
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 16. januára 2020 

 

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. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie, slávnostný prípitok do nového roka.  

2. Harmonogram práce VUK na rok 2020. 

3. Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave. 

4. Informácie členov vedenia.  

5. 2% z dane. 

6. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK privítal členky a členov Vedenia UK (ďalej len „VUK“), predsedníčku AS UK. 

Poprial im veľa úspechov a zdravia v novom kalendárnom roku. Predstavil návrh 

harmonogramu práce VUK na rok 2020.  

3. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť oboznámil VUK 

s východiskami tvorby vnútorného predpisu upravujúceho postdoktorandské pobyty na UK. 

Vnútorný predpis vychádza z odporúčaní Európskej charty pre výskumných pracovníkov, 

zaoberajúcej sa transparentnými pravidlami pre vytváranie pracovných miest a ich 

obsadzovaním pre postdoktorandov. Cieľom vnútorného predpisu je taktiež napĺňanie 

platného Dlhodobého zámeru UK. Základným poslaním postdoktorandských pobytov je 

cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach UK s akcentom na ich 

medzinárodný rozmer (dopad), podpora mladých výskumných pracovníkov a zvýšenie 

atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.  

4. Kvestorka UK informovala o personálnych zmenách v Neinvestičnom fonde UK. 

Poukázala na potrebu zlepšiť aktivity a kampaň na získavanie finančných prostriedkov od 

darcov – najmä poukazovaním 2% z dane. 

5. Jednotlivé prorektorky a jednotliví prorektorovi informovali o aktuálnych otázkach v ich 

rezortoch. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy poukázal na aktivity spojené s prípravou 



medzinárodného projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of 

LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). 

Ďalšie stretnutie zástupcov aliancie deviatich univerzít, ktorej sme súčasťou, sa uskutoční 

22. – 23. januára 2020 v Bratislave. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť, ako poverený funkciou riaditeľa Vedeckého parku UK, oboznámil 

VUK o aktualitách a personálnych otázkach týkajúcich sa Vedeckého parku UK. 

6. Rektor UK požiadal prorektora UK pre informačné a knižničné služby, aby sa zaoberal 

otázkou elektronizácie výplatných pások na úrovni univerzity a súčastí, a to v súčinnosti 

s kvestorkou UK. 

7. VUK vyjadrilo negatívne stanovisko k možnosti – plánu - zriadiť vysokoškolskú 

jedáleň v priestoroch historickej budovy na Šafárikovom námestí, a to vzhľadom na 

finančnú náročnosť a nedostatočný technický stav pivničného priestoru, ktorý mal byť na 

tento účel využitý. VUK podporuje zámer vykonať nevyhnutné úpravy priestoru, ktoré by 

eliminovali možnosti vzniku havarijného stavu. Zodpovedá: kvestorka UK. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 03. februára 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Jozef Masarik, Radomír 

Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, Jozef Tancer, 

Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková, Róbert Zsembera, Peter Petro, Ivan 

Daňo 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Stav majetku a investičné zámery v správe RUK. 

2. Koncepcie a plány rozvoja a rekonštrukcií vysokoškolských internátov UK na rok 

2020, do roku 2023 a v dlhodobom horizonte. 

3. Operatíva - rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila Vedenie UK (ďalej len „VUK“) so 

stavom nehnuteľného majetku UK a zároveň predstavila a odôvodnila jednotlivé investičné 

zámery v správe RUK. 

 

Modra – Harmónia, chata 

Záver: vypracovať kvalifikovaný odhad ceny nájmu a predaja. 

 

UVZ UK Richňava 

Záver: VUK súhlasí s komplexnou rekonštrukciou v predpokladanej hodnote realizácie vo 

výške 500 tisíc euro. 

 

Infocentrum UK na Štúrovej ul. 

Záver: VUK súhlasí s priamym zadaním na vypracovanie projektovej dokumentácie, a to 

na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, keďže ide o spoluprácu s STU. 

Berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke za projektovú dokumentáciu, vrátane 

návrhu interiéru, v predpokladanej výške 25 tisíc euro. Predpokladaný termín otvorenia 

Infocentra UK je plánovaný na január 2021. 

 

 

 

 



Archív UK 

Záver: VUK súhlasí s realizáciou verejného obstarávania na výber spracovateľa 

projektovej dokumentácie výstavy nového archívu univerzity v areáli UK - Staré Grunty 

55, Bratislava. Zdroj financovania: účelová dotácia. 

 

Predaj budovy a pozemkov v Lučenci (budova č. súp. 316 na pozemku p. č. 2033/1 a 2033/7 

spolu s príslušenstvom a pozemkami p. č. 2033/1, 2033/2, 2033/4, 2033/5, 2033/6, 2033/7, 

2033/8 na Novohradskej ul. č. 1 v meste Lučenec, k. ú. Lučenec, okres Lučenec zapísané 

na liste vlastníctva č. 5294 ako zastavané plochy a nádvoria 

Záver: VUK súhlasí so začatím procesov smerujúcich k predaju vyššie uvedenej budovy 

a pozemkov v Lučenci. 

 

Predaj pozemku parc. č. 20354/1, k. ú. Karlova Ves 

Záver: VUK súhlasí so začatím procesov smerujúcich k predaju predmetného pozemku vo 

výmere 15m2. 

 

Pozemky v k. ú. Staré Mesto (pod mostom Lafranconi) 

Záver: VUK súhlasí s mandátom pre prorektorku UK pre majetok a investície, aby začala 

rokovania smerujúce k možnosti odpredaja pozemkov – parc. č. 2035/1 (ktorý je zastavaný 

stavbou vo vlastníctve tretej osoby),  2035/2, 2035/3, 2035/4 v k. ú. Staré Mesto (pri moste 

Lafranconi). 

 

3. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala VUK o aktualizácii koncepčného 

dokumentu – zámer nakladania s nehnuteľným majetkom UK, vrátane potreby určiť 

strategické územia pre UK, ktoré bude v budúcnosti určené na jej ďalší rozvoj. Ďalej 

informovala o koncepcii využívania Profesorského domu v správe Rektorátu UK. VUK 

apeluje, aby sa venovala dostatočná pozornosť prezentácii tohto typu ubytovania na súčasti 

UK. V rámci diskusie o možnostiach revitalizácie kongresového centra v správe VI Družba 

UK sa dospelo k záveru, že t. č. UK neinvestuje do jeho komplexnej rekonštrukcie, a to 

najmä s ohľadom na iné nevyhnutné investície (havarijný stav a pod.).  

4. Riaditelia internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčastí oboznámili VUK 

s plánmi modernizácie a rozvoja jednotlivých internátov, vrátane ich financovania.  

Záver: VUK vyjadrilo podporu plnenia predložených strategických dokumentov.  

 

Riaditeľ VI Družba UK poukázal na problém pri financovaní rozvojových aktivít internátov 

z vlastných prostriedkov. Problémom  je nízka vlastná tvorba kapitálových zdrojov fondu 

reprodukcie. Tieto zdroje sa tvoria v ich prípade výlučne z odpisov budov a 

percentuálneho podielu, v prípade kladného hospodárskeho výsledku internátu  na základe 

rozhodnutia VUK. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku vrátane jeho technického zhodnotenia je možné realizovať výlučne podľa § 16a 

zákona o vysokých školách, a to z fondu reprodukcie. Pri súčasnej tvorbe fondu 

reprodukcie musia internáty  na väčšie akcie zhromažďovať finančné prostriedky cca 10 - 

15 rokov. 



5. VUK diskutovalo o využívaní reklamných plôch v majetku UK zverených do správy 

jednotlivých súčastí UK počas prebiehajúcej volebnej kampane. Na základe dostupných 

informácií billboardy v správe FTVŠ UK propagujú reklamu súvisiacu s politickou 

činnosťou, a keďže takýto druh reklamy je v rozpore so zákonom o vysokých školách (§4), 

rektor UK listom vyzve dekana FTVŠ UK, aby zabezpečil nápravu. Kontrolu nad plnením 

výzvy prevezme Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu RUK.  

6. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o pozvánke slovenského 

veľvyslanectva v Grécku na účasť univerzity a jej fakúlt na veľtrhu určeného pre 

potencionálnych uchádzačov o štúdium z Grécka. VUK odporúča odpoveď na pozvanie 

ponechať na úrovni fakúlt. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy otvoril diskusiu k návrhu 

konceptu a výberu účastníkov športového dňa v gescii RUK. Prorektorka UK pre kvalitu 

požiadala jednotlivých prorektorov UK o spracovanie častí týkajúcich sa rozvoja univerzity 

do výročnej správy o činnosti podľa ich rezortov. Prorektor UK pre informačné a knižničné 

služby informoval o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa nového informačného 

systému a tiež o zavádzaní elektronického hlasovania orgánov UK s tým, aby príslušné 

orgány UK zohľadnili tento spôsob hlasovania vo svojich vnútorných predpisoch. 

Kvestorka UK oboznámila VUK s návrhom plánu dovoleniek na rok 2020, ktorý po 

formálnom spracovaní vo forme vnútorného predpisu predloží rektorovi UK na vydanie. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť zdôraznil, že je 

potrebné zverejniť osobitne správu o vzdelávacej činnosti univerzity a správu 

o vedeckovýskumnej činnosti univerzity. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 20. februára 2020 

 

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

Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, Jozef 

Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Michal Greguš ml., Peter Kopáč, Jana Ilavská, Róbert 

Zsembera, Martina Mášiková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informatika a knižničné služby na UK. 

2. Finalizácia návrhu novej vizuálnej identity. 

3. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby Vedenie UK (ďalej len „VUK“) 

informoval o dokončených rozvojových úlohách (interne vyvinutý systém evidencie zmlúv, 

na UK, zrealizovanie migrácie JLF UK a FMFI UK do celouniverzitného e-mailového 

riešenia, prvé kolo optimalizácie nákladov na mobilné telefóny na RUK a iné) a zároveň 

oboznámil VUK s prebiehajúcimi úlohami na úseku knižničných a informačných služieb. 

IS Študent3: podávanie ponúk bolo uzavreté a ponuky vyhodnotené; jeden subjekt, ktorý 

však nepredložil ponuku do súťaže, podal na ÚVO podnet na šetrenie, t. č. sa čaká na 

vyjadrenie ÚVO. Ďalej prebehla diskusia k problematike. 

