádza k úbytku zdrojov 

rozdelených medzi vysoké školy, a to z dôvodu čerpania medzinárodného grantu na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. VUK k materiálom nemalo 

zásadné pripomienky. Rektor UK materiály predkladá v predloženom znení Kolégiu 

rektora UK a následne Akademickému senátu UK na schválenie, 

• informáciu rektora o pracovnom stretnutí s ministrom financií vo veci podania 

informácií o ďalšom postupe financovania rekonštrukcie Výškového bloku „B“ 

v Mlynskej doline. Vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek informoval 



o zahájení prípravných trhových konzultácií, ktoré boli zverejnené na webovom sídle 

UK a potrvajú do 08. apríla 2019. Rektor UK ďalej informoval o začatí rokovaní o 

spolupráci so subjektmi neziskového sektora pri procesoch verejného obstarávania 

(Nadácia Zastavme korupciu, OZ Proti korupcii..). 

• informáciu prorektora UK pre vonkajšie vzťahy a predsedu organizačného výboru osláv 

stého výročia univerzity o aktuálnom stave príprav podujatí univerzity k tejto udalosti, 

• požiadavku prorektorky pre rozvoj a kvalitu týkajúcu sa potreby reštaurácie 

akademických insígnií UK, 

• informáciu rektora UK o zvolaní pracovného stretnutia zástupcov fakúlt a súčastí UK 

(zodpovedné osoby za verejné obstarávania) so zástupcami oddelenia centrálneho 

obstarávania zákaziek s cieľom zlepšiť, inovovať a zefektívniť procesy verejného 

obstarávania na univerzite a zároveň reagovať na dopyt jednotlivých fakúlt a súčastí 

UK, 

• informáciu rektora UK o novom vnútornom predpise – Podpisový poriadok na UK, 

• informáciu prorektorky pre vzdelávanie o postupe a časových rámcoch predkladania 

nového študijného poriadku. Návrh nového študijného poriadku vychádzajúci z dopytu 

fakúlt a novej vysokoškolskej legislatívy bol odoslaný na fakulty na pripomienkovanie, 

• informáciu prorektorky pre vzdelávanie o petícii odbornej a laickej verejnosti proti 

novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; 

prorektora pre vzdelávanie požiadala o distribúciu petície prostredníctvom e-mailu 

všetkým zamestnancom UK, 

• informáciu prorektorky pre rozvoj a kvalitu o stave prípravy výročnej správy o činnosti 

univerzity za predchádzajúci rok; návrh výročnej správy predloží na zasadnutie VUK 

konaného prvý aprílový týždeň (01. – 05. apríla 2019), 

• informáciu prorektorky pre vzdelávanie o výsledku výberového konania na riaditeľa 

centra ďalšieho vzdelávania. 

Po ukončení pracovnej časti zasadnutia VUK, prorektor pre informačné technológie a riaditeľ 

centra informačných technológií predstavili VUK virtuálne pracovné prostredie VUK. 

 

 

 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica z 3. zasadnutia Vedenia UK 

zo dňa 21. marca 2019 

 

Prítomní z členov Vedenia UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Jana Duračinská, 

PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD, doc. RNDr. Daniel 

Olejár, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

Ostatní prítomní (vrátane hostí): doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (predseda AS UK), Mgr. 

Róbert Zsembera (poverený vedúci kancelárie rektora), Mgr. Jana Šmelková, PhD. (asistentka 

rektora), Mgr. Martina Mášiková (poverená zastupovaním vedúcej oddelenia vzťahov 

s verejnosťou). 

 

Na svojom zasadnutí v m. č. 506 vo Vedeckom parku UK dňa 21. marca 2019 so začiatkom 

o 09:00 hod. Vedenie UK (ďalej aj „VUK“) okrem iného:  

• diskutovalo o otázke rebrandingu univerzity. Je potrebné reflektovať aktuálne 

spoločenské a marketingové trendy s ohľadom na vytvorenie jednotnej vizuálnej 

identity univerzity. V súčasnosti používame tri rôzne logá, a vizuálna komunikácia nie 

je jednotná. VUK sa dohodlo na vytvorení jednotnej vizuálnej identity, ktorá zjednotí 

komunikáciu rôznych súčastí univerzity. Pro futuro upriamiť pozornosť na možnosti 

zriadenia kariérneho, co-workingového a poradensko-psychologického centra 

univerzity, vytvoriť pozíciu manažéra práce s absolventami univerzity a pod. Ďalej 

otvoriť diskusiu o možnostiach (prínosoch, ohrozeniach,...) vytvorenia „univerzitnej“ 

strednej školy, zlepšiť komunikáciu a prácu so strednými školami (vytvoriť pozíciu 

ambasádora univerzity vo vzťahu k stredným školám), s výchovnými poradcami na 

stredných školách, pokúsiť sa vytvoriť kampaň cielenú na stredoškolákov, aby zotrvali 

študovať na Slovensku a pod.  

Úloha/termín: o 2 mesiace aktualizácia stavu prípravy a ďalšieho postupu v otázke 

rebrandingu univerzity - zabezpečí prorektor pre vonkajšie vzťahy; nový rebranding 

v prípade schválenia aplikovať od septembra 2020, 

• vzalo na vedomie informácie prorektora UK pre vonkajšie vzťahy k podujatiu osláv 

stého výročia univerzity v termíne 26. – 27. júna 2019. Zároveň VUK vyjadrilo súhlasný 

postoj k realizácii a spôsobe udeľovania pamätných medailí univerzity.  



Po ukončení zasadnutia VUK nasledovala prehliadka priestorov, technického vybavenia 

a prezentácia vedeckovýskumných výsledkov dosiahnutých činnosťou vo Vedeckom parku 

UK. 

