
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 25. novembra 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. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Sumarizácia pripomienok k návrhu akreditačných štandardov. 

3. Východiska a konkretizácia návrhu novej metodiky financovania v rámci UK. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK vyzdvihol organizáciu a výnimočnosť podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie 

pod hlavičkou univerzity. Ďalej informoval, že p. prof. Michal Fečkan patrí medzi 1% 

najcitovanejších matematikov sveta, pri tejto príležitosti mu udelí Zlatú medailu UK, 

ďalším oceneným bude aj p. Dušan Kalmančok z FMFI za jeho prínos pre rozvoj 

astronómie na UK. Rektor UK tiež informoval, že ako zamestnanec PraF UK obdržal 

petičný hárok vo veci zisťovania podpory pre zriadenie jedálne na Šafárikovom nám. 

V horizonte troch mesiacov bude v tejto téme potrebné záväzne rozhodnúť, aj s ohľadom 

na možné spôsoby financovania a pod. 

3. Vedenie UK prijalo stanovisko k návrhu akreditačných štandardov, a to s nasledovnými 

oblasťami: (i.) Zvyšovanie kvality vysokého školstva ako základný atribút akreditácie, (ii.) 

Nesúlad (rozpor) Návrhu akreditačných štandardov so súčasne platnými zákonmi 

(legislatívou), (iii.) Chýba zohľadnenie špecifík jednotlivých študijných odborov s ohľadom 

na potreby spoločnosti, (iv.) Zmeniť kvantitatívne ukazovatele na splnenie podmienok na 

získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na kvalitatívne hodnotenie. 

Zodpovednou redaktorkou stanoviska je p. prorektorka UK pre kvalitu. 

4. Vedenie UK diskutovalo o konkretizácii a východiskách návrhu novej metodiky 

financovania na UK, a to najmä s akcentom na dve úrovne: (i.) RUK ako servis pre 

univerzitu, (ii.) podpora rozvojových a výskumných projektov a internacionalizácie. 



5. Vedenie UK prerokovalo podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na projektovú 

dokumentáciu a inžiniersku činnosti pre projekt „Projekčné a inžinierske služby k dielu: 

Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA“. Vedenie 

UK súhlasí s vypísaním VO podľa dokumentácie. 

  

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