Záver: vypracovať analýzu rizík implementácie nového IS Študent3 a štúdiu 

uskutočniteľnosti (feasibility study). Kvestorke UK predložiť zdôvodnený návrh 

nevyhnutného personálneho navýšenia, vrátane mzdových požiadaviek, akcentovať 

obsadenie pozície projektového manažéra projektu. Na základe analýzy rizík a štúdie 

uskutočniteľnosti sa rozhodne o ďalšom postupe. Zodpovedá: prorektor UK pre knižničné 

a informačné služby. 

Elektronické hlasovanie: hardvérový prototyp hotový a odskúšaný, softvérové riešenie je 

po prvom kole pripomienok; vzhľadom na epidémiu ochorenia COVID-19 sú obmedzené 

dodávky súčiastok zo zahraničia. Je potrebné vysporiadať právne a organizačné otázky 

týkajúce sa elektronického hlasovania v rôznych kolektívnych orgánov UK.  

Záver: elektronické hlasovanie implementovať do procesov cez letný semester 

akademického roka 2019/2020. Zodpovedá: prorektor UK pre knižničné a informačné 

služby. 



Elektronické výplatné pásky: riešenie podstatne závisí od externého prevádzkovateľa IS 

Sofia. CIT UK technické zadanie sfinalizoval v roku 2018, odvtedy je to v riešení na strane 

prevádzkovateľa.  

Záver: pokračovať v procesoch a intenzívne žiadať od prevádzkovateľa doriešenie 

problematiky v prospech univerzity. Po procese implementácie zo strany externého 

prevádzkovateľa postupovať nasledovne: prvý mesiac elektronické výplatné pásky pre CIT 

UK (T), druhý mesiac pre RUK a ostatné CFS (T+1), tretí mesiac pre UK – celok (T+2). 

Zodpovedný: prorektor UK pre knižničné a informačné služby. 

Systematizácia prístupových systémov na UK („turnikety“): prorektor UK pre knižničné 

a informačné služby poukázal na absenciu jednoznačného celouniverzitného stanoviska 

k realizácii prístupových systémov na akademickej pôde, informoval o identifikovaných 

právnych problémoch, na ktorých odstránení sa pracuje; CIT UK pristúpil k systemizácii  a 

centralizácii hlavného kontrolného komponentu prístupových systémov Cominfo. 

Upozornil tiež na potrebu vzniku prevádzkového poriadku prístupových systémov na UK 

(vo forme smernice rektora), ktorý upraví režimy prevádzky a nastaví pravidlá pre súčasné 

aj budúce pokryté objekty, hlavný  dôraz klásť  na  zákonnosť  spracovania  a princíp  

minimalizácie,  ako  aj  jasné  vymedzenie rozdielov medzi prístupovým a dochádzkovým 

systémom. Vzhľadom na množiace sa bezpečnostné incidenty v priestoroch historickej 

budovy univerzity a jej prístavby na Šaf. námestí, s cieľom ochrániť zdravie a životy 

študentov a zamestnancov a tiež majetok, diskusiou sa dospelo k záveru:  

vypracovať projektový zámer umiestnenia prístupových systémov v uvedenej budove, 

spustiť procesy vedúce k realizácii. Zodpovedný: prorektor UK pre knižničné a informačné 

služby. 

Ďalej prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval VUK o rozvojových 

projektoch: komplexná podpora ubytovania a stravovania na UK, vzdelávanie pre 

informačnú spoločnosť. Najdôležitejšie otvorené úlohy: repozitár vedeckých výstupov, 

databáza vedeckých projektov, elektronická registratúra, elektronický archívny systém, 

povinné zamestnanecké preukazy. 

3. Riaditeľka Akademickej knižnice UK („AK“) oboznámila VUK s aktuálnou činnosťou AK, 

najvýznamnejšia úloha v ostatnom období je riešenie každodenného prenosu/konverzie dát 

z CREPČ2, aktuálne riešia aj automatický prenos ohlasov na publikácie UK – predpoklad 

nasadenia leto 2020. Ďalej informovala o plánovaných úlohách: vybudovanie 

inštitucionálneho repozitára, prenos ohlasov z CREPČ2 do EviPub/EPC, výber  a 

implementácia  nového  knižnično-informačného  systému  UK,  zabezpečenie 

interoperability s inými IS UK (zvážiť ďalšie budovanie univerzitnej EviPUB/EPC vs. 

prechod s dátami do CREPČ2). Tiež informovala o odstavení vybraných chemických 

databáz. 

Záver: identifikovať a analyzovať licencie k databázam, ktoré je potrebné zabezpečovať 

centrálne a ktoré lokálne (resp. nezabezpečované z úrovne RUK). Zodpovedná: riaditeľka 

AK, termín: jeseň 2020. 

4. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy odprezentoval návrh postupu zabezpečenia 

konzistentnej vizuálnej reprezentácie značky UK. Upriamil pozornosť na dôvody pre 

začatie procesu tvorby nového loga: technické dôvody, heraldické dôvody, nízka 



rozpoznateľnosť, zameniteľnosť a potreba zjednotiť vizuálnu reprezentáciu univerzity. 

Bližšie špecifikoval východiská tvorby novej vizuálnej identity, postup prác, časový plán 

a finančné zdroje, vrátane ďalších súvisiacich úloh.  

Záver: VUK odporúča pokračovať v procesoch zabezpečenia konzistentnej vizuálnej 

reprezentácie značky UK. Zodpovedá: prorektor UK pre vonkajšie vzťahy, termíny: podľa 

predložené materiálu na rokovanie VUK. 

5. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy opätovne požiadal prorektora UK pre knižničné 

a informačné služby, aby v rámci jeho kompetencií zabezpečil elektronizáciu mobilít 

ERASMUS+. Rektor UK udelil v zmysle požiadavky úlohu prorektorovi UK pre knižničné 

a informačné služby s termínom: v zmysle dodržania požiadavky EK a MŠVVaŠ SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 5. marca 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, 

Jozef Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera 

Štvrtinová, Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert 

Šimončič (Správna rada UK), Jana Tomášková, Katarína 

Farkašová, Róbert Zsembera, Michal Káčerík 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Návrh rozpisu štátnej dotácie na UK a návrh metodiky rozpisu štátnej dotácie 

medzi fakulty a súčasti UK na rok 2020. 

2. Informácia o príprave nového Štatútu UK. 

3. Program zasadnutia Kolégia rektora UK dňa 16. 03. 2020. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Kvestorka UK prezentovala Vedeniu UK (ďalej len „VUK“) východiská tvorby návrhu 

metodiky rozpisu štátnej dotácie medzi fakulty a súčasti UK na rok 2020 a s tým súvisiaci 

návrh rozpisu štátnej dotácie na UK na rok 2020. Celkový pridelený objem dotácie na rok 

2020 je vo výške 122 433 239€, v rámci dotácie na tovary a služby bola UK pridelená suma 

vo výške 9 007 147€ (bez finančných prostriedkov na špecifiká), dotácia na mzdy a poistné 

vo výške 44 207 828€, pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum 

a vývoj boli UK pridelené neúčelové finančné prostriedky v celkovej výške 36 072 664€ 

(34 067 602€ v roku 2019), na sociálnu podporu študentov – 10 647 457€. Zároveň 

zdôvodnila nárast mzdových prostriedkov na RUK a CFS (odpočet pre RUK a CFS pred 

delením sa sedem rokov nezvýšil). Snahou VUK je, aby RUK bol plnohodnotným 

poskytovateľom služieb a servisu pre jednotlivé súčasti UK, z toho vyplýva aj potreba 

posilnenia personálnych kapacít v rámci portfólia zamerania jednotlivých úsekov RUK 

(právne služby, oddelenie projektov, správa majetku a nehnuteľností, zabezpečovanie 

kvality, informačné služby a pod.). K uvedenej problematike prebehla medzi členkami a 

členmi VUK diskusia. VUK návrh metodiky a rozpisu dotácie na rok 2020 podporuje. 

3. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK („OLP RUK“) oboznámil členov 

VUK so stavom rozpracovania Štatútu UK. Ambíciou predkladaného návrhu je pripraviť 

stručný a prehľadný predpis, ktorý bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti 

a zásadné otázky, na ktorých má byť postavený chod a organizácia univerzity. V súlade 



s uvedeným bude v otázkach upravených všeobecne záväznými predpismi Štatút UK len 

odkazovať na konkrétny predpis v poznámke pod čiarou a tieto ustanovenia nebudú 

implementované do textu. Vedúci OLP RUK zároveň predniesol niekoľko neuralgických 

bodov a navrhovaných doplnení a zmien, ktoré VUK prediskutovalo. Po vypracovaní 

prvého návrhu zo strany OLP RUK (po zohľadnení už zaslaných pripomienok z fakúlt 

a ďalších súčasti a postrehov z VUK) sa tento v prvej fáze prepošle členom VUK a ďalším 

pracovníkom Rektorátu UK na pripomienkovanie. Po zapracovaní týchto pripomienok sa 

v ďalšej fáze zašle návrh na fakulty a ďalšie súčasti rovnako s lehotou na vyjadrenie, pred 

predložením návrhu Štatútu do AS UK.   

 

V priebehu zasadnutia VUK dekan LF UK telefonicky informoval rektora UK o podozrení 

na koronavírus u zahraničného študenta z Iránu, a to priamo vo výučbových priestoroch 

fakulty. Oboznámil ho o ďalšom postupe a informoval o ďalších krokoch. 

 

4. V závere zasadnutia VUK diskutovalo o jednotlivých bodoch programu nasledujúceho 

zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2020 – internacionalizácia 

výberových konaní na UK, informácia o registratúre a vyžadovaných dokumentoch 

a spôsobe odovzdávania za jednotlivé súčasti do Archívu UK, metodika rozpisu dotácie na 

fakulty a súčasti UK vrátane rozpisu dotácie na rok 2020, informácia o projekte ENLIGHT 

a iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 16. marca 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, 

Jozef Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera 

Štvrtinová, Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková, Róbert Zsembera, Michal Káčerík 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Rozpis dotácie na fakulty a súčasti UK v čase trvania mimoriadnych opatrení. 

2. Organizácia štúdia na UK v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením 

COVID-19 a po jej uplynutí. 

3. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK po diskusii s členkami a členmi Vedenia UK (ďalej len „VUK“) 

a predsedníčkou AS UK požiadal kvestorku UK a vedúceho Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK, aby pripravili vnútorný predpis, ktorým sa prikáže: 

i) poskytovať dotácie fakultám a súčastiam naďalej vo výške 1/12 dotácie pridelenej 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre UK na rok 2020 (vrátane 

valorizácie) rozdelené podielom akademického rozpisu dotácie na rok 2019. 

ii) upraviť takto poskytnutú dotáciu na základe vyčíslených a zdôvodnených 

požiadaviek po prehodnotení v prípade, ak nebude fakultám a súčastiam postačovať 

na pokrytie nevyhnutných výdavkov v jednotlivých programoch. 

iii) vyrovnať dotáciu po konečnom schválení Metodiky rozpisu dotácie na fakulty a 

súčasti UK na rok 2020 podľa schváleného rozpočtu. 

3. Prorektori UK pre oblasti vzdelávania a vedy prezentovali východiská na úpravu 

organizácie štúdia na UK v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 

a po jej uplynutí. VUK o problematike diskutovalo a dospelo k záveru, ktorým odporúča 

rektorovi UK v spolupráci s prorektorkou UK pre vzdelávanie a sociálne veci 

a prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť vydať záväzné 

metodické usmernenie k organizácii štúdia na UK, ktoré bude obsahovať: 

i) informáciu o úprave jednotného harmonogramu štúdia na akademický rok 

2019/2020, 

ii) lehotu (do 25. marca 2020) a informácie potrebné na prijatie opatrení týkajúcich  

sa úprav štúdia na úrovni fakúlt UK, 



iii) odporúčanie, aby dekani fakúlt v spolupráci s garantmi študijných programov 

pripravili scenáre štúdia na akademický rok 2019/2020 jednotlivo pre každý 

študijný program so špecifickým ohľadom na študentov v poslednom roku štúdia 

(aj podľa toho, či majú/nemajú ešte predpísané povinné predmety okrem 

seminára k záverečnej/diplomovej práci/kredity). Zároveň sa garantom 

študijných programov odporúča navrhnúť riešenie, scenár a harmonogram pre 

každú skupinu študentov a pre každý predmet, napr. posunúť vybrané povinné a 

povinne voliteľné predmety z letného semestra 2019/2020 na ďalší akademický 

rok, výberové zrušiť a pod., 

iv) právne informácie. 

4. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a nemožnosť ďalej prerokovať a udeliť predchádzajúci 

písomný súhlas orgánov UK s nájmami nehnuteľného majetku UK, so zreteľom na 

výsledky rokovania Finančnej komisie AS UK, prorektorka UK pre majetok a investície 

vydá usmernenie pre fakulty a ostatné súčasti UK, ako v uvedenej problematike t. č. 

postupovať. 

5. V závere rokovania VUK vedúci Kancelárie rektora UK informoval o pripravenosti 

a plánoch zabezpečenia karantény oboch najväčších vysokoškolských internátov (VI 

Družba UK, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) a iných súvisiacich aktualitách (ubytovaní 

zahraniční študenti a pod.). VUK eviduje a podporuje vznikajúce prevažne dobrovoľnícke 

aktivity fakúlt (najmä lekárskych) a organizácií na UK vo vzťahu k eliminácii šírenia 

a pomoci zmierniť dopad pandémie ochorenia COVID-19 na spoločnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 23. marca 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert Zsembera, 

Michal Káčerík, Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Aktuality v čase mimoriadnych opatrení a mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením 

COVID-19. 

2. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK v úvode zasadnutia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) zdôraznil potrebu koordinácie 

dištančného vzdelávania na UK a tiež informoval o nutnosti ďalšieho rokovania VUK s cieľom 

spracovať návrhy organizácie štúdia na jednotlivých fakultách UK a implementovať ich/upraviť 

do centrálneho harmonogramu štúdia na UK a oznámiť ďalší postup. Ďalej informoval, že UK 

identifikovala priestory na účely možného vytvorenia dočasného karanténneho centra (Študijné 

a kongresové stredisko pri CĎV UK v Modre-Harmónii). O tejto skutočnosti bude informované 

Ministerstvo vnútra SR. 

3. Rektor UK informoval VUK o doručenom liste z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, 

a. s. („NÚSCH, a. s.“), ktorým jeho predstavitelia vyjadrili prosbu na UK (i.) poskytnúť ubytovacie 

priestory pre „záložné“ tímy lekárov v prípade ďalšieho negatívneho vývoja pandémie. 

Záver: VUK podporuje poskytnutie dostupných ubytovacích kapacít internátov v postavení SHS 

podľa požiadaviek žiadateľa a prevádzkových možností internátu (prioritne VI Družba UK – 

lektorské izby alebo hotelová časť). Koordináciu zabezpečí vedúci Kancelárie rektora UK. 

(ii.) Ďalej NÚSCH, a. s., vzniesol požiadavku na možnosti zabezpečenie študentov medicíny a ich 

dobrovoľnícku činnosť. Poukázalo sa na potrebu legislatívnej úpravy výkonu dobrovoľníckej 

činnosti (uplatniť zákon o dobrovoľníctve) – dobrovoľnícke zmluvy pre študentov a pod.  

Záver: študentov medicíny LF UK koordinuje prvý prodekan LF UK pre zastupovanie dekana a 

pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné 

štúdium. 

(iii.) NÚSCH, a. s., vzniesol tiež požiadavku na možnosti zabezpečenia opatrovania detí 

nasadeného zdravotníckeho personálu.  



Záver: VUK sa zhodlo, že je potrebné koordinovať poskytovanie takejto formy dobrovoľníctva 

administratívnymi kapacitami RUK. Koordináciou tejto činnosti poverili asistentku rektora UK dr. 

J. Šmelkovú v súčinnosti s prorektorom UK pre vonkajšie vzťahy a prorektorom UK pre knižničné 

a informačné služby. Vyzdvihla sa tiež možnosť zapojenia študentskej časti AS UK. 

(iv.) NÚSCH, a. s.,  vzniesol požiadavku na možnosť poskytovať psychologickú intervenciu 

v kapacitách UK.  

Záver: prorektor UK pre vonkajšie vzťahy bol poverený koordinovaním zabezpečenia 

psychologických konzultácii v súčinnosti s Psychologickou poradňou UK. 

4. Personálne otázky a plnenie pracovných úloh na RUK – rektor UK otvoril dané otázky v intenciách 

potreby predvídania nepriaznivej finančnej situácie a s tým súvisiacej potreby vytvárania finančnej 

rezervy a šetrenia, vrátane mzdových opatrení (zastavenie vyplácania odmien a priznávania 

osobných príplatkov a pod.). „Rozpočtové provizórium“ (v zmysle Príkazu rektora UK č. 6/2020 

v znení neskorších dodatkov) sa predlžuje odhadom do septembra 2020.  

Rektor UK zároveň informoval, že si osvojí návrhy niektorých dekanov na postupnejší nábeh 

zvýšenia podielu dotácie na RUK. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť zdôraznil, že z uvedeného rozpočtu je časť vyčlenená na postdoktorandské miesta, a treba 

ju vnímať ako finančné zdroje pre fakulty, nie pre RUK.  

Záver: rektor UK poveril kvestorku UK informovaním dekanov a tajomníkov fakúlt o 

rozpočtovom provizóriu a výsledkoch rokovania VUK k tejto problematike. Ďalej rektor UK 

poveril vedúcich úsekov RUK o návrh mzdových opatrení na úrovni ich úsekov a ich oddelení; 

kvestorku UK v súčinnosti s riaditeľkou CĎV UK aj vo vzťahu k CĎV UK. Rektor UK poveril 

vedúceho Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK, aby pripravil návrh odporúčania 

(usmernenia) vo veci samej smerom na fakulty a ostatné súčasti UK. 

5. Výška dotácie pre CIT UK – rektor UK informoval o probléme finančného zabezpečenia 

prevádzky IT služieb. Rektor UK VUK upozornil na súčasný stav, kedy vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu a s ňou spojené vznikajúce dopady, nie je zavádzanie nového IS (Študent3) objektívne 

možné. Rektor UK požiadal členky a členov VUK o vyjadrenie sa k pozastaveniu súťaže, a teda aj 

samotnej implementácie nového IS.  

Záver: VUK sa dohodlo na prijatí oficiálneho stanoviska pre rektora UK o zrušení súťaže až po 

vyjadrení ÚVO k námietke, ktorá bola v rámci súťaže predložená. VUK predbežne zaujíma 

stanovisko na zrušenie súťaže na obstaranie IS. 

6. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o množiacich sa žiadostiach o znižovanie 

výšky nájmu, a teda upozornila na potencionálne znižovanie príjmov z podnikateľskej činnosti. 

Znižovanie výšky nájmu nie je t. č. realizovateľné. Zároveň informovala o potrebe individuálneho 

riešenia prípadov, kde nie je možné pokračovať v nájmoch, nakoľko ich nie je možné právne 

predĺžiť/uzavrieť. Tieto prípady budú riešené formou fakturácie bezdôvodného obohatenia. 

7. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o aktuálnych výzvach v oblasti komunikácie 

s verejnosťou, ako aj so zamestnancami a študentmi UK. Taktiež informoval, že v krátkom čase 

bude vytvorené video k novej vizuálnej identite univerzity obsahujúce všetky súvisiace náležitosti 

a odpovede k problematike, ktoré bude distribuované členkám a členom akademického senátu 

univerzity. 

8. Prorektor UK pre informačné a knižničné služby informoval VUK o plynulom fungovaní KIS a 

potrebe riešenia krízových plánov. 



9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o aktivitách spojených s ubytovaním 

zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít na UK, ktorí zostali ubytovaní naďalej v 

ubytovacích zariadeniach UK (najmä poukázal na prácu a komunikáciu s nimi); vzhľadom na 

množiace sa podnety porušovania internátnych poriadkov kontaktoval vysielajúce vysoké školy 

(univerzity) a zastupiteľské úrady ich domovských štátov na Slovensku s cieľom prijať opatrenia 

a zamedziť ďalším negatívnym aktivitám, ktoré by mohli mať dopad na už značne obmedzenú 

prevádzku internátov a/alebo zdravie. Úsek medzinárodných vzťahov informuje o všetkých 

aktuálnych relevantných zmenách v rámci mobilít programu Erasmus všetkých účastníkov týchto 

mobilít ako aj príslušných rezortných prodekanov. Úsek nekomunikuje so zahraničnými 

študentami a pracovníkmi, ktorí pôsobia na jednotlivých fakultách mimo programov Erasmus+     

(t. j. prišli na UK buď ako samoplatcovia alebo v rámci iných mobilitných programov). 