 

 

 

 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 3. apríla 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD., Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Akademický informačný systém (AiS2) a informatika na UK.  

2. UNICA, EUA, medzinárodné aktivity a účasť UK. 

3. Rôzne (Výročná správa o činnosti UK za rok 2018,..). 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK informoval o stave rekonštrukcie (na žiadosť Vedenia 

UK) Výškového bloku „B“ (VB „B“) a možných rizikách – súťažné podklady zaslané 

vedúcemu OCOZ RUK a následne zaslané prostredníctvom kancelárie rektora nadácii 

Zastavme korupciu a občianskemu združeniu Proti korupcii. Do pozornosti: vzhľadom na 

finančne významnú investíciu je potrebné úzko spolupracovať (a notifikovať) 

s ministerstvom dopravy a výstavy. 

Úloha č. 1:  informovať vedenie o aktuálnych otázkach v procese prípravy a realizácie 

verejného obstarávania týkajúc sa rekonštrukcie VB „B“ 

Termín: priebežne 

Zodpovedá: rektor 

3. Dohoda o forme zaznamenávania priebehu zasadnutí vedenia – stručné zápisnice: 

prerokovávaná vec, úloha, zodpovedný, termín. 

4. Informatika na UK – informácia o stave a plánoch, prioritách.   

Úloha č. 2:  vykonať analýzu problémov a potrieb informačného systému, vrátane návrhov 

ďalšieho postupu a možností.  

Termín: do 1 mesiaca predložiť  Vedeniu UK, potom kolégium, AS. 

Zodpovedá: pror. pre informačné technológie. 



Úloha č. 3: vykonať komplexnú analýzu stavu archívu a potreby jeho digitalizácie, vrátane 

možností spoločného využívania priestorov s centrom informačných technológií 

(prípadne iných pracovísk). 

Termín:  predložiť na VUK v júni 2019. 

Zodpovedá: pror. pre informačné technológie. 

5. Prorektor pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o existujúcich i plánovaných 

medzinárodných spoluprácach UK.  

Úloha č. 4:  koordinovať spoluprácu s fakultami v oblasti získavania budúcich študentov. 

Termín: priebežne. 

Zodpovedá: prorektor pre vonkajšie vzťahy. 

Úloha č. 5: aktívne vyhľadávať a posilňovať väzby so zahraničnými VŠ, najmä s ohľadom  

na vznikajúce konzorciá.  

Termín: priebežne; predložiť v júni 2019 informáciu o aktuálnom stave a možnostiach 

pro futuro. 

Zodpovedá: prorektor pre medzinárodné vzťahy. 

6. Prorektorka pre rozvoj a kvalitu informovala o stave spracovania Výročnej správy UK za 

rok 2018.  

7. Kvestorka informovala o potrebe predloženia správy o štrukturálnych zmenách na vysokej 

škole. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 24. apríla 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. RNDr. Daniel 

Olejár, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera 

zástupcovia spoločnosti Strateggo: Jan Císař, senior PR & 

marketing manager, Bára Přibylová, account manager, Jiří Uhlíř, 

account manager. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Komunikačný audit Univerzity Komenského v Bratislave. 

2. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Zástupcovia spoločnosti Strateggo prezentovali Vedeniu UK („VUK“) jednotlivé závery z 

komunikačného auditu, ktorý realizovali pre UK. VUK na základe uvedeného a tiež 

internou diskusiou dospelo k nasledovnému: 

UK musí prejsť redizajnom vizuálnej identity univerzity a nastaviť novú - efektívnu 

a obsahovo naplnenú - komunikačnú stratégiu univerzity. 

Úloha č. 1: začať prípravu a procesy vedúce k redizajnu vizuálnej identity univerzity  

a nastaveniu novej efektívnej a obsahovo naplnenej komunikačnej stratégii 

univerzity – s akcentom na prijatie zmien akademickým prostredím univerzity 

(smerom dnu). 

Termín: začať ihneď; redizajn identity univerzity pripraviť na začiatok nového  

akademického roka 2020/2021. 

Zodpovedá: prorektor pre vonkajšie vzťahy. 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018 bola prerokovaná bez zásadných výhrad. 

Odporúča sa ďalej postupovať v procesoch vedúcich k jej schváleniu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 2. mája 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informácia rektora UK o aktuálnom stave rekonštrukcie Výškového bloku „B“ 

Šturák vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

2. Majetok univerzity (vrátane - UK Veda, s. r. o., dôvody fungovania, ako ďalej, nový 

konateľ; Infocentrum UK – ako ďalej, plány a pod.). 

3. Príprava storočnice – koncepčné východiská (návrhy na ocenenie, pozvaní..). 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor informoval Vedenie UK („VUK“) o aktuálnom stave prípravy projektovej 

dokumentácie v súvislosti s rekonštrukciou Výškového bloku „B“ v správe VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK a zároveň poukázal na zásadné nedostatky a zlyhania v procesoch plánovanej 

rekonštrukcie. VUK konsenzuálne odporúča rektorovi pristúpiť k pracovnoprávnym 

opatreniam (voči riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ) a zároveň zastaviť prípravu 

projektovej dokumentácie a začať ju nanovo. 

3. Prorektorka pre správu majetku a investície informovala VUK o stave majetku univerzity, 

aktuálnych otázkach a ďalšom postupe v súvislosti s jej agendou. 

Úloha č. 1: zmapovať majetok univerzity, vypracovať návrh cenovej mapy nehnuteľností 

a politiky poskytovania (vrátane kritérií) majetku  univerzity. 

Termín: 6 mesiacov; predložiť na zasadnutie VUK v novembri 2019. 

