
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 9. decembra 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., doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Prítomní – ostatní: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, 

Mgr. Jana Šmelková, PhD., Ing. Peter Petro 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie. 

2. Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Univerzity Komenského 

v Bratislave – prvý návrh. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK v úvode zasadnutia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) inicioval krátku diskusiu 

k aktuálnemu dianiu v Mlynskej doline (internáty). O aktuálnom stave a komunikačnej 

stratégii informovali prorektor UK pre vonkajšie vzťahy a riaditeľ Vysokoškolského mesta 

Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

3. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila VUK s prvým návrhom koncepcie 

nakladania s nehnuteľným majetkom UK, vrátane skutkového stavu pasportizácie objektov 

UK a návrhom odporúčaných cien nájmov. Ďalej informovala o potrebe prijať opatrenia na 

dosiahnutie cieľa koncepcie nakladania s (nehnuteľným) majetkom UK: 

(i.) identifikácia aktuálneho stavu nehnuteľného majetku UK spolu so 

zdokumentovaním tohto stavu (elektronická pasportizácia objektov UK);  

(ii.) špecifikácia  nepotrebného majetku,   určeného na predaj tak, aby sa predajom 

nepotrebného majetku UK získali zdroje na podporu efektívneho využívania  

a na  zveľadenie, resp. záchranu potrebného nehnuteľného majetku; 

(iii.) špecifikácia odporúčaných cien nájmu a zosúladením postupu súčastí UK pri 

prenechaní dočasne nepotrebného majetku UK do nájmu. 

Témou diskusie k predkladanému materiálu bola aj nevyhnutnosť digitalizovať majetkovú 

agendu (najmä pasportizácia a pod.). V uvedenej problematike bude nápomocný prorektor 

UK pre knižničné a informačné služby. Vzhľadom na rozsah a dôležitosť dokumentu – 

rektor UK požiadal prorektorku UK pre majetok a investície, aby o uvedenej dokumentácii 



začala rokovania s dekanmi a riaditeľmi samostatne hospodáriacich súčastí. Aktualizáciu 

prerokovanej dokumentácie následne predloží na marcové zasadnutie VUK. O ďalšom 

postupe sa rozhodne na predmetnom zasadnutí VUK. 

4. Kvestorka UK informovala VUK o zverejnenom návrhu rozpisu dotácií verejným vysokým 

školám zo štátneho rozpočtu na rok 2020, vrátane návrhu metodiky delenia týchto 

finančných prostriedkov, na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Na uvedenú informáciu prebehla krátka diskusia. 

5. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o zahraničnej pracovnej ceste vo 

francúzskom Bordeaux v rámci aliancie deviatich európskych univerzít, ktorej je UK 

súčasťou. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v januári 2020 na UK. 

6. Kvestorka UK požiadala o súhlas s poukázaním 3% z predaja nehnuteľností v správe JLF 

UK (č. zmluvy Z/2019/1677/V/JLF/OLP) v prospech Rektorátu UK (alokovaných na fond 

reprodukcie). VUK požiadavku podporilo a rektor UK sa s ňou stotožnil. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


