Zá p i s n i c a
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 11. júla 2019

Prítomní z Vedenia UK:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,
DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír
Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr.
Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid
Kútna Želonková, PhD.

Prítomní – ostatní:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., prof. PharmDr. Pavel Mučaji,
PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr. Jana Šmelková, PhD., Mgr.
Ivan Daňo

Prerokovávané oblasti (témy):
1.
2.
3.
4.

Informácie o škodovej udalosti a následných opatreniach na FaF UK.
Archív UK (kompletná koncepčná informácia).
Zámer rekonštrukcie internátov.
Rôzne – operatíva.

Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Rektor UK požiadal dekana FaF UK o informácie týkajúce sa vyhorenia zdroja serverov
z roku 2017 a následných opatreniach. O uvedené iniciovala p. prorektorka pre vzdelávanie.
Dekan FaF UK informoval Vedenie UK („VUK“) o predmetnej škodovej udalosti
v toxikologickom antidopingovom centre v priestoroch FaF UK; dekan poznamenal, že
neprišlo k porušeniu BOZP, aktuálne sa pracuje na sanácii uvedeného incidentu, a to
v spolupráci s CIT UK, keďže ide o serverovňu (nie laboratórium ani iný typ výskumného
pracoviska). Prorektorka UK pre vzdelávanie vytkla dekanovi fakulty, že riešenie tohto
stavu trvá pridlho. Rektor UK požiadal dekana FaF UK o aktualizáciu informácií a stavu
riešenie v priebehu mesiaca september 2019.
3. Prorektor UK pre informačné technológie prezentoval VUK správu o stave a možných
riešeniach problémov Archívu UK.
Úloha č. 1:
Termín:
Zodpovedajú:

zabezpečiť vypracovanie podkladov (funkčnej špecifikácie) pre nový
projekt Archívu UK
do konca septembra 2019
prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu
prorektor UK pre informačné technológie

Úloha č. 2:
Termín:
Zodpovedá:

zabezpečiť vypracovanie rámcového plánu využitia pozemkov na
Starých Gruntoch a umiestnenie Archívu UK
priebežne
prorektorka UK pre správu majetku a investície

4. Vedúci kancelárie rektora, poverený funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a riaditeľ
VI Družba UK informovali VUK o aktuálnom stave príprav a pláne realizácie aktivít
revitalizácie objektov a areálov vysokoškolských internátov.
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
• revitalizácia výmenníkovej stanice VS3 a vyregulovanie vykurovacieho systému
na celých objektoch Manželských internátov,
• obnova výťahových šácht, kapotáž a výmena kabín na moderné, priestranné a najmä
spĺňajúce aktuálne bezpečnostné kritériá (Manželské internáty a Výškový blok
„A“),
• oprava striech na blokoch „E“ a „V“ Átriových domkov,
• revitalizácia vzduchotechniky v jedálni Venza,
• výmena postelí so zástenami v objektoch Átriových domkov a výmena stoličiek na
Manželských internátoch, blokoch „E –H“ a Átriových domkov – v celkovom
objeme podľa vyčlenených finančných dispozícií,
• vytvorenie oddychových zón a zatraktívnenie vstupných priestorov vo vestibuloch
objektov Výškových blokov a Manželských internátov,
• vytvorenie a zariadenie spoločenskej multifunkčnej miestnosti (klubovne) vo
Výškovom bloku „B“,
• obnova ventilátorov v hygiene na bunkách vo Výškovom bloku „A“,
• nákup externých lavičiek a košov do areálu,
• výmena svietidiel v areáli za LED,
• nákup cyklostojanov do areálu.
Termín:
Financovanie:
•
•
•
•

do konca roka 2019
kapitálové výdavky – 1 295 000€
vlastné zdroje – 656 000€

výmena okien a vstupných dverí –všetky bloky Átriových domkov (cca 3, 3 mil.€),
výmena okien a vstupných dverí –MI J, spojovačky MI A-D aMI E-H (cca 300
000€),
oprava hygienických zariadení v blokoch „C, E, M“ Átriových domkov (cca
450 000€),
spustenie realizácie rekonštrukčných prác Internátu Ľ. Štúra – „Výškový blok Šturák
– B“.

Termín:
Financovanie:

v priebehu roka 2020
v texte

VI Družba UK:
•
•
•
•
•
•
•

rekonštrukcia kuchyne (realizácia od 1.7.2019 – doba trvania cca 12 mesiacov),
výmena okien, balkónových stien a radiátorov na študentských izbách,
oprava postelí na študentských izbách,
výmena rozvodov a osvetlenia na chodbách a v študentských izbách v internátnej časti
v budove D1,
výmena kobercov a závesov, tapetovanie v hotelovej časti (hotel kompletne
zrekonštruovaný),
oprava sprchových vaničiek na študentských izbách v budove D1,
oprava striech v budovách D1 a D2.

Termín:
Financovanie:

v priebehu roka 2019
1 558 000 €

Úloha č. 3:

zabezpečiť jednotlivé aktivity revitalizácie objektov a areálov vysokoškolských
internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčasti uvedených v texte

Termín:

v texte

Zodpovedajú: riaditelia vysokoškolských internátov v postavení samostatne hospodáriacich
súčastí univerzity
Úloha č. 4:

identifikovať možnosti a navrhnúť mechanizmus zreálnenia cien za ubytovanie
vo vysokoškolských internátoch, napr. aplikovaním inflačnej doložky a pod.

Termín:

priebežne

Zodpovedajú: prorektorka UK pre vzdelávanie
prorektorka UK pre správu majetku a investície
Rektor UK zároveň požiadal VUK a prítomných riaditeľov vysokoškolských internátov, aby
vyžadovali dodržiavanie zmluvných vzťahov, najmä so zreteľom na dodacie lehoty a pod.
V prípad akýchkoľvek problémov a potrebe intervenovať, aby ho informovali.
5. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o pláne zrealizovať sprievodné
podujatia pri príležitosti otvorenia 101. akademického roka (workshopy, prednášky,
hudobný koncert), ďalej o termíne a organizácii vianočného koncertu (pozvať profesorky
a profesorov, aj emeritných, členov vedeckých rád, atď..) a pod.
6. VUK konsenzuálne prijalo negatívne stanovisko en block et pro futuro k žiadostiam
finančnej podpory fakúlt a súčastí pri príležitosti osláv ich výročí. Z úrovne univerzity budú
podporované kultúrne, študentské, športové a vedecko-vzdelávacie aktivity (konferencie
s celouniverzitným významom a pod.). VUK opätovne prerokovalo žiadosť o nájom
nebytového priestoru v priestoroch novej budovy univerzity na Šafárikovom nám., v správe
RUK s výsledkom – odporúča rektorovi opätovne predložiť na zasadnutie akademického
senátu žiadosť o zmenu uznesenia, ktorým bola predmetnú nájmu predĺžená doba nájmu.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
Zapísal:

Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