Zodpovedá: prorektorka pre správu majetku a investície. 

Úloha č. 2: vypracovať návrh programu „štartovacích bytov“ pre mladých akademikov, 

vedeckých pracovníkov, odborných a iných zamestnancov univerzity. 

Termín: 6 mesiacov; predložiť na zasadnutie VUK v novembri 2019. 



Zodpovedá: prorektorka pre správu majetku a investície. 

4. Procesy verejného obstarávania týkajúce sa majetku univerzity by bolo žiadúce 

centralizovať. VUK sa zaoberalo otázkou podnikateľskej činnosti na univerzite. 

Úloha č. 3: aktualizovať vnútorný predpis UK z roku 2005 schválený akademickým  

senátom: Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK. 

Termín: do 3 mesiacov. 

Zodpovedá: prorektorka pre správu majetku a investície. 

5. Nominácia na konateľa UK Veda, s. r. o.: prorektor pre vonkajšie vzťahy. 

6. VUK sa zaoberalo návrhom na udelenie Veľkej zlatej medaily UK a pamätných medailí 

UK pri príležitosti jej stého výročia. VUK vyjadrilo kladné stanovisko k návrhu pozvaných 

hostí z akademickej, vedeckej i spoločenskej sféry.  

7. Prorektor pre informačné technológie informoval VUK o požiadavke Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na nomináciu UK do pracovnej skupiny na vypracovanie 

Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030. VUK nominuje do pracovnej 

skupiny ministerstva školstva prorektora pre informačné technológie a poveruje ho 

koordináciou činnosti ďalších odborníkov z UK na príprave Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 20. mája 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Harmonogram prípravy konceptu komunikačnej stratégie. 

2. Východiská pre revíziu organizačnej štruktúry RUK. 

3. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektor pre vonkajšie vzťahy informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o návrhu 

harmonogramu prípravy konceptu komunikačnej stratégie. V diskusii jednotliví členovia 

VUK predniesli návrhy na zváženie a/alebo zapracovanie. VUK sa s návrhom stotožnilo 

a odporúča prorektorovi pre vonkajšie vzťahy pokračovať ďalej v činnostiach vedúcich 

k efektívnemu nastaveniu komunikačnej stratégie univerzity.  

3. Predseda pracovnej skupiny pre revíziu organizačnej štruktúry Rektorátu UK informoval 

VUK o aktuálnom stave prác na príprave návrhu revízie organizačnej štruktúry Rektorátu 

UK, zároveň prezentoval konceptuálnu mapu zostavenú pracovnou skupinou s cieľom 

popísať a identifikovať jednotlivé oblasti činností (vyplývajúcich zo zákona, vlastných 

a pod.) univerzity, na základe ktorých bude možné následne pokračovať v ďalšej práci. 

Jednotliví členovia VUK v diskusii vzniesli podnetné návrhy o ktorých bude pracovná 

skupina rokovať na svojom nasledujúcom stretnutí. VUK odporúča pokračovať ďalej 

v práci podľa prezentovaného s pripomienkami (viď úlohy). 

Úloha č. 1: komplexne analyzovať vznik, aktuálny stav (zmluvné vzťahy, financovanie,..) 

a ďalšiu potrebu existencie špeciálnych katedier a pracovísk pri Rektoráte UK.  

Termín: predložiť na zasadnutie VUK v júni 2019. 

Zodpovedá: predseda pracovnej skupiny pre revíziu Rektorátu UK. 



Úloha č. 2: dôkladne a komplexne analyzovať otázku inštitútu zabezpečovania kvality 

vnútorných procesov, vzdelávania a vedy na UK (vrátane komparácie so 

zahraničím, napr. fungovanie Rady pre kvalitu Karlovej univerzity a pod.). 

Termín: predložiť na zasadnutie VUK v júni 2019. 

Zodpovedá: predseda pracovnej skupiny pre revíziu Rektorátu UK. 

4. Prorektor pre informačné technológie informoval VUK o výsledkoch zasadnutia Pracovnej 

skupiny MŠVVaŠ SR na prípravu Programu informatizácie školstva, Konferencie 

PRIEMYSEĽ 4.0 a VZ APS SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 30. mája 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD., Mgr. Viktor Svetský a Mgr. Daniel Zigo 

(obaja k bodu č. 1) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Závery zo študentského konventu. 

2. AiS2. 

3. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Podpredsedovia AS UK za študentskú časť informovali Vedenie UK (ďalej len „VUK“) 

o jednotlivých záveroch zo študentského konventu UK, ktorý sa konal 10. apríla 2019 

v priestoroch Vedeckého parku UK. Konvent študentov UK bol zameraný na nasledovné 

oblasti: mesto a študenti, študenti a systém kvality na UK, študent ako negociátor, 

univerzita v 21. storočí. K prerokovávanému bodu prebehla diskusia zástupcov študentov 

s členmi VUK. VUK podporilo aktivity študentov vedúce k rozvoju univerzity, poukázalo 

na ďalšiu potrebu vyvíjania aktívneho prístupu zo strany študentov a zároveň deklaruje, že 

jednotliví členovia sú k dispozícií študentským reprezentáciám konštruktívne 

spolupracovať. 

3. Prorektor UK pre informačné technológie oboznámil VUK so stavom prípravy podkladov 

na verejné obstarávanie akademického informačného systému. VUK súhlasí s návrhom na 

spustenie (inicializáciu) procesu verejného obstarávania informačného systému na podporu 

študijnej agendy na UK.  

Úloha č. 1: príprava podkladov na inicializáciu procesu verejného obstarávania nového  

informačného systému na podporu študijnej agendy na UK. 

Termín:  do konca mesiaca jún 2019. 