Komunikácia s týmito študentmi a pracovníkmi je v kompetencii jednotlivých fakúlt, keďže Úsek 

medzinárodných vzťahov tieto mobility neadministruje, a preto ani nedisponuje všetkými 

potrebnými informáciami o účastníkoch "neerasmovských" mobilít. Samozrejme, poskytujú v 

prípade potreby fakultám súčinnosť pri riešení problémov ich zahraničných študentov, stážistov 

alebo pracovníkov, pokiaľ budú oslovení. 

10. Prorektorka UK pre kvalitu VUK informovala o finalizácii výročnej správy o činnosti univerzity 

za rok 2019. 

11. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci v záujme efektivity a systematizácie práce na 

tvorbe študijných poriadkov fakúlt, informovala o postupe optimálneho prerokovávania študijných 

poriadkov fakúlt t. č. elektronicky, a to spôsobom: v úvode prerokovať a spripomienkovať na 

úrovni fakulty a jej akademického senátu, v záverečnej fáze požiadať Oddelenie legislatívy 

a právnych služieb RUK o stanovisko k návrhu študijného poriadku po pripomienkovaní, ako 

celku. Po následnom zapracovaní dopytu zo strany Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK 

finálne prerokovať v akademickom senáte fakulty a v konečnej fáze zaslať elektronicky materiál 

na prerokovanie akademickému senátu univerzity.  

12. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval VUK o participácii 

Vedeckého parku UK na testovaní vzoriek na prítomnosť koronavírusu. Taktiež informoval o 

posunutí termínov na odovzdávanie dizertačných prác, avšak tak, aby k ukončeniu štúdia mohlo 

dôjsť v riadnom termíne - do konca augusta 2020. Ďalej informoval o vytvorení podmienok na 

efektívne čerpanie pridelených grantov UK. 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 16. apríla 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert Zsembera, 

Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Aktuality v čase mimoriadnych opatrení a mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením 

COVID-19. 

2. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK v úvode zasadnutia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) informoval o úspešnom začatí 

a doterajšom priebehu odubytovacieho procesu na internátoch, poďakoval všetkým 

zainteresovaným členom VUK, zamestnancom a samotným internátom, zapojených do prípravy 

a realizácie tohto logisticky náročného projektu.  

3. Rektor UK ďalej informoval o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým hlavný 

hygienik umožňuje vysokým školám prezenčnú formu štátnych skúšok pre zdravotnícke študijné 

programy. VUK sa po diskusii k problematike dohodlo na pokračovaní v dištančnej forme 

vzdelávania a skúšania. 

4. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o komunikácii s Ministerstvom vnútra SR 

vo veci možného poskytnutia ubytovacích kapacít UK pre potreby vytvorenia karanténnych 

zariadení. V tejto súvislosti venovala pozornosť problému so zabezpečením prevádzky objektu 

v Modre-Harmónii (v správe Centra ďalšieho vzdelávania UK). 

5. Kvestorka UK informovala VUK o podmienkach poskytovania dotácie počas rozpočtového 

provizória na UK vrátane poskytovania nerozdelenej časti dotácie. Ďalej informovala o podaní 

daňového priznania za univerzitu. 

6. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila VUK o stavebnom probléme (možné 

narušenie statiky) a jeho riešení, ktorý je dôsledkom výstavby objektov projektu Vydrica a ktorý 

priamo ohrozuje majetok UK na Žižkovej ul. Ďalej informovala o potrebe udržiavacích prác 

a nevyhnutných opravách v objekte Modra – Piesok, ktoré si vyžadujú investície v rozsahu 

približne 90 tisíc euro.  

Záver: VUK s investíciou do objektu Modra-Piesok vzhľadom na súčasný stav nesúhlasí. 



7. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o priebehu dištančného vzdelávania 

a o príprave metodického usmernenia, ktoré bude nadväzovať na avizovanú novelu zákona 

o vysokých školách. 

8. Rektor UK informoval o situácii spojenej so zahraničnými študentmi ubytovanými na internáte 

v Mlynskej doline (dopad vládnych opatrení v čase mimoriadnej situácie, informovanosť 

zahraničných študentov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku a apel na vyriešenie nedostatkov 

a sťažností pri zabezpečovaní bezpečnosti a poriadku na internát, najmä vo vzťahu 

k zabezpečujúcemu personálu) a spôsobe jej vyriešenia.   

9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy nadviazal na informácie rektora UK a doplnil informácie 

o možných dopadoch nevyčerpania finančných prostriedkov na zahraničné mobility spôsobené 

práve pandémiou; VUK oboznámil s prebiehajúcou medzinárodnou spoluprácou s vybranými 

krajinami. 

10. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o prebiehajúcich procesoch 

a projektoch z oblasti IT, najmä o výzvach v oblasti dištančného vzdelávania. Informoval tiež 

o výsledku preskúmania námietky ÚVO vo vzťahu k verejnej súťaže na nový informačný systém 

ŠTUDENT3. V závere svojho príspevku doplnil informácie o projekte dobrovoľníctva, ktorý nie 

je možné z objektívnych dôvodov koordinovať v celom rozsahu. 

11. Predsedníčka AS UK informovala o príprave online zasadnutia AS UK, a to v závislosti na 

pripravovanej novelizácii zákona o vysokých školách. 

12. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy prezentoval aktuality z oblasti propagácie a vonkajších 

vzťahov univerzity. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o finalizácii výročnej správy 

o činnosti univerzity za rok 2019 a tiež o odoslaní dát do rankingu THE WUR. Prorektor UK pre 

vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o aktualitách z oblasti vedy 

a doktorandského štúdia a tiež o návrhu programu najbližšieho zasadnutia Vedeckej rady UK, 

ktoré sa bude konať pravdepodobne online formou. V závere vystúpenia informoval o možnosti 

prenosu nevyčerpaných finančných prostriedkov z vedeckých grantov do nasledujúceho 

kalendárneho roka. 

 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 23. apríla 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert Zsembera, 

Jana Šmelková, Michal Káčerík, Tatiana Ilavská (riaditeľka CĎV 

UK), Ľubica Opálková (tajomníčka CĎV UK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Riešenie situácie v Centre ďalšieho vzdelávania UK. 

2. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Vedenie UK (ďalej len „VUK“) sa dôkladne zaoberalo situáciou v Centre ďalšieho vzdelávania 

UK (ďalej len „CĎV UK“), najmä v kontexte ekonomickej a prevádzkovej kondície tejto súčasti 

a jej ďalšieho vývoja. Na základe vecnej diskusie a dostupných podkladov písomne doručených 

riaditeľkou CĎV a kvestorkou UK - VUK dospelo k nasledovným záverom: 

I. Na nasledujúce zasadnutie AS UK bude predložený návrh dodatku k Štatútu UK, ktorým 

sa zruší pre CĎV UK postavenie samostatne hospodáriacej súčasti UK a zároveň sa 

pripravia konkrétne ekonomicko-legislatívne a pracovnoprávne úpravy a rozhodnutia 

smerujúce k zaradeniu CĎV UK dňom 1. mája 2020 do organizačnej štruktúry Rektorátu 

UK a začnú sa procesy a úkony vedúce k zániku súčasti v aktuálnej podobe. 

Zodpovední: vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK v súčinnosti 

s riaditeľkou CĎV UK a kvestorkou UK. 

II. CĎV UK zníži mzdové náklady na jej zamestnancov, a to tak, aby bol počet pracovných 

miest minimalizovaný na nevyhnutný počet s cieľom úspešne ukončiť prebiehajúce 

vzdelávacie aktivity (záväzky) v stanovených termínoch v rámci akademického roka 

2019/2020. 

Zodpovední: riaditeľa CĎV UK a kvestorka UK. 

III. Rektorát UK poskytne finančný príspevok a zabezpečí zdroje financovania pre CĎV UK 

na pokrytie vzniknutých ekonomických strát. 

Zodpovedná: kvestorka UK. 

IV. Nehnuteľnosti a iný majetok v správe CĎV UK prejdú rozhodnutím rektora UK dňom 1. 

mája 2020 do správy Rektorátu UK. 



Zodpovední: prorektorka UK pre majetok a investície a vedúci Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb RUK. 

V. V strednodobom a dlhodobom horizonte CĎV UK upraví činnosť a aktivity ďalšieho 

vzdelávania na UK tak, aby zohľadňovali najmä spoločenskú objednávku a reflektovali na  

vývoj a možné zmeny v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, konkretizované pre 

celoživotného vzdelávania na Slovensku a v Európe. 

3. Kvestorka UK informovala o potrebe prijímania ďalších finančných opatrení v záujme vytvárania 

rezervy, a to znížením mzdových nákladov na Rektoráte UK a CFS (opatrenia na úrovni 

prevádzkových nákladov zabezpečuje úsek kvestora priebežne). Po rozsiahlej diskusii rektor UK 

navrhol VUK hlasovanie o troch alternatívach:  

I. celoplošné zníženie miezd zamestnancov Rektorátu UK a CFS v rozsahu 10% z funkčného 

platu (za: dvaja členovia VUK). 

II. individuálne posúdenie možností znižovania miezd jednotlivých zamestnancov podľa 

úsekov a jednotlivých pracovísk (za: štyria členovia VUK). 

III. neprijímať aktuálne žiadne mzdové opatrenia (za: dvaja členovia VUK). 

Na základe hlasovania rektor UK rozhodol o prijatí druhej možnosti (II.) mesiacom máj 2020. 

Zodpovedná: kvestorka UK. 

4. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril tému existencie a činnosti špecializovaných 

katedier UNESCO v organizačnej štruktúre Rektorátu UK v postavení CFS. Po diskusii sa dospelo 

k záveru: 

VUK navrhuje obmedziť činnosť týchto pracovísk, najmä poskytovaním miezd na zamestnancov 

z rozpočtu Rektorátu UK a tiež navrhnúť organizačné opatrenia pre ich ďalšiu činnosť (zrušenie 

z CFS v rámci návrhu dodatku k Štatútu UK, zvážiť možnosť preradenia na fakulty alebo iné 

súčasti UK a pod.).  

Zodpovední: kvestorka UK, vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK a prorektor UK 

pre medzinárodne vzťahy. 

5. Rektor UK a prorektorka UK pre majetok a investície informovali VUK o prebiehajúcich snahách 

orgánov verejnej správy o poskytnutie informácií o pripravenosti ubytovacích kapacít UK na účely 

štátom riadených karanténnych centier. Rektor UK zároveň dodal, že pre ubytovacie zariadenia 

UK vyhlásil stav pohotovosti a ďalšiu komunikáciu v tejto veci preberá priamo on. 

6. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci oboznámila VUK s avízom o plánovanom vydaní 

metodického usmernenia k organizácii štátnych skúšok dištančnou formou najneskôr do konca 

apríla 2020. Ďalej informovala o návrhu úpravy smernice o školnom v časti týkajúcej sa 

odpustenia školného, a to z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19; o návrhu 

dodatku k študijnému poriadku týkajúceho sa možnosti úpravy (zrušenia) kontrolnej etapy štúdia. 

7. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby prezentoval VUK výsledky prieskumu 

o využívaní elektronických nástrojov počas dištančnej formy vzdelávania pedagogickými 

zamestnancami univerzity. 

8. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o organizácii Detskej Univerzity 

Komenského v online podobe a tiež o príprave videoprezentácie návrhu novej vizuálnej 

prezentácie univerzity určenej pre členky a členov AS UK. 

 



 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 30. apríla 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Michal Greguš 

(Akademický senátu UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informačný systém Študent 3. 

2. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK v úvode zasadnutia informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o doručení príkazu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým určilo UK ako subjekt hospodárskej 

mobilizácie na účel zriadenia karanténneho zariadenia podľa nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z. 

V rámci vykonávania opatrenia ministerstva, UK je povinná poskytnúť ubytovanie a stravovanie 

fyzickým osobám, ktorým bola nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre 

prevádzku karanténneho zariadenia. O tomto opatrení informuje UK akademickú obec aj verejnosť 

prostredníctvom tlačovej správy a webovej stránky. Ďalej VUK informoval o aktuálnych 

uzatváraných zmluvách ako výsledku verejného obstarávania na vybrané služby. 

3. Rektor UK uviedol, že je nevyhnutné definitívne rozhodnúť o ďalšom osude projektu 

informačného systému Študent 3 a odovzdal slovo prorektorovi UK pre knižničné a informačné 

služby. Keďže podstatné informácie pre zrušenie/pokračovanie projektu Študent 3 sú uvedené v 

písomnom materiáli, ktorý mali členky a členovia VUK v dostatočnom predstihu k dispozícii, 

prorektor UK pre knižničné a informačné služby stručne zhrnul argumenty v prospech 

pokračovania projektu aj za jeho zastavenie a navrhol prerokovať tento problém na kolégiu rektora. 

Rektor UK informoval VUK o stanovisku dekaniek a dekanov, ktorí jednoznačne podporili 

zastavenie projektu Študent 3. Podpredseda AS UK a predseda Komisie pre rozvoj a informačné 

technológie AS UK upozornil na význam informatiky pre univerzitu, poddimenzovanosť CIT-u, 

podporil zrušenie projektu Študent 3 a navrhol posilniť vývojové kapacity CIT, aby bol CIT 

schopný riešiť informačné potreby univerzity vlastnými silami. Rektor UK doplnil informácie 

o existujúce riziká týkajúce sa zadania zákazky komerčnej spoločnosti zo zahraničia, najmä 

s ohľadom na nepredvídateľný vývoj a dopad pandémie na obchodnú sféru, ale tiež finančnú 

kondíciu a možnosti univerzity a potrebu sanácie finančných strát spôsobených mimoriadnym 

stavom a pandémiou ochorenia COVID-19 a pod. Prorektor UK pre informačné a knižničné služby 



opakovane vyjadril potrebu vytvorenia nového komplexného informačného systému. V následnej 

diskusii sa členky a členovia VUK vyjadrili k projektu Študent 3. Prorektor UK pre vedu, 

doktorandské štúdium a projektovú činnosť podporil návrh na zrušenie obstarávania informačného 

systému a upriamil pozornosť na nové rokovania so súčasným poskytovateľom služieb AiS2. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na finančnú stratu v podobe 

premárnenej príležitosti už zrealizovanej časti obstarávania a jeho prípravy. Prorektor UK pre 

medzinárodné vzťahy opakovane zdôraznil, že je nevyhnutné implementovať do informačného 

systému funkcionality spĺňajúce očakávania na elektronizáciu mobilít, ktorá vyplýva 

z požiadaviek na realizáciu programov Erasmus+. Po diskusii VUK rektor UK dal hlasovať 

o návrhu stanoviska VUK k zrušeniu obstarávania nového informačného systému. Poradné hlasy 

za zrušenie prezentovali zástupcovia AS UK. Na základe uvedeného rektor UK rozhodol 

o nasledujúcom závere: 

Obstarávanie nového informačného systému pod názvom Študent 3 bude z r u š en é . 

Zodpovedný: vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK s termínom ihneď. 

4. Rektor UK informoval VUK o predchádzajúcej komunikácii s riaditeľom Centra informačných 

technológii UK o nutnosti hľadania možností riešenia zabezpečenia elektronického tajného 

hlasovania na zasadnutiach samosprávnych a poradných orgánov UK. Táto požiadavka vzišla aj 

zo zasadnutia AS FMFI UK. Prorektor UK pre informačné a knižničné služby informoval 

o zrealizovanej analýze dostupných systémov, ktoré by umožnili tajné hlasovanie. Systém Helios 

(prípadne iný) by po doriešení právnych a organizačných otázok bolo možné použiť aj v 

podmienkach UK. 

5. VUK diskutovalo o možnostiach prezenčného zasadnutia kolektívnych orgánov UK. 

S ohľadom na prijatie opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa umožňujú zasadnutia a schôdze štátnych 

orgánov a orgánov územnej samosprávy, sa upraví príslušný príkaz rektora UK tak, aby bolo 

umožnené prezenčné zasadnutie kolektívnych orgánov univerzity a fakúlt za prísnych 

bezpečnostných a hygienických opatrení v súlade s usmerneniami verejných autorít pre zdravie. 

Zodpovedný: vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK. 

6. Digitálne podpisovanie dokumentov – VUK diskutovalo o potrebe systémového riešenia 

uvedenej problematiky.  

Zodpovedný: prorektor UK pre knižničné a informačné služby s termínom do konca roka 2020. 

7. Predsedníčka AS UK informovala VUK o ustálení termínov zasadnutí orgánov AS UK. Najbližšie 

zasadnutie pléna AS UK je plánované na 27. máj 2020, predsedníctvo na 20. máj 2020. 

Predsedníčka AS UK oboznámila VUK o diskusii na predsedníctve týkajúcej sa novej vizuálnej 

identity. Zdôraznila potrebu diskusie o novej vizuálnej identite na úrovni akademických senátov 

fakúlt a následne na úrovni akademického senátu univerzity.  

Záver: v procesoch smerujúcich k zmene vizuálnej reprezentácie univerzity sa pokračuje, avšak 

odkladá sa termín jej spustenia od septembra 2020, a to z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie 

a obmedzeného režimu spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Prorektor UK pre 

vonkajšie vzťahy oboznámi členky a členov AS s koncepciou formou videoprezentácie.  

8. Financovanie projektov z EÚ – prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť oboznámil VUK s presunom finančných prostriedkov v rámci OPII. UK sa to dotkne 

v časti strategického výskumu, fázovania financovania vedeckých parkov a projektu ACCORD, 

ktorého sa to bude týkať v oblasti personálnych kapacít a vytvorenia postdoktorandských miest. 



Projekt ACCORD bude ale predmetom ďalších rokovaní. Informoval tiež o závere projektovej 

schémy Horizont 2020 a začiatku novej – Horizont Europe. 

Rektor UK navrhol spoločné stretnutie s STU týkajúce sa budúcnosti realizácie projektu ACCORD 

a potrebe koordinácie a určenia postupu zameraného na zamedzenie korekcii plánovaných 

reštrikcií v oblasti vysokoškolskej vedy. 

9. Kvestorka UK upozornila na finančné problémy súvisiace s neposkytnutím kapitálových 

výdavkov na plánované rekonštrukcie objektov UK. Na najbližšie zasadnutie VUK predloží 

návrh riešenia najakútnejších rekonštrukcii, resp. riešení havarijných stavov a ozdravovaní 

objektov UK. 

10. Centrum ďalšieho vzdelávania UK – kvestorka UK informovala o finančnej náročnosti 

súvisiacej s transformáciou CĎV UK a ukončovaním pracovnoprávnych vzťahov. Prorektorka UK 

pre majetok a investície a kvestorka UK ďalej informovali o aktuálne podniknutých činnostiach 

v záujme vyriešenia nepriaznivého stavu majetku a finančnej situácie CĎV UK. Diskusiou sa 

dospelo k nasledujúcemu záveru: 

Prorektorka UK pre majetok a investície vypracuje a systematizuje podklady potrebné na 

transformáciu CĎV UK, ktoré budú predložené na najbližšie zasadnutie AS UK (návrh na zmenu 

štatútu – dodatok). Ďalej zabezpečí znalecké posudky na predaj majetku – budovy CĎV UK 

v Modre a na Žižkovej ul. v Bratislave, a to s termínovaním tak, aby posudky boli predložené na 

zasadnutie VUK a následne zaradené na rokovanie AS UK v júni 2020. 

11. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci oboznámila VUK s návrhom metodického 

usmernenia v oblasti dištančného vzdelávania a realizácie štátnych skúšok, vrátane 

doručených pripomienok k materiálu zo strany fakúlt.  

Zodpovedná: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci s termínom do 4. mája 2020. 

12. V závere zasadnutia VUK rektor UK informoval VUK o situácii dotýkajúcej sa špecializovaných 

katedier v organizačnej štruktúre RUK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doplnil informácie 

o priebehu transformácie a utlmovaní týchto pracovísk. 

 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 13.mája 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Radomír 

Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, Jozef Tancer, Ingrid 

Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Prorektorka UK pre kvalitu požiadala Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o stanovisko k žiadosti JLF 

UK o zmenu názvu ich fakultnej rady pre kvalitu, a to z dôvodu prijatia protikorupčnej normy ISO. 

Záver: VUK neodporúča JLF UK zmenu názvu ich fakultnej rady pre kvalitu a požaduje zotrvať 

na súčasnom názve. 

3. Predsedníčka AS UK informovala o zasadnutiach viacerých akademických senátov fakúlt, ktoré 

sa zaoberali študijnými poriadkami ich fakúlt, finalizované návrhy budú odoslané na OLP RUK 

a zaradené na rokovanie Akademického senátu UK.  

4. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o pracovnej porade s rezortnými 

prodekanmi o priebehu štátnych skúšok. Ďalej informoval o plnení pracovných úloh na úseku 

knižničných a informačných služieb a systémov. Zdôraznil potrebu zachovania výšky miezd pre 

zamestnancov jemu zvereného úseku. Následne prebehla diskusia rektora UK, členiek a členov 

VUK k problematike miezd.  

Záver: na základe individuálneho posúdenia pracovných náplní a pracovných aktivít/činností  

(I.) znížiť mzdy jednotlivých zamestnancov,  

(II.) na úseky a jednotlivé pracoviská v rozsahu 10%. 

5. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril otázku prijímania zahraničných študentov v rámci 

programu Erasmus+, ako aj možností dištančného vzdelávania týchto študentov. Rektor UK 

požiadal prorektora UK pre medzinárodné vzťahy, aby, ak je to možné, túto otázku riešil aj 

v spolupráci s STU.  

Záver: prorektor UK pre medzinárodné vzťahy predloží koncom mesiaca máj 2020 koncepčný 

návrh riešenia problematiky prijímania zahraničných študentov a zamestnancov na nasledujúci 

akademický rok 2020/2021. 

6. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na potrebu aktualizácie vnútorných 

predpisov v oblasti vzdelávania, ktoré by umožnili zmierniť nepriaznivé dopady krízovej situácie 



spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, najmä aktuálne vo vzťahu k plneniu kontrolných 

etáp štúdia.  

Záver: VUK sa zhodlo na potrebe individuálneho a dôsledného posudzovania výnimiek 

z kontrolných etáp štúdia na úrovni fakúlt.  

7. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na blížiace sa obdobie začatia 

ubytovacieho procesu na nasledujúci akademický rok. V tejto súvislosti rektor UK informoval, že 

sa obráti na ÚVZ SR so žiadosťou o poskytnutie stanoviska k danej problematike a určenie 

hygienických a protiepidemiologických opatrení, ktoré môžu byť s tým spojené. Na vedomie aj 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež rektorkám a rektorom združenia V7. 

Za prípravu žiadosti zodpovedajú: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci a vedúci 

kancelárie rektora.  

8. Kvestorka UK apeluje na šetrenie finančných prostriedkov. Ekonomický dopad krízy spôsobenej 

pandémiou ochorenia COVID-19 môže byť značne citeľný v druhej polke roka 2020, a to aj 

v nadväznosti na informácie z MŠVVaŠ SR o ekonomických plánoch a opatreniach na úrovni 

rezortu. Ďalej poskytla VUK informácie o plánovaných verejných obstarávaniach, ktoré v plnej 

miere reflektujú požiadavky z fakúlt a súčastí univerzity. Kvestorka UK sa tiež vyjadrila k téme 

rozpočtu univerzity a plánovaných výdavkoch (napr. Granty UK - UK pridelí finančné prostriedky 

fakulte formou zvýšenia dotácie na vzdelávanie, a to rozhodnutím rektora UK). Dopytom z 

MŠVVaŠ SR má UK identifikovať priority na čerpanie kapitálových výdavkov. Kvestorka UK 

navrhuje podporiť dokončenie rekonštrukcie budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ul. 

Rektor UK inicioval nutnosť právneho ošetrenia spravodlivosti rozdeľovania štátnej dotácie na 

kapitálové výdavky v rámci UK, a to tak, aby nedochádzalo k neprimeranému zvýhodňovaniu 

niektorých fakúlt a súčastí.  

Za vypracovanie právnej normy zodpovedajú: prorektorka UK pre majetok a investície a vedúci 

oddelenia legislatívy a právnych služieb rektorátu.  

9. V závere kvestorka UK informovala o zrealizovanej kontrole z MŠVVaŠ SR, z ktorej oficiálne 

výstupy budú doručené v dohľadnej dobe.    

 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 26. mája 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Daniel Olejár (online cez MS Teams), Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Program Kolégia rektora UK dňa 1. júna 2020. 

2. Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov v ZS AR 2020/2021. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Jednotliví členovia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) informovali o plánovanom obsahu, ktorý chcú 

prezentovať na nasledujúcom zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 1. júna 2020 v rámci informácií 

z jednotlivých oblastí, ktoré spravujú. Kvestorka UK navrhla predložiť návrh metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 na júnové zasadnutie 

Akademického senátu UK, a to v celom znení alebo v rozsahu potrebnom na zabezpečovanie 

nevyhnutného financovania aktivít (napr. Granty UK, fond rektora a pod.). Rektor UK inicioval 

požiadavku informovať členky a členov Kolégia rektora UK o podmienkach a konkrétnostiach 

týkajúcich sa určenia UK ako subjektu hospodárskej mobilizácie. Rektor UK bude tiež informovať 

o situácii dotýkajúcej sa Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

3. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy predložil VUK na diskusiu návrh stanoviska UK 

k medzinárodnej mobilite študentov a zamestnancov v zimnom semestri akademického roka 

2020/2021 v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19.  

Záver: VUK sa stotožňuje s návrhom prorektora UK pre medzinárodné vzťahy (prichádzajúcich 

študentov akceptovať s upozornením na možné riziká s tým spojené, odchádzajúci študenti – 

umožniť mobilitu s upozornením, študenti z/do tretích krajín programu – presun mobility na letný 

semester AR 2020/2021, zamestnanci/krátkodobé stáže – akceptovať, umožniť) a odporúča 

stanovisko ďalej prerokovať na nasledujúcom zasadnutí Kolégia rektora UK. 

4. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o prebiehajúcom dištančnom skúšaní. 

Rektor UK dodal, že eviduje dopyt týkajúci sa implementácie usmernení o dištančnej výučbe 

a skúšaní.  

5. VUK na základe diskusie a v záujme šetrenia finančných prostriedkov dospelo k záveru, že 

v akademickom roku 2019/2020 nebudú vyplácané mimoriadne štipendiá pre študentov 

z prostriedkov RUK. 



6. VUK spolu s predsedníčkou Akademického senátu UK prerokovali program nasledujúceho 

zasadnutia Akademického senátu UK.  

7. Rektor UK v závere zasadnutia VUK informoval o výsledkoch stretnutia s ministrom životného 

prostredia. 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 2. júna 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Jozef Tancer, Ingrid 

Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Peter Petro (VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK), Ivan Daňo (VI Družba UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Informácie o Detskej UK 2020. 

2. Veľtrhy a propagácia UK v roku 2020. 

3. Aktuality z internátov VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Rektor UK informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o prípravách a plánovanom programe 

Detskej Univerzity Komenského. 18. ročník podujatia sa uskutoční dištančne. Rektor UK požiadal 

VUK o stanovisko k možnosti zorganizovať slávnostné otvorenie podujatia v Aule UK. 

Záver: VUK sa zhodlo na otvorení 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského len formou 

pozdravu rektora UK účastníkom. 

3. Rektor UK otvoril otázku prezenčného konania promócií v akademickom roku 2019/2020. 

Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy agendy spojenej s promóciami, VUK musí prijať 

stanovisko reflektujúce súčasné opatrenia verejných autorít pre ochranu verejného zdravia 

a predpokladaný vývoj epidemickej situácie v záujme eliminácie možného šírenia ochorenia. 

Záver: VUK sa zhodlo, že v akademickom roku 2019/2020 sa rušia prezenčné promócie. 

Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci v spolupráci s rezortnými prodekanmi na fakultách 

vytvorí harmonogram odovzdávania dokladov o vzdelaní absolventom jednotlivých fakúlt 

a zabezpečí včasné zverejnenie týchto informácií. 

4. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy predložil návrh podujatí na propagáciu UK v roku 2020 a ich 

financovania. Zdôraznil potrebu podpory účasti UK na navrhovaných podujatiach (najmä veľtrhy 

pomaturitného a celoživotného vzdelávania). V diskusii vzišiel návrh pridať online veľtrh na 

Ukrajine a tiež zvážiť účasť na veľtrhu v Košiciach. 

Záver: VUK podporuje návrh podujatí (interných aj externých) propagujúcich UK a ich 

financovanie na rok 2020.  

5. Riaditeľ VI Družba UK informoval VUK o aktuálnom prevádzkovom stave a finančnej kondícii 

internátu VI Družba UK. Zároveň informoval o priebehu a komplikáciách spojených 



s ubytovávaním repatriantov. Ďalej informoval VUK o kolaudácii jedálne v priestoroch internátu. 

Upriamil pozornosť na finančnú stratu na príjmoch z hlavnej aj podnikateľskej činnosti, a to 

aktuálne vo výške viac ako 750 tisíc eur. Kvestorka UK doplnila informáciu o 50% krátení štátnej 

dotácie určenej pre internáty. 

6. Riaditelia internátov požiadali VUK o začatie diskusie a hľadanie možností zvýšiť ceny za 

ubytovanie adekvátne k zvyšovaniu nákladov - cien za energie a prevádzku, cien za služby spojené 

s poskytovaním ubytovania, nárast inflácie a pod. Súčasné výšky cien za ubytovanie nie sú 

udržateľné pre ďalšie zabezpečenie bazálnej prevádzky internátov. VUK o zámere bude rokovať 

s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 

Záver: Riaditelia internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK vypracujú analýzu 

kalkulácie cien za ubytovanie vrátane podrobného cenového rozboru jednotlivých položiek 

oprávnených nákladov, a to v termíne do 8. júna 2020. Vedúci Oddelenia právnych služieb 

a legislatívy RUK vypracuje právnu analýzu možnosti zapracovať pohyblivú zložku - inflačnú 

doložku do cien za ubytovanie. 

7. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK informoval VUK o finančnej kondícii internátu VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK, ktorý aktuálne vykazuje stratu na príjmoch vo výške 1,9 mil. eur. Internát bude počnúc 

mesiacom jún 2020 poskytovať ubytovanie pre končiacich študentov a doktorandov a plánuje 

poskytovať letné ubytovanie, ak to umožnia záväzné opatrenia verejných autorít. Riaditeľ VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK ďalej informoval o  stave verejných obstarávaní (pozornosť upriamil najmä na 

vyhodnocovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Internátu 

Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“). Obdržal odborný statický posudok na stav balkónových 

konštrukcií na Internáte Ľ. Štúra – oba bloky. Bolo zistené, že s ohľadom na bezpečnostné riziká, 

v záujme ochrany zdravia a životov, je nevyhnutné pristúpiť k výmene a oprave balkónových 

konštrukcií. Predpokladaná výška investície je 600 tisíc eur. 

