
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 16. januára 2020 

 

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. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Otvorenie, slávnostný prípitok do nového roka.  

2. Harmonogram práce VUK na rok 2020. 

3. Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave. 

4. Informácie členov vedenia.  

5. 2% z dane. 

6. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Rektor UK privítal členky a členov Vedenia UK (ďalej len „VUK“), predsedníčku AS UK. 

Poprial im veľa úspechov a zdravia v novom kalendárnom roku. Predstavil návrh 

harmonogramu práce VUK na rok 2020.  

3. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť oboznámil VUK 

s východiskami tvorby vnútorného predpisu upravujúceho postdoktorandské pobyty na UK. 

Vnútorný predpis vychádza z odporúčaní Európskej charty pre výskumných pracovníkov, 

zaoberajúcej sa transparentnými pravidlami pre vytváranie pracovných miest a ich 

obsadzovaním pre postdoktorandov. Cieľom vnútorného predpisu je taktiež napĺňanie 

platného Dlhodobého zámeru UK. Základným poslaním postdoktorandských pobytov je 

cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach UK s akcentom na ich 

medzinárodný rozmer (dopad), podpora mladých výskumných pracovníkov a zvýšenie 

atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.  

4. Kvestorka UK informovala o personálnych zmenách v Neinvestičnom fonde UK. 

Poukázala na potrebu zlepšiť aktivity a kampaň na získavanie finančných prostriedkov od 

darcov – najmä poukazovaním 2% z dane. 

5. Jednotlivé prorektorky a jednotliví prorektorovi informovali o aktuálnych otázkach v ich 

rezortoch. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy poukázal na aktivity spojené s prípravou 



medzinárodného projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of 

LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). 

Ďalšie stretnutie zástupcov aliancie deviatich univerzít, ktorej sme súčasťou, sa uskutoční 

22. – 23. januára 2020 v Bratislave. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť, ako poverený funkciou riaditeľa Vedeckého parku UK, oboznámil 

VUK o aktualitách a personálnych otázkach týkajúcich sa Vedeckého parku UK. 

6. Rektor UK požiadal prorektora UK pre informačné a knižničné služby, aby sa zaoberal 

otázkou elektronizácie výplatných pások na úrovni univerzity a súčastí, a to v súčinnosti 

s kvestorkou UK. 

7. VUK vyjadrilo negatívne stanovisko k možnosti – plánu - zriadiť vysokoškolskú 

jedáleň v priestoroch historickej budovy na Šafárikovom námestí, a to vzhľadom na 

finančnú náročnosť a nedostatočný technický stav pivničného priestoru, ktorý mal byť na 

tento účel využitý. VUK podporuje zámer vykonať nevyhnutné úpravy priestoru, ktoré by 

eliminovali možnosti vzniku havarijného stavu. Zodpovedá: kvestorka UK. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


