
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 


