
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 28. októbra 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., Ing. Peter Petro, Mgr. Peter Kopáč, Mgr. 

Martin Dufala, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK predstavil prítomným členkám a členom Vedenia UK (ďalej len „VUK“) 

nového riaditeľa Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny, ktorý sa ujme funkcie 1. 11. 2019. Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – 

Mlyny UK in spe informoval VUK o pláne prvých aktivít vo svojej funkcii po nastúpení, 

prioritou bude najmä dokončenie podkladov k verejnému obstarávaniu na dodávateľa 

projektovej dokumentácie rekonštrukcie Výškového blok „B“ – Šturák. 

3. Riaditeľ Centra informačných technológii UK a vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania 

zákaziek RUK informovali VUK o splnení úlohy, vyplývajúcej zo zasadnutia VUK dňa 25. 

9. 2019, ktorou boli zaviazaní pripraviť podklady k verejnému obstarávaniu nového 

informačného systému, zároveň odprezentovali nastavenie etáp financovania nového 

informačného systému, vrátane bližšej špecifikácie k nim.  

Záver: bezodkladne po zasadnutí VUK vyhlásiť verejné obstarávanie na informačný 

systém pre podporu študijnej agendy (zodpovednosť: OCOZ RUK) a zabezpečiť 

informáciu o spustení tejto aktivity na webovú stránku univerzity a sociálne siete 

(zodpovednosť: OVV RUK). 

4. Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhol podporiť chartu 

(kódex) správania vedeckotechnických pracovníkov „The Human Resources Strategy for 

Researchers“ pod hlavičkou Európskej komisie. Zároveň podotkol, že je to jedna 

z podmienok zlepšovania získavania európskych projektov; uvedené sa bude snažiť 

aplikovať aj do podmienok pre výber takýchto pracovníkov na univerzitu. 



5. Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci a prorektor pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť požiadali o vydanie vnútorného predpisu (resp. relevantného 

dokumentu) týkajúceho sa vydávania a podpisovania dokladov o vzdelaní na univerzite. 

Záver: zabezpečiť vydanie predmetného vnútorného predpisu (zodpovednosť: OLP 

RUK) v súčinnosti s uvedenými prorektormi. Zároveň sa diskutovalo o potrebe vydať 

metodické usmernenie k obsahovej stránke dokladov o vzdelaní, zabezpečia dotknutí 

prorektori. 

6. Stanovisko k financovaniu prístupov do elektronických databáz – zabezpečenie prístupov 

má byť povinnosťou štátu, verejné vysoké školy by tieto prístupy platiť nemali, už teraz sú 

finančne poddimenzované. 

7. Kvestorka UK požiadala o súhlasné stanovisko k použitiu 13 tisíc euro na vybudovanie 

bezbariérového prístupu do budovy FaF UK a FM UK; VUK podporilo zámer. 

8. Rektor UK informoval o spôsobe získania a následného nadobudnutia novej budovy pre 

univerzitu na Vajanského nábreží. V zmysle vnútorných predpisov ju pridelil do správy 

PraF UK, nutná je ešte rekonštrukcia interiéru a zakúpenie inventáru. 

9. Rektor UK požiadal prorektorku pre majetok a investície, aby sa v spolupráci s fakultami 

a ostatnými prorektormi zamyslela nad možnosťami činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o., 

najneskôr do jedného mesiaca predložiť návrh. 

10. VUK konsenzuálne dospelo k záveru, že je nevyhnutné upraviť imatrikulačný a promočný 

poriadok univerzity, a to tak, že akademický obrad – imatrikulácia novoprijatých študentov 

bude v gescií fakulty; rektor ani ním určený zástupca sa obradu zúčastňovať nebudú. 

11. VUK diskutovalo o potrebe vymedziť a rámcovo upraviť spôsob a iné podmienky 

prenajímania miestností – Aula UK, Rektorská sieň, zasadačka Vedeckej rady UK. OLP 

RUK v spolupráci s KR, OVV RUK zabezpečia návrh vnútorného predpisu (iného 

relevantného dokumentu). 

 

  

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