Zodpovedá: prorektor UK pre informačné technológie. 



 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 19. júna 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Organizačné zabezpečenie osláv stého výročia (26. – 27. jún). 

2. Zahraničné spolupráce UK.  

3. Informácie o plnení úloh z ostatných zasadnutí VUK a o aktuálnom a pro futuro 

postavení (začlenení) pracovísk s označením „centrá“. 

4. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) 

o organizačnom zabezpečení jednotlivých podujatí osláv stého výročia univerzity v dňoch 

26. a 27. júna 2019, zároveň o časovom harmonograme týchto podujatí a aktívnej činnosti 

jednotlivých členov VUK na týchto podujatiach. 

3. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o zahraničných spoluprácach 

a potrebe ďalšej podpory vytvorených vzťahov. V otázke zástupcu UK v EUA a UNICA 

konsenzuálne vzišiel záver, že UK bude pre ďalšie obdobie reprezentovať a hájiť jej záujmy 

prorektor pre medzinárodné vzťahy, ktorý zároveň v individuálnych prípadoch navrhuje 

rektorovi inú osobu ad hoc. Ďalšia spolupráca s externou osobou, ktorá vykonávala 

doposiaľ túto činnosť, bude ukončená najneskôr ku koncu prvého polroka, t. j. k 15. júlu 

2019. V rámci zahraničnej agendy VUK dospelo k ďalšiemu záveru: v prípade, že nie sú 

legislatívne prekážky, spoplatniť firmy (združenia, organizácie), ktoré žiadajú univerzitu 

o jej prezentáciu pre uchádzačov o štúdium z iných krajín a ktoré sú v postavení 

sprostredkovateľa tejto služby. 

 

 



Úloha č. 1: ukončiť spoluprácu s externou osobou, ktorá vykonávala činnosť reprezentanta 

UK v zahraničných fórach. 

Termín:  do 15. júla 2019. 

Zodpovedá: kvestorka UK, 

  prorektor UK pre medzinárodné vzťahy. 

 

Úloha č. 2: analyzovať možnosti spoplatnenia firiem (združení, organizácií), ktoré žiadajú  

univerzitu o jej prezentáciu pre uchádzačov o štúdium z iných krajín a ktoré sú 

v postavení sprostredkovateľa tejto služby (v prípade legislatívnych možností 

navrhnúť aj cenotvorbu). 

Termín: do konca augusta 2019. 

Zodpovedá: kvestorka UK, 

prorektor UK pre medzinárodné vzťahy 

4. Prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prezentoval VUK možnosti 

fungovania a postavenia pracovísk obsahovo zameraných a označovaných ako „centrá“, 

ktoré potencionálne môžu vznikať na úrovni fakúlt alebo univerzity. V prípade fakúlt by 

malo ísť o monotematické centrá, v prípade univerzity o multitematické centrá. Na základe 

prezentácie prorektora UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, VUK dospelo 

k záveru, že je potrebné vytvoriť ucelenú a komplexnú dokumentáciu, ktorá by bola 

aplikovateľná v rámci celej univerzity (opis a kritéria možnosti vzniku centier, štatút 

centier, organizačný poriadok a pod.). Okrem uvedeného je potrebné identifikovať 

a definovať možnosti financovania. 

Úloha č. 3: vytvoriť návrh dokumentácie a kritérií k vzniku a následného fungovania 

centier, identifikovať a definovať možnosti financovania. 

Termín: do konca septembra 2019. 

Zodpovedá: prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 

Kooperuje: OLP RUK 

5. Prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu informovala VUK, že je potrebné aktualizovať 

dlhodobý zámer univerzity (apelovať aj na jednotlivé fakulty a súčasti) tak, aby dokument 

mohol ísť do procesu schvaľovania v mesiacoch november – december 2019. Publikácia 

Univerzita v číslach a grafoch bude po novom vychádzať za predchádzajúci akademický 

rok a bude poskytovať ucelené informácie o príslušnom akademickom roku. 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 11. júla 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., prof. PharmDr. Pavel Mučaji, 

PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  Jana Šmelková, PhD., Mgr. 

Ivan Daňo 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informácie o škodovej udalosti a následných opatreniach na FaF UK. 

2. Archív UK (kompletná koncepčná informácia). 

3. Zámer rekonštrukcie internátov. 

4. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK požiadal dekana FaF UK o informácie týkajúce sa vyhorenia zdroja serverov 

z roku 2017 a následných opatreniach. O uvedené iniciovala p. prorektorka pre vzdelávanie. 

Dekan FaF UK informoval Vedenie UK („VUK“) o predmetnej škodovej udalosti 

v toxikologickom antidopingovom centre v priestoroch FaF UK; dekan poznamenal, že 

neprišlo k porušeniu BOZP, aktuálne sa pracuje na sanácii uvedeného incidentu, a to 

v spolupráci s CIT UK, keďže ide o serverovňu (nie laboratórium ani iný typ výskumného 

pracoviska). Prorektorka UK pre vzdelávanie vytkla dekanovi fakulty, že riešenie tohto 

stavu trvá pridlho. Rektor UK požiadal dekana FaF UK o aktualizáciu informácií a stavu 

riešenie v priebehu mesiaca september 2019. 

3. Prorektor UK pre informačné technológie prezentoval VUK správu o stave a možných 

riešeniach problémov Archívu UK.  