Záver: VUK na základe informácie o statickom posudku a identifikovaných bezpečnostných 

rizikách dôrazne odporúča riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zrealizovať výmenu balkónových 

konštrukcií podľa požiadaviek vyplývajúcich z odborného posudku. Rektor UK ukladá riaditeľovi 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečiť prípravu podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania, 

najneskôr s termínom začiatku realizácie verejného obstarávania 1. júla 2020. 

8. Kvestorka UK oboznámila VUK o potrebe nevyhnutnej opravy kanalizácie v priestoroch starej 

budovy univerzity na Šafárikovom nám., v celkovej predpokladanej výške 210 tisíc eur, z toho 

z vlastných zdrojov UK cca 120 tisíc eur, zvyšná časť je alokovaná z kapitálových výdavkov 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky ďalšie rekonštrukcie a opravy 

v budovách v správe Rektorátu UK sú pozastavené. 

Záver: VUK súhlasí s realizáciou investície uvedenej v texte vyššie. 

9. Rektor UK informoval VUK o snahe aktívne riešiť otázku priestorových kapacít FM UK. 

Zástupcovia UK, ktorých viedol rektor UK sa zúčastnili na obhliadke budovy CVTI SR na Starých 

gruntoch v Mlynskej doline. Informoval tiež o plánovanom stretnutí s novým generálnym 

riaditeľom CVTI SR. 

10. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval VUK o výsledkoch stretnutia so 

zástupcami UPJŠ vo veci ďalšieho vývoja, inovácií a postavenia UK v rámci združenia 

používateľov akademického informačného systému AiS2. 



11. Z diskusie VUK vyplynulo nasledovné: výročnú správu o hospodárení UK za rok 2019 predloží 

rektor UK na prvé rokovanie Akademického senátu UK v novom akademickom roku 2020/2021; 

metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 bude 

predložená na najbližšie zasadnutie Akademického senátu UK, avšak s tvorbou rezervy do výšky 

10% pre prípad krátenia štátnej dotácie. 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 7. júla 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Jozef Tancer, Ingrid 

Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková, Jana Šmelková, Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a poďakoval Vedeniu UK (ďalej len „VUK“) za usilovnú 

prácu počas krízovej situácie. 

2. Rektor UK oboznámil VUK s výsledkami a závermi uskutočnenej kontroly na FTVŠ UK, ktorou 

poveril vedúcu Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu RUK. V nadväznosti na výsledky 

kontroly, rektor UK vydá príkaz rektora na zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a 

elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku. 

3. Rektor UK informoval o predloženom návrhu prorektora UK pre knižničné a informačné služby o 

aktualizácii vnútorných predpisov v oblasti nakladania s insígniami UK, ktorý bude postúpený na 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK, ktoré pripraví konkrétny právny návrh. VUK sa 

zhodlo na potrebe trvalého obsadenia pozície pedela. 

4. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť zdôraznil potrebu motivácie 

zvyšovania výkonov UK vo vede a udržiavania vysokej úrovne vedeckých rád fakúlt UK. 

5. Rektor UK po spoločnej diskusii s VUK uložil členom VUK a iným zamestnancom pracovné 

úlohy s termínom realizácie po lete (august 2020). 

 

Kvestorka UK • revitalizácia vysokoškolských internátov – požiadavka na 

MŠVVaŠ SR  

• Neinvestičný fond UK – ako ďalej 

Prorektorka UK pre 

majetok a investície 

• koncepcia nakladania s majetkom UK – strednodobý horizont  

• zámena pozemkov UK s STU (Mlynská dolina)  

• možnosti zámeny majetku UK s CVTI SR 

• hľadať nové možnosti alokácie CĎV UK 

• budova CĎV UK v Modre – ako ďalej 

Prorektorka UK pre 

vzdelávanie 

a sociálne veci 

• návrh zmeny koncepcie CĎV UK (v súčinnosti s prorektorom 

UK pre knižničné a informačné služby)  



- do troch mesiacov predložiť návrh vrátane časového 

harmonogramu  

• štandardy kvality (spolu s prorektorom UK pre vedu, 

doktorandské štúdium a projektovú činnosť a prorektorkou UK 

pre kvalitu) 

Prorektor UK pre 

knižničné 

a informačné služby 

• návrh koncepcie rozvoja IT v horizonte 5 a 10 rokov 

• elektronická schránka – komplexné riešenie v podmienkach UK 

• návrh zmeny koncepcie CĎV UK (v súčinnosti s prorektorkou 

UK pre vzdelávanie a sociálne veci)  

Prorektor UK pre 

medzinárodné vzťahy 

• UNESCO katedry – ako ďalej 

Prorektor UK pre 

vonkajšie vzťahy 

• časový plán postupu ďalších prác na novej vizuálnej identite UK 

Návrh termínu štartu novej identity: 1. 9. 2021 

Prorektorka UK pre 

kvalitu 

• štandardy kvality (spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie 

a sociálne veci a prorektorom UK pre vedu, doktorandské 

štúdium a projektovú činnosť) 

• návrh, ako sa UK postaví k implementácii štandardov kvality 

Prorektor UK pre 

vedu, doktorandské 

štúdium a projektovú 

činnosť 

• obnoviť tému postdoktorandských pobytov na UK 

• štandardy kvality (spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie 

a sociálne veci a prorektorkou UK pre kvalitu) 

Všetci členovia VUK • identifikovať podľa jednotlivých úsekov vnútorné predpisy, 

ktoré sú zastarané, nepoužívané, resp. obsahujú už neaktuálnu 

právnu úpravu a pod. Zamyslieť sa nad ich úpravami 

reflektujúcimi súčasný právny stav a možnosťami efektívneho 

uplatnenia v podmienkach UK. 

Vedúci Oddelenia 

legislatívy a právnych 

služieb RUK 

• pokračovať v prípravách na návrhu nového Štatútu UK 

Mgr. Jana Šmelková, 

PhD. 

• pokračovať v prípravách projektu univerzitnej materskej školy 

 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 3. septembra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert Šimončič 

(Správna rada UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Zimný semester akademického roka 2020/2021 – príprava a opatrenia v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19.  

2. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Rektor UK informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o záveroch zo stretnutia s predsedníčkou 

Akademického senátu a predsedom Správnej rady UK. Stretnutie bolo reakciou na súčasné 

legislatívne procesy, ktoré sa uskutočňujú bez dialógu so zástupcami vysokých škôl a ich 

samosprávnymi orgánmi, ktorých sa tieto zmeny bezprostredne dotýkajú. Snahou všetkých troch 

predstaviteľov univerzity bude ochrana samosprávnych princípov riadenia a fungovania vysokých 

škôl. 

3. Rektor UK oboznámil VUK s návrhmi vnútorných predpisov týkajúcich sa organizácie a 

podmienok pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 

2020/2021 a tiež o postupe UK v čase krízovej situácie (zriadi sa krízový štáb univerzity, ktorého 

súčasťou bude aj permanentný krízový štáb). Personálne obsadenie oboch krízových štábov bolo 

predmetom diskusie. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby upriamil pozornosť na 

potrebu prezenčnej výučby pre študentov prvých ročníkov prvého stupňa štúdia (resp. spojeného). 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci navrhla model striedavej výučby 

(prezenčná/dištančná) pre prvé ročníky. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť vyzdvihol dôležitosť zachovania riadneho chodu doktorandského štúdia. 

Rektor UK vzhľadom na epidemiologickú situáciu (najmä v Bratislave) zruší plánované 

akademické slávnosti, vrátane slávnostného otvorenia akademického roka. Manažment 

odovzdávania dokladov o vzdelaní zabezpečia príslušní prorektori. VUK vydanie 

prerokovávaných materiálov podporilo. 

4. Vedúci Kancelárie rektora UK informoval VUK o pripravenosti celouniverzitných 

vysokoškolských internátov na nasledujúce obdobie, o príprave a prijímaných opatreniach 

v ubytovacích zariadeniach a aktivite pracovnej skupiny pre prípravu dokumentov na 



zabezpečenie prevádzky UK počas krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 

(vrátane aktívnej participácie na tvorbe manuálov pre vysoké školy na úrovni MŠVVaŠ SR). 

5. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa na základe dohody troch predstaviteľov 

univerzity – zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a správnej rady – uskutočnia 

prezenčne (v súlade s opatreniami verejných zdravotníckych autorít). 

6. Kvestorka UK predstavila návrh pokynu zamestnávateľa s účinnosťou do konca kalendárneho roka 

2020 týkajúci sa organizácie práce a ďalších pracovných náležitostí určených pre pracoviská 

a zamestnancov RUK a CFS. VUK materiál podporilo a odporučilo kvestorke UK vydať. Zároveň 

kvestorka UK informovala o mzdových možnostiach pre nasledujúce obdobie. 

7. Kvestorka UK otvorila problematiku finančného zabezpečenia projektu FTVŠ UK – centrum 

aktívneho starnutia. 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

z online zasadnutia Vedenia UK 

prostredníctvom MS TEAMS 

dňa 15. októbra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Jana Šmelková, Róbert Zsembera, Peter Kopáč (Centrum 

informačných technológií UK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Návrh koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030. 

2. Zabezpečovanie kvality na UK. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Rektor UK a prorektor UK pre knižničné a informačné služby informovali Vedenie UK (ďalej len 

„VUK“) o aktualitách súvisiacich s nákupom IKT prostredníctvom dynamického nákupného 

systému. 

3. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby podrobne prezentoval jednotlivé časti návrhu 

koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030: informatika na UK a jej postavenie, 

stav informatiky na UK, informatizácia univerzity, hlavné ciele informatiky na vymedzené 

obdobie. Ďalej pozornosť upriamil na význam vlastného vývoja pre informatizáciu univerzity, 

poukázal na miesto informatiky v hlavných oblastiach činnosti univerzity, na predpoklady 

fungovania a rozvoja informatiky na UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy pripomenul, aby 

sa v rámci aliancie v projekte ENLIGHT nezabudlo na vybudovanie digitalizovaného kampusu. 

Prorektorka UK pre majetok a investície požiadala, aby sa počítalo s podporou IT pre oblasť správy 

a údržby majetku. Pripojila sa aj prorektorka UK pre kvalitu, a to vo vzťahu k zabezpečovaniu 

kvality na UK. VUK podporilo návrh koncepcie predkladanej prorektorom UK pre knižničné 

a informačné služby.  

