Zá p i s n i c a
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 05. septembra 2019

Prítomní z Vedenia UK:

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

Prítomní – ostatní:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.
Jana Šmelková, PhD., Mgr. Lenka Miller

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

Informácia o stave majetku.
Návrh na zmenu metodiky rozdeľovania dotácie – UK.
Informácie o stave internátov – Mlynská dolina.
Rôzne.

Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Prorektorka UK pre správu majetku a investície informovala Vedenie UK („VUK“) o
aktuálnych otázkach v oblasti nakladania s majetkom UK (rekonštrukcia na Štúrovej ulici,
Profesorský dom, Archív UK, zámer zámeny pozemkov s STU v Mlynskej doline,
pasportizácia objektu na Žižkovej ulici, pozemky „Ahoj“, odstraňovanie reklamného
smogu a iné).
3. Rektor UK zdôraznil potrebu koncepčnej zmeny metodiky delenia štátnej dotácie na úrovni
univerzity. Rektor UK avizoval navrhovanú zmenu hospodárenia jednotlivých úsekov
prorektorov, ktorým bude priznaná určitá autonómia v nakladaní s prideleným rozpočtom.
Kvestorka UK informovala o potrebe dôsledného výberu povinných odvodov, ktoré majú
fakulty každoročne poskytovať rektorátu, a to v rozsahu: 3% zo školného a 10% z nájmu
nebytových priestorov. Kvestorka UK bude následne informovať fakulty o tejto povinnosti,
a to vrátane potreby vyrovnania existujúcich dlžôb. Prorektor UK pre vedu, výskum
a doktorandské štúdium informoval o potrebe koncepčnej zmeny metodiky UK, ktorá by
nemala kopírovať štátnu metodiku.
4. Správu o aktuálnej situácii a stave VM Ľ. Štúra – Mlyny UK prezentoval vedúci kancelárie
rektora - dočasne poverený funkciou riaditeľa, ktorý informoval VUK o aktuálnych
otázkach a výzvach týkajúcich sa uvedeného rezortu, vrátane finančnej situácie, stavu
evidencie majetku, potrebe prehodnotiť a navrhnúť nové koncepčné riešenie letného
ubytovania, o otázkach investičných aktivít - výmeny výmenníkovej stanice, výmeny

striech a ďalších investícií, ktoré budú hradené z prostriedkov účelovo poskytnutej štátnej
dotácie ako aj vlastných zdrojov internátu, a iných prevádzkových a ekonomických
otázkach.
5. Rektor UK informoval VUK o finalizácii návrhu na zmenu organizačnej štruktúry
rektorátu, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. 10. 2019 na prechodné obdobie (cca jeden
rok), a to v súvislosti a nadväznosti na ďalšiu informáciu - informoval o začatí príprav
nového Štatútu UK, čo je zároveň dôvodom ročnej limitácie v súčasnosti navrhovanej
zmeny organizačnej štruktúry rektorátu. Informoval o zámere udeliť Veľkú zlatú medailu 3
bývalým rektorom UK. Zároveň informoval o výsledku medzinárodného stretnutia v Gente,
na ktorom sa zúčastnili traja členovia VUK, a ktoré bolo zamerané na vybudovanie
medzinárodného konzorcia. Taktiež informoval o zapojení UK do protestov a podujatí na
ochranu životného prostredia. Prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu informovala VUK o
reštaurovaní kolán, príprave aktualizácie dlhodobého zámeru rozvoja UK a ďalších
aktuálnych otázkach.
6. V závere programu informoval vedúci kancelárie rektora o aktuálnom stave príprav
podkladov (vrátane projektovej dokumentácie) pre verejné obstarávanie investičnej akcie
„jedáleň na Šafárikovom námestí“, zdôraznil ekonomickú náročnosť tejto investície. VUK
rozhodlo o ďalšom postupe – VM Ľ. Štúra – Mlyny UK bezodkladne po skompletizovaní
dokumentácie projektu – odovzdá projektovú dokumentáciu prorektorke UK pre správu
majetku a investície (UK požiada STU o spoluprácu v hľadaní možností zníženia
ekonomickej náročnosti a nákladov).

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

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