 

Úloha č. 1: zabezpečiť vypracovanie podkladov (funkčnej špecifikácie) pre nový 

projekt Archívu UK 

Termín:  do konca septembra 2019 

Zodpovedajú: prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu 

    prorektor UK pre informačné technológie 

 



Úloha č. 2: zabezpečiť vypracovanie rámcového plánu využitia pozemkov na 

Starých Gruntoch a umiestnenie Archívu UK 

Termín:  priebežne 

Zodpovedá: prorektorka UK pre správu majetku a investície 

 

4. Vedúci kancelárie rektora, poverený funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a riaditeľ 

VI Družba UK informovali VUK o aktuálnom stave príprav a pláne realizácie aktivít 

revitalizácie objektov a areálov vysokoškolských internátov.  

 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK: 

• revitalizácia výmenníkovej stanice VS3 a vyregulovanie  vykurovacieho systému 

na celých objektoch Manželských internátov, 

• obnova výťahových šácht, kapotáž a výmena kabín na moderné, priestranné a najmä 

spĺňajúce aktuálne bezpečnostné kritériá (Manželské internáty a Výškový blok 

„A“), 

• oprava striech na blokoch „E“ a „V“ Átriových domkov, 

• revitalizácia vzduchotechniky v jedálni Venza, 

• výmena postelí so zástenami v objektoch Átriových domkov a výmena stoličiek na 

Manželských internátoch, blokoch „E –H“ a Átriových domkov – v celkovom 

objeme podľa vyčlenených finančných dispozícií, 

• vytvorenie oddychových  zón  a zatraktívnenie vstupných  priestorov vo vestibuloch 

objektov Výškových blokov a Manželských internátov, 

• vytvorenie a zariadenie spoločenskej multifunkčnej miestnosti  (klubovne) vo 

Výškovom bloku „B“, 

• obnova ventilátorov v hygiene na bunkách vo Výškovom bloku „A“, 

• nákup externých lavičiek a košov do areálu, 

• výmena svietidiel v areáli za LED, 

• nákup cyklostojanov do areálu. 

Termín:   do konca roka 2019 

Financovanie:  kapitálové výdavky – 1 295 000€ 

    vlastné zdroje – 656 000€ 

• výmena okien a vstupných dverí –všetky bloky Átriových domkov (cca 3, 3 mil.€), 

• výmena okien a vstupných dverí –MI J, spojovačky MI A-D aMI E-H (cca 300 

000€), 

• oprava hygienických zariadení v blokoch „C, E, M“ Átriových domkov (cca 

450 000€), 

• spustenie realizácie rekonštrukčných prác Internátu Ľ. Štúra – „Výškový blok Šturák 

– B“. 

Termín:  v priebehu roka 2020 

Financovanie:  v texte 

 



VI Družba UK: 

• rekonštrukcia kuchyne (realizácia od 1.7.2019  – doba trvania cca 12 mesiacov), 

• výmena okien, balkónových stien a radiátorov na študentských izbách,  

• oprava postelí  na študentských izbách,    

• výmena rozvodov a osvetlenia na chodbách a v študentských izbách v internátnej časti 

v budove D1, 

• výmena kobercov a závesov, tapetovanie  v hotelovej časti (hotel kompletne 

zrekonštruovaný), 

• oprava sprchových vaničiek na študentských izbách v budove D1, 

• oprava striech v budovách D1 a D2.   

Termín:   v priebehu roka 2019 

Financovanie:  1 558 000 € 

 

Úloha č. 3: zabezpečiť jednotlivé aktivity revitalizácie objektov a areálov vysokoškolských 

internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčasti uvedených v texte 

Termín: v texte 

Zodpovedajú: riaditelia vysokoškolských internátov v postavení samostatne hospodáriacich 

súčastí univerzity 

Úloha č. 4: identifikovať možnosti a navrhnúť mechanizmus zreálnenia cien za ubytovanie 

vo vysokoškolských internátoch, napr. aplikovaním inflačnej doložky a pod. 

Termín: priebežne 

Zodpovedajú:  prorektorka UK pre vzdelávanie 

prorektorka UK pre správu majetku a investície  

Rektor UK zároveň požiadal VUK a prítomných riaditeľov vysokoškolských internátov, aby 

vyžadovali dodržiavanie zmluvných vzťahov, najmä so zreteľom na dodacie lehoty a pod. 

V prípad akýchkoľvek problémov a potrebe intervenovať, aby ho informovali. 

 

5. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o pláne zrealizovať sprievodné 

podujatia pri príležitosti otvorenia 101. akademického roka (workshopy, prednášky, 

hudobný koncert), ďalej o termíne a organizácii vianočného koncertu (pozvať profesorky 

a profesorov, aj emeritných, členov vedeckých rád, atď..) a pod. 

6. VUK konsenzuálne prijalo negatívne stanovisko en block et pro futuro k žiadostiam 

finančnej podpory fakúlt a súčastí pri príležitosti osláv ich výročí. Z úrovne univerzity budú 

podporované kultúrne, študentské, športové a vedecko-vzdelávacie aktivity (konferencie 

s celouniverzitným významom a pod.). VUK opätovne prerokovalo žiadosť o nájom 

nebytového priestoru v priestoroch novej budovy univerzity na Šafárikovom nám., v správe 

RUK s výsledkom – odporúča rektorovi opätovne predložiť na zasadnutie akademického 

senátu žiadosť o zmenu uznesenia, ktorým bola predmetnú nájmu predĺžená doba nájmu. 



 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 05. septembra 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,  doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr. 

Jana Šmelková, PhD., Mgr. Lenka Miller 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informácia o stave majetku. 

2. Návrh na zmenu metodiky rozdeľovania dotácie – UK. 

3. Informácie o stave internátov – Mlynská dolina. 

4. Rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektorka UK pre správu majetku a investície informovala Vedenie UK („VUK“) o 

aktuálnych otázkach v oblasti nakladania s majetkom UK (rekonštrukcia na Štúrovej ulici, 

Profesorský dom, Archív UK, zámer zámeny pozemkov s STU v Mlynskej doline, 

pasportizácia objektu na Žižkovej ulici, pozemky „Ahoj“, odstraňovanie reklamného 

smogu a iné). 