Záver: prorektor UK pre knižničné a informačné služby zabezpečí finalizáciu návrhu 

koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030. Návrh koncepcie bude 

predložený kolégiu rektora a na najbližšie rokovanie grémií Akademického senátu UK. 

4. Rektor UK vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť agendy zabezpečovania kvality na UK 

v nasledujúcom období, zaradí na každé ďalšie zasadnutie VUK do programu samostatný bod 

týkajúci sa tejto agendy. Zároveň požiadal VUK, aby sa problematike venovalo so zvýšenou 

pozornosťou. Rektor UK rozdelil zodpovednosť za agendu medzi troch prorektorov nasledovne: 



• prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci – študijné programy 

• prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť – habilitácie 

a inaugurácie 

• prorektorka UK pre kvalitu – vnútorný systém kvality 

5. VUK diskutovalo o jednotlivých štandardoch vydaných SAAVS a o metodike ich 

vyhodnocovania. Aktuálnu prioritu majú štandardy pre študijný program. Prorektorka UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci informuje dekanov fakúlt o stave aktivitách VUK vo vzťahu 

k akreditácií.  

6. Kvestorka UK informovala o mimoriadnej dotácii MŠVVaŠ SR pre vysoké školy na zmiernenie 

následkov pandémie ochorenia COVID-19. 

7. Kvestorka UK otvorila diskusiu k pripomienkovaniu východísk návrhu novej metodiky MŠVVaŠ 

SR na financovanie vysokých škôl. Sumarizáciu pripomienok zašle kancelária rektora Slovenskej 

rektorskej konferencii a na sekciu vysokých škôl MŠVVaŠ SR. 

8. Jednotliví prorektori odprezentovali svoje aktivity v rámci pôsobnosti ich rezortov. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

z online zasadnutia Vedenia UK 

prostredníctvom MS TEAMS 

dňa 29. októbra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Jana Šmelková, Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Zabezpečovanie kvality na UK a duplicity študijných programov. 

2. Návrh koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK na obdobie 2020 – 2030. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Prorektorka UK pre kvalitu informovala Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o aktuálnych úlohách 

univerzity a jednotlivých fakúlt vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania 

na UK. Zdôraznila potrebu vytvoriť kolektívny orgán – dočasnú akreditačnú radu, ktorá bude 

schvaľovať nové študijné programy na UK. VUK podporilo vytvorenie akreditačnej rady. 

Záver: prorektorka UK pre kvalitu predloží VUK na najbližšie zasadnutie návrh zloženia 

dočasnej akreditačnej rady a jej rámcovú činnosť/pôsobnosť. 

3. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci upriamila pozornosť na viaceré duplicitné študijné 

programy v prostredí UK a tiež na úskalia procesu novej akreditácie študijných programov. Rektor 

UK požiadal prorektorov pre vzdelávaciu oblasť a kvalitu, aby sa intenzívne venovali riešeniu 

problematiky duplicity študijných programov. 

4. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci požiadala o určenie osoby oprávnenej na prístup 

do informačného systému SAAVS a tiež o personálne posilnenie agendy zabezpečovania kvality 

na UK. VUK požiadavku podporilo. 

Záver: rektor UK určuje prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci ako osobu 

oprávnenú za UK prístupom do IS SAAVS. 

5. Rektor UK zvolá pracovnú stretnutie dekanov fakúlt a VUK k problematike zabezpečovania 

kvality, a to v čo najkratšom čase a vzhľadom na dôležitosť agendy, požiada dekanov fakúlt 

o pravidelné stretnutia. 

6. Prorektorka UK pre majetok a investície odprezentovala VUK návrh koncepcie nakladania 

s nehnuteľným majetkom UK na obdobie 2020 – 2030. Bližšie informovala o právnom rámci 

nakladania s majetkom UK a jeho financovania; o špecifikáciách vecných cieľov koncepcie 

vrátane ich zdôvodnenia. Súčasťou návrhu koncepcie je skutkový stav pasportizácie objektov UK, 



správa z auditu nehnuteľného majetku UK, náčrt strategického územia UK a cenník odporúčaných 

cien nájmov. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci v diskusii k návrhu koncepcie 

upozornila na potrebu elektronizácie procesov. Návrh koncepcie, ako celku, VUK podporilo.  

Záver: prorektorka UK pre majetok a investície v spolupráci s prorektorom UK pre 

knižničné a informačné služby pripravia projekt elektronizácie pasportizácie a evidencie 

majetku, a to s termínom do konca roka 2020. Prorektorka UK pre majetok a investície po 

zapracovaní vecných pripomienok predloží návrh koncepcie nakladania s nehnuteľným 

majetkom UK na obdobie 2020 – 2030 na rokovanie kolégia rektora a následne na rokovanie 

akademického senátu univerzity. 

7. Rektor UK informoval o zámere komplexnej reformy postavenia ďalších súčastí UK s cieľom 

efektívnejšieho riadenia financií, personálneho manažmentu, optimalizácie procesov a kontroly. 

V súvislosti s uvedeným zriadi pracovnú komisiu, ktorej hlavnou úlohou bude pripraviť návrh 

konkrétnych opatrení, a to v časovom horizonte tak, aby do konca júna 2021 materiál prerokovalo 

VUK a grémiá Akademického senátu UK, s návrhom účinnosti komplexnej reformy od 1. 1. 2022. 

VUK prerokovalo zloženie pracovnej komisie a podporilo prezentovaný zámer.  

8. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o výzve MŠVVaŠ SR na podávanie 

rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020. VUK navrhlo za UK podať 

minimálne dva projekty – podpora projektu ENLIGHT a projekt vybudovania Infocentra UK na 

Štúrovej ul. 

9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o stretnutí s rezortnými prodekanmi k téme 

realizácie programu Erasmus+ (E+) v letnom semestri 2021/2022. Fakulty dostali možnosť 

rozhodnúť sa, či budú realizovať online vzdelávanie pre E+ študentov. Otázka prijímania študentov 

na program E+ na letný semester 2021/2022 bude predmetom ďalších diskusií VUK a definitívne 

rozhodnúť by sa malo v decembri 2020. 

10. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o prebiehajúcom procese 

transformácie CĎV UK začlenením do organizačnej štruktúry RUK. 

11. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o prípravných prácach na nových vnútorných 

predpisoch (koncepcie) týkajúcich sa podnikateľskej činnosti na UK.  

12. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o výsledkoch prerokovania návrhu novej vizuálnej 

identity UK. Ku dňu konania VUK podporu návrhu vyjadrilo 12 fakúlt. 

13. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o spustení nákupov IKT 

prostredníctvom dynamického nákupného systému. 

14. Vedúci kancelárie rektora informoval o požiadavke ubytovaných študentov z VŠVU a VŠMU, 

ktorí požiadali o možnosť uzavrieť s ubytovacím zariadením dodatok k zmluve o ubytovaní za 

rovnakých podmienok ako to bolo umožnené študentom UK, a to vzhľadom na fakt, že obe vysoké 

školy prechádzajú na dištančnú výučbu. 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  



Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 26. novembra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Jana Šmelková, Martin Dufala (Oddelenie centrálneho 

obstarávania zákaziek RUK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Realizácia mobilít v rámci programu Erasmus+ počas letného semestra akademického 

roka 2020/2021. 

2. Kontrolná činnosť na UK – správa hlavnej kontrolórky a plán kontrolnej činnosti na rok 

2021. 

3. Zabezpečovanie kvality - aktuality. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril tému realizácie mobilít v nadchádzajúcom semestri 

akademického roka 2020/2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu krízovú situáciu spôsobenú 

pandémiou ochorenia COVID-19 a jej predpokladaného nepriaznivého vývoja, Vedenie UK (ďalej 

len „VUK“) dospelo k nasledovným záverom: 

Na obdobie letného semestra akademického školského roka 2020/2021 sa prerušujú mobility 

v rámci programu Erasmus+ realizované na UK (študenti partnerských univerzít 

prichádzajúci na UK). Prerušenie sa netýka študentov, ktorí v tomto akademickom školskom 

roku absolvujú na UK celoročnú mobilitu a nastúpili na ňu už v zimnom semestri 2020/2021. 

Fakulty UK budú mať možnosť požiadať rektora UK o výnimku z tohto záveru. Ubytovanie 

v ubytovacích zariadenia UK pre zahraničných študentov sa v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 neposkytne. 

Úloha: prorektor UK pre medzinárodné vzťahy pripraví a distribuuje metodické usmernenie vo 

veci záverov uvedených vyššie na fakulty. 

3. Hlavná kontrolórka UK prezentovala správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie 

a predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021, a to aj vychádzajúc z návrhov od členiek 

a členov VUK. VUK vzalo na vedomie predložené materiály, rektor UK bude prezentovať 

informácie o kontrolnej činnosti na nasledujúcom zasadnutí Akademického senátu UK. 

Úloha: v priebehu mesiaca január 2021 zaradiť do programu rokovania VUK tému: revízia 

vnútorných predpisov UK. 



4. VUK diskutovalo o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2021. Pripomienky k návrhu predloží UK prostredníctvom SRK. 

5. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval VUK o aktuálnej situácii 

využívania dynamického nákupného systému na obstarávanie IT. Rektor UK zdôraznil potrebu 

poskytovať fakultám súčinnosť pri nákupe prostredníctvom nového nákupného systému. 

6. COVID-19: na základe odporúčaní Permanentného krízového štábu UK rektor UK rozhodol 

o pokračovaní v dištančnej/online metóde vzdelávacích činností aj počas skúškového obdobia 

zimného semestra akademického roka 2020/2021. Metóda v študijných programoch tretieho 

stupňa a v končiacich ročníkoch študijných programov prvého, druhého a spojeného prvého a 

druhého stupňa štúdia sa určí individuálne podľa uváženia dekana, a to v súlade s platnými 

vnútornými predpismi UK a opatreniami ÚVZ SR, resp. iných verejných autorít. 

7. Rektor UK otvoril otázku novokreovaného kolektívneho orgánu – Dočasnej akreditačnej rady UK, 

najmä so zameraním na procesnú stránku jeho kreovania. 

8. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval VUK o návrhoch 

termínov vedeckých rád: 8. február 2021, 12. apríl 2021, 7. jún 2021, 4. október 2021, 6. december 

2021. Predsedníčka Akademického senátu UK oboznámila VUK s návrhmi termínov rokovaní AS 

UK, a to: 10. marec 2021, 5. máj 2021 a 23. jún 2021. 

 

 

 

 

 

Zapísali:  Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  


