Zá p i s n i c a
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 25. 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. Peter Kopáč, Mgr. Martin Dufala,
PhD.

Prerokovávané oblasti (témy):
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Správa o stave obstarávania nového akademického informačného systému.
Správa o VP UK.
Príprava zasadnutia Kolégia rektora UK.
Operatíva – rôzne.

Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Riaditeľ Centra informačných technológií UK a vedúci oddelenia centrálneho obstarávania
zákaziek rektorátu informovali Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o stave príprav podkladov
na vyhlásenie verejného obstarávania na nový akademický informačný systém. VUK
konsenzuálne určilo záväzný termín na vyhlásenie predmetného verejného obstarávania.
Úloha č. 1:

vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku – informačný systém pre
podporu študijnej agendy.

Termín:

25. október 2019

Zodpovední:

riaditeľ centra informačných technológií,
vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek rektorátu.

3. Vedúci kancelárie rektora a súčasne poverený funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
oboznámil VUK o výsledku technicko-prevádzkového auditu garantovanej energetickej
služby (GES) spracovaného pre objekt – Internát Ľ. Štúra, Výškový blok „B“. Uvedený
audit bol realizovaný na základe dopytu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
a ministerstva financií. Audit vykazuje veľmi nízku návratnosť pre potencionálneho
poskytovateľa GES. Z uvedeného dôvodu sa v pláne komplexnej rekonštrukcie Internátu Ľ.

Štúra – Výškového bloku „B“ pokračuje štandardným spôsobom v réžii univerzity.
Vzhľadom na realizáciu vyššie uvedeného auditu dochádza k časovému posunu
jednotlivých etáp vedúcich ku komplexnej rekonštrukcii zmienenej budovy.
Úloha č. 2:

vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie
a inžinierskej činnosti pre projekt „Projekčné a inžinierske služby k
dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra
Mlyny UK BA“.

Termín:

15. november 2019.

Zodpovední:

riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK,
vedúci oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek rektorátu.

4. VUK sa zaoberalo otázkou poruchovosti serverov vo Vedeckom parku UK. Ak pretrvá
neochota dodržiavať termíny dodávateľom alebo vzniknú iné nedostatky, centrum
informačných technológií v súčinnosti s oddelením legislatívy a právnych služieb rektorátu
majú zabezpečiť ďalšie (právne) kroky vedúce k odstráneniu nedostatkov a nečinnosti.
5. Prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium a zároveň poverený funkciou
riaditeľa Vedeckého parku UK informoval VUK o spracovanom dokumente - Stratégia
udržateľnosti a rozvoja Vedeckého parku UK. UVP UK má jasné obsahové zameranie
v súlade s projektom, na základe ktorého vznikol a vďaka relatívne dobrej finančnej
kondícii UK a prístupu VUK je v období monitorovania projektu zabezpečené jeho
udržateľné financovanie. Jeho rozvoj je v tomto období závislá od grantového financovania.
Pokiaľ sa situácia s financovaním vedy na Slovensku v tomto období nezlepší, tak rozvoj
je nereálny. Po skončení monitorovacieho obdobia, keď budú odstránené obmedzujúce
podmienky, predovšetkým nemožnosť produkovania zisku, UK má zámer zintenzívniť
aktivity v tejto oblasti a takisto na základe UVP vybudovať v podmienkach Slovenska
novú, no vo svete známu, samostatne hospodáriacu jednotku tzv. graduate school (školu
doktorandských štúdií).
6. V závere zasadnutia VUK prebehla diskusia k príprave programu (obsahu) nasledujúceho
zasadnutia kolégia rektora – jednotlivé členky a jednotliví členovia VUK budú informovať
kolégium rektora o aktivitách týkajúcich sa ich rezortov, vrátane informácie o stave
a čerpania GARI účtu. Rektor UK informoval o pláne zvolať výjazdové zasadnutie kolégia
rektora v druhej časti zimného semestra; o spoločnom zasadnutí správnej rady a VUK a tiež
o spoločnom zasadnutí vedení Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej
univerzity.

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

Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