3. Rektor UK zdôraznil potrebu koncepčnej zmeny metodiky delenia štátnej dotácie na úrovni 

univerzity. Rektor UK avizoval navrhovanú zmenu hospodárenia jednotlivých úsekov 

prorektorov, ktorým bude priznaná určitá autonómia v nakladaní s prideleným rozpočtom. 

Kvestorka UK informovala o potrebe dôsledného výberu povinných odvodov, ktoré majú 

fakulty každoročne poskytovať rektorátu, a to v rozsahu: 3% zo školného a 10% z nájmu 

nebytových priestorov. Kvestorka UK bude následne informovať fakulty o tejto povinnosti, 

a to vrátane potreby vyrovnania existujúcich dlžôb. Prorektor UK pre vedu, výskum 

a doktorandské štúdium informoval o potrebe koncepčnej zmeny metodiky UK, ktorá by 

nemala kopírovať štátnu metodiku.  

4. Správu o aktuálnej situácii a stave VM Ľ. Štúra – Mlyny UK prezentoval vedúci kancelárie 

rektora - dočasne poverený funkciou riaditeľa, ktorý informoval VUK o aktuálnych 

otázkach a výzvach týkajúcich sa uvedeného rezortu, vrátane finančnej situácie, stavu 

evidencie majetku, potrebe prehodnotiť a navrhnúť nové koncepčné riešenie letného 

ubytovania, o otázkach investičných aktivít - výmeny výmenníkovej stanice, výmeny 



striech a ďalších investícií, ktoré budú hradené z prostriedkov účelovo poskytnutej štátnej 

dotácie ako aj vlastných zdrojov internátu, a iných prevádzkových a ekonomických 

otázkach.  

5. Rektor UK informoval VUK o finalizácii návrhu na zmenu organizačnej štruktúry 

rektorátu, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. 10. 2019 na prechodné obdobie (cca jeden 

rok), a to v súvislosti a nadväznosti na ďalšiu informáciu - informoval o začatí príprav 

nového Štatútu UK, čo je zároveň dôvodom ročnej limitácie v súčasnosti navrhovanej 

zmeny organizačnej štruktúry rektorátu. Informoval o zámere udeliť Veľkú zlatú medailu 3 

bývalým rektorom UK. Zároveň informoval o výsledku medzinárodného stretnutia v Gente, 

na ktorom sa zúčastnili traja členovia VUK, a ktoré bolo zamerané na vybudovanie 

medzinárodného konzorcia. Taktiež informoval o zapojení UK do protestov a podujatí na 

ochranu životného prostredia. Prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu informovala VUK o 

reštaurovaní kolán, príprave aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja UK a ďalších 

aktuálnych otázkach. 

6. V závere programu informoval vedúci kancelárie rektora o aktuálnom stave príprav 

podkladov (vrátane projektovej dokumentácie) pre verejné obstarávanie investičnej akcie 

„jedáleň na Šafárikovom námestí“, zdôraznil ekonomickú náročnosť tejto investície. VUK 

rozhodlo o ďalšom postupe – VM Ľ. Štúra – Mlyny UK bezodkladne po skompletizovaní 

dokumentácie projektu – odovzdá projektovú dokumentáciu prorektorke UK pre správu 

majetku a investície (UK požiada STU o spoluprácu v hľadaní možností zníženia 

ekonomickej náročnosti a nákladov). 

 

 

  

 

 

Zapísal:  Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 25. septembra 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,  doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr. 

Jana Šmelková, PhD., Mgr. Peter Kopáč, Mgr. Martin Dufala, 

PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Správa o stave obstarávania nového akademického informačného systému. 

3. Správa o VP UK. 

4. Príprava zasadnutia Kolégia rektora UK. 

5. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Riaditeľ Centra informačných technológií UK a vedúci oddelenia centrálneho obstarávania 

zákaziek rektorátu informovali Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o stave príprav podkladov 

na vyhlásenie verejného obstarávania na nový akademický informačný systém. VUK 

konsenzuálne určilo záväzný termín na vyhlásenie predmetného verejného obstarávania. 

Úloha č. 1: vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku – informačný systém pre 

podporu študijnej agendy. 

Termín: 25. október 2019 

Zodpovední: riaditeľ centra informačných technológií, 

vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek rektorátu. 

3. Vedúci kancelárie rektora a súčasne poverený funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

oboznámil VUK o výsledku technicko-prevádzkového auditu garantovanej energetickej 

služby (GES) spracovaného pre objekt – Internát Ľ. Štúra, Výškový blok „B“. Uvedený 

audit bol realizovaný na základe dopytu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

a ministerstva financií. Audit vykazuje veľmi nízku návratnosť pre potencionálneho 

poskytovateľa GES. Z uvedeného dôvodu sa v pláne komplexnej rekonštrukcie Internátu Ľ. 



Štúra – Výškového bloku „B“ pokračuje štandardným spôsobom v réžii univerzity. 

Vzhľadom na realizáciu vyššie uvedeného auditu dochádza k časovému posunu 

jednotlivých etáp vedúcich ku komplexnej rekonštrukcii zmienenej budovy.  

Úloha č. 2: vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie 

a inžinierskej činnosti pre projekt „Projekčné a inžinierske služby k 

dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra 

Mlyny UK BA“. 

Termín:  15. november 2019. 

Zodpovední:  riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

   vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek rektorátu. 

