
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 