4. VUK sa zaoberalo otázkou poruchovosti serverov vo Vedeckom parku UK. Ak pretrvá 

neochota dodržiavať termíny dodávateľom alebo vzniknú iné nedostatky, centrum 

informačných technológií v súčinnosti s oddelením legislatívy a právnych služieb rektorátu 

majú zabezpečiť ďalšie (právne) kroky vedúce k odstráneniu nedostatkov a nečinnosti. 

5. Prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a zároveň poverený funkciou 

riaditeľa Vedeckého parku UK informoval VUK o spracovanom dokumente - Stratégia 

udržateľnosti a rozvoja Vedeckého parku UK. UVP UK má jasné obsahové zameranie 

v súlade s projektom, na základe ktorého vznikol a vďaka relatívne dobrej finančnej 

kondícii UK a prístupu VUK je v období monitorovania projektu zabezpečené jeho 

udržateľné financovanie. Jeho rozvoj je v tomto období závislá od grantového financovania. 

Pokiaľ sa situácia s financovaním vedy na Slovensku v tomto období nezlepší, tak rozvoj 

je nereálny. Po skončení monitorovacieho obdobia, keď budú odstránené obmedzujúce 

podmienky, predovšetkým nemožnosť produkovania zisku, UK má zámer zintenzívniť 

aktivity v tejto oblasti a takisto na základe UVP vybudovať v podmienkach Slovenska 

novú, no vo svete známu, samostatne hospodáriacu jednotku tzv. graduate school (školu 

doktorandských štúdií). 

6. V závere zasadnutia VUK prebehla diskusia k príprave programu (obsahu) nasledujúceho 

zasadnutia kolégia rektora – jednotlivé členky a jednotliví členovia VUK budú informovať 

kolégium rektora o aktivitách týkajúcich sa ich rezortov, vrátane informácie o stave 

a čerpania GARI účtu. Rektor UK informoval o pláne zvolať výjazdové zasadnutie kolégia 

rektora v druhej časti zimného semestra; o spoločnom zasadnutí správnej rady a VUK a tiež 

o spoločnom zasadnutí vedení Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej 

univerzity. 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 28. októbra 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,  doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr. 

Jana Šmelková, PhD., Ing. Peter Petro, Mgr. Peter Kopáč, Mgr. 

Martin Dufala, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK predstavil prítomným členkám a členom Vedenia UK (ďalej len „VUK“) 

nového riaditeľa Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny, ktorý sa ujme funkcie 1. 11. 2019. Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny UK in spe informoval VUK o pláne prvých aktivít vo svojej funkcii po nastúpení, 

prioritou bude najmä dokončenie podkladov k verejnému obstarávaniu na dodávateľa 

projektovej dokumentácie rekonštrukcie Výškového blok „B“ – Šturák. 

3. Riaditeľ Centra informačných technológii UK a vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania 

zákaziek RUK informovali VUK o splnení úlohy, vyplývajúcej zo zasadnutia VUK dňa 25. 

9. 2019, ktorou boli zaviazaní pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu nového 

informačného systému, zároveň odprezentovali nastavenie etáp financovania nového 

informačného systému, vrátane bližšej špecifikácie k nim.  

Záver: bezodkladne po zasadnutí VUK vyhlásiť verejné obstarávanie na informačný 

systém pre podporu študijnej agendy (zodpovednosť: OCOZ RUK) a zabezpečiť 

informáciu o spustení tejto aktivity na webovú stránku univerzity a sociálne siete 

(zodpovednosť: OVV RUK). 

4. Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhol podporiť chartu 

(kódex) správania vedeckotechnických pracovníkov „The Human Resources Strategy for 

Researchers“ pod hlavičkou Európskej komisie. Zároveň podotkol, že je to jedna 

z podmienok zlepšovania získavania európskych projektov; uvedené sa bude snažiť 

aplikovať aj do podmienok pre výber takýchto pracovníkov na univerzitu. 



5. Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci a prorektor pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť požiadali o vydanie vnútorného predpisu (resp. relevantného 

dokumentu) týkajúceho sa vydávania a podpisovania dokladov o vzdelaní na univerzite. 

Záver: zabezpečiť vydanie predmetného vnútorného predpisu (zodpovednosť: OLP 

RUK) v súčinnosti s uvedenými prorektormi. Zároveň sa diskutovalo o potrebe vydať 

metodické usmernenie k obsahovej stránke dokladov o vzdelaní, zabezpečia dotknutí 

prorektori. 

6. Stanovisko k financovaniu prístupov do elektronických databáz – zabezpečenie prístupov 

má byť povinnosťou štátu, verejné vysoké školy by tieto prístupy platiť nemali, už teraz sú 

finančne poddimenzované. 

7. Kvestorka UK požiadala o súhlasné stanovisko k použitiu 13 tisíc euro na vybudovanie 

bezbariérového prístupu do budovy FaF UK a FM UK; VUK podporilo zámer. 

8. Rektor UK informoval o spôsobe získania a následného nadobudnutia novej budovy pre 

univerzitu na Vajanského nábreží. V zmysle vnútorných predpisov ju pridelil do správy 

PraF UK, nutná je ešte rekonštrukcia interiéru a zakúpenie inventáru. 

9. Rektor UK požiadal prorektorku pre majetok a investície, aby sa v spolupráci s fakultami 

a ostatnými prorektormi zamyslela nad možnosťami činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o., 

najneskôr do jedného mesiaca predložiť návrh. 

10. VUK konsenzuálne dospelo k záveru, že je nevyhnutné upraviť imatrikulačný a promočný 

poriadok univerzity, a to tak, že akademický obrad – imatrikulácia novoprijatých študentov 

bude v gescií fakulty; rektor ani ním určený zástupca sa obradu zúčastňovať nebudú. 

11. VUK diskutovalo o potrebe vymedziť a rámcovo upraviť spôsob a iné podmienky 

prenajímania miestností – Aula UK, Rektorská sieň, zasadačka Vedeckej rady UK. OLP 

RUK v spolupráci s KR, OVV RUK zabezpečia návrh vnútorného predpisu (iného 

relevantného dokumentu). 

 

  

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 25. novembra 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,  doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr. 

Jana Šmelková, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Sumarizácia pripomienok k návrhu akreditačných štandardov. 

3. Východiska a konkretizácia návrhu novej metodiky financovania v rámci UK. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK vyzdvihol organizáciu a výnimočnosť podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie 

pod hlavičkou univerzity. Ďalej informoval, že p. prof. Michal Fečkan patrí medzi 1% 

najcitovanejších matematikov sveta, pri tejto príležitosti mu udelí Zlatú medailu UK, 

ďalším oceneným bude aj p. Dušan Kalmančok z FMFI za jeho prínos pre rozvoj 

astronómie na UK. Rektor UK tiež informoval, že ako zamestnanec PraF UK obdržal 

petičný hárok vo veci zisťovania podpory pre zriadenie jedálne na Šafárikovom nám. 

V horizonte troch mesiacov bude v tejto téme potrebné záväzne rozhodnúť, aj s ohľadom 

na možné spôsoby financovania a pod. 

3. Vedenie UK prijalo stanovisko k návrhu akreditačných štandardov, a to s nasledovnými 

oblasťami: (i.) Zvyšovanie kvality vysokého školstva ako základný atribút akreditácie, (ii.) 

Nesúlad (rozpor) Návrhu akreditačných štandardov so súčasne platnými zákonmi 

(legislatívou), (iii.) Chýba zohľadnenie špecifík jednotlivých študijných odborov s ohľadom 

na potreby spoločnosti, (iv.) Zmeniť kvantitatívne ukazovatele na splnenie podmienok na 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na kvalitatívne hodnotenie. 

Zodpovednou redaktorkou stanoviska je p. prorektorka UK pre kvalitu. 

4. Vedenie UK diskutovalo o konkretizácii a východiskách návrhu novej metodiky 

financovania na UK, a to najmä s akcentom na dve úrovne: (i.) RUK ako servis pre 

univerzitu, (ii.) podpora rozvojových a výskumných projektov a internacionalizácie. 



5. Vedenie UK prerokovalo podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na projektovú 

dokumentáciu a inžiniersku činnosti pre projekt „Projekčné a inžinierske služby k dielu: 

Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA“. Vedenie 

UK súhlasí s vypísaním VO podľa dokumentácie. 

  

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 9. decembra 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik, 

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD., doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana 

Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.,  doc. 

RNDr. Daniel Olejár, PhD., doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Prítomní – ostatní: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, 

Mgr. Jana Šmelková, PhD., Ing. Peter Petro 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského 

v Bratislave – prvý návrh. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK v úvode zasadnutia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) inicioval krátku diskusiu 

k aktuálnemu dianiu v Mlynskej doline (internáty). O aktuálnom stave a komunikačnej 

stratégii informovali prorektor UK pre vonkajšie vzťahy a riaditeľ Vysokoškolského mesta 

Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

3. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila VUK s prvým návrhom koncepcie 

nakladania s nehnuteľným majetkom UK, vrátane skutkového stavu pasportizácie objektov 

UK a návrhom odporúčaných cien nájmov. Ďalej informovala o potrebe prijať opatrenia na 

dosiahnutie cieľa koncepcie nakladania s (nehnuteľným) majetkom UK: 

(i.) identifikácia aktuálneho stavu nehnuteľného majetku UK spolu so 

zdokumentovaním tohto stavu (elektronická pasportizácia objektov UK);  

(ii.) špecifikácia  nepotrebného majetku,   určeného na predaj tak, aby sa predajom 

nepotrebného majetku UK získali zdroje na podporu efektívneho využívania  

a na  zveľadenie, resp. záchranu potrebného nehnuteľného majetku; 

(iii.) špecifikácia odporúčaných cien nájmu a zosúladením postupu súčastí UK pri 

prenechaní dočasne nepotrebného majetku UK do nájmu. 

Témou diskusie k predkladanému materiálu bola aj nevyhnutnosť digitalizovať majetkovú 

agendu (najmä pasportizácia a pod.). V uvedenej problematike bude nápomocný prorektor 

UK pre knižničné a informačné služby. Vzhľadom na rozsah a dôležitosť dokumentu – 

rektor UK požiadal prorektorku UK pre majetok a investície, aby o uvedenej dokumentácii 



začala rokovania s dekanmi a riaditeľmi samostatne hospodáriacich súčastí. Aktualizáciu 

prerokovanej dokumentácie následne predloží na marcové zasadnutie VUK. O ďalšom 

postupe sa rozhodne na predmetnom zasadnutí VUK. 

4. Kvestorka UK informovala VUK o zverejnenom návrhu rozpisu dotácií verejným vysokým 

školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020, vrátane návrhu metodiky delenia týchto 

finančných prostriedkov, na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Na uvedenú informáciu prebehla krátka diskusia. 

5. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o zahraničnej pracovnej ceste vo 

francúzskom Bordeaux v rámci aliancie deviatich európskych univerzít, ktorej je UK 

súčasťou. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v januári 2020 na UK. 

6. Kvestorka UK požiadala o súhlas s poukázaním 3% z predaja nehnuteľností v správe JLF 

UK (č. zmluvy Z/2019/1677/V/JLF/OLP) v prospech Rektorátu UK (alokovaných na fond 

reprodukcie). VUK požiadavku podporilo a rektor UK sa s ňou stotožnil. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


