
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 03. februára 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Jozef Masarik, Radomír 

Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, Jozef Tancer, 

Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková, Róbert Zsembera, Peter Petro, Ivan 

Daňo 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Stav majetku a investičné zámery v správe RUK. 

2. Koncepcie a plány rozvoja a rekonštrukcií vysokoškolských internátov UK na rok 

2020, do roku 2023 a v dlhodobom horizonte. 

3. Operatíva - rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila Vedenie UK (ďalej len „VUK“) so 

stavom nehnuteľného majetku UK a zároveň predstavila a odôvodnila jednotlivé investičné 

zámery v správe RUK. 

 

Modra – Harmónia, chata 

Záver: vypracovať kvalifikovaný odhad ceny nájmu a predaja. 

 

UVZ UK Richňava 

Záver: VUK súhlasí s komplexnou rekonštrukciou v predpokladanej hodnote realizácie vo 

výške 500 tisíc euro. 

 

Infocentrum UK na Štúrovej ul. 

Záver: VUK súhlasí s priamym zadaním na vypracovanie projektovej dokumentácie, a to 

na základe výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, keďže ide o spoluprácu s STU. 

Berie na vedomie informáciu o cenovej ponuke za projektovú dokumentáciu, vrátane 

návrhu interiéru, v predpokladanej výške 25 tisíc euro. Predpokladaný termín otvorenia 

Infocentra UK je plánovaný na január 2021. 

 

 

 

 



Archív UK 

Záver: VUK súhlasí s realizáciou verejného obstarávania na výber spracovateľa 

projektovej dokumentácie výstavy nového archívu univerzity v areáli UK - Staré Grunty 

55, Bratislava. Zdroj financovania: účelová dotácia. 

 

Predaj budovy a pozemkov v Lučenci (budova č. súp. 316 na pozemku p. č. 2033/1 a 2033/7 

spolu s príslušenstvom a pozemkami p. č. 2033/1, 2033/2, 2033/4, 2033/5, 2033/6, 2033/7, 

2033/8 na Novohradskej ul. č. 1 v meste Lučenec, k. ú. Lučenec, okres Lučenec zapísané 

na liste vlastníctva č. 5294 ako zastavané plochy a nádvoria 

Záver: VUK súhlasí so začatím procesov smerujúcich k predaju vyššie uvedenej budovy 

a pozemkov v Lučenci. 

 

Predaj pozemku parc. č. 20354/1, k. ú. Karlova Ves 

Záver: VUK súhlasí so začatím procesov smerujúcich k predaju predmetného pozemku vo 

výmere 15m2. 

 

Pozemky v k. ú. Staré Mesto (pod mostom Lafranconi) 

Záver: VUK súhlasí s mandátom pre prorektorku UK pre majetok a investície, aby začala 

rokovania smerujúce k možnosti odpredaja pozemkov – parc. č. 2035/1 (ktorý je zastavaný 

stavbou vo vlastníctve tretej osoby),  2035/2, 2035/3, 2035/4 v k. ú. Staré Mesto (pri moste 

Lafranconi). 

 

3. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala VUK o aktualizácii koncepčného 

dokumentu – zámer nakladania s nehnuteľným majetkom UK, vrátane potreby určiť 

strategické územia pre UK, ktoré bude v budúcnosti určené na jej ďalší rozvoj. Ďalej 

informovala o koncepcii využívania Profesorského domu v správe Rektorátu UK. VUK 

apeluje, aby sa venovala dostatočná pozornosť prezentácii tohto typu ubytovania na súčasti 

UK. V rámci diskusie o možnostiach revitalizácie kongresového centra v správe VI Družba 

UK sa dospelo k záveru, že t. č. UK neinvestuje do jeho komplexnej rekonštrukcie, a to 

najmä s ohľadom na iné nevyhnutné investície (havarijný stav a pod.).  

4. Riaditelia internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčastí oboznámili VUK 

s plánmi modernizácie a rozvoja jednotlivých internátov, vrátane ich financovania.  

Záver: VUK vyjadrilo podporu plnenia predložených strategických dokumentov.  

 

Riaditeľ VI Družba UK poukázal na problém pri financovaní rozvojových aktivít internátov 

z vlastných prostriedkov. Problémom  je nízka vlastná tvorba kapitálových zdrojov fondu 

reprodukcie. Tieto zdroje sa tvoria v ich prípade výlučne z odpisov budov a 

percentuálneho podielu, v prípade kladného hospodárskeho výsledku internátu  na základe 

rozhodnutia VUK. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného 

majetku vrátane jeho technického zhodnotenia je možné realizovať výlučne podľa § 16a 

zákona o vysokých školách, a to z fondu reprodukcie. Pri súčasnej tvorbe fondu 

reprodukcie musia internáty  na väčšie akcie zhromažďovať finančné prostriedky cca 10 - 

15 rokov. 



5. VUK diskutovalo o využívaní reklamných plôch v majetku UK zverených do správy 

jednotlivých súčastí UK počas prebiehajúcej volebnej kampane. Na základe dostupných 

informácií billboardy v správe FTVŠ UK propagujú reklamu súvisiacu s politickou 

činnosťou, a keďže takýto druh reklamy je v rozpore so zákonom o vysokých školách (§4), 

rektor UK listom vyzve dekana FTVŠ UK, aby zabezpečil nápravu. Kontrolu nad plnením 

výzvy prevezme Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu RUK.  

6. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o pozvánke slovenského 

veľvyslanectva v Grécku na účasť univerzity a jej fakúlt na veľtrhu určeného pre 

potencionálnych uchádzačov o štúdium z Grécka. VUK odporúča odpoveď na pozvanie 

ponechať na úrovni fakúlt. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy otvoril diskusiu k návrhu 

konceptu a výberu účastníkov športového dňa v gescii RUK. Prorektorka UK pre kvalitu 

požiadala jednotlivých prorektorov UK o spracovanie častí týkajúcich sa rozvoja univerzity 

do výročnej správy o činnosti podľa ich rezortov. Prorektor UK pre informačné a knižničné 

služby informoval o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa nového informačného 

systému a tiež o zavádzaní elektronického hlasovania orgánov UK s tým, aby príslušné 

orgány UK zohľadnili tento spôsob hlasovania vo svojich vnútorných predpisoch. 

Kvestorka UK oboznámila VUK s návrhom plánu dovoleniek na rok 2020, ktorý po 

formálnom spracovaní vo forme vnútorného predpisu predloží rektorovi UK na vydanie. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť zdôraznil, že je 

potrebné zverejniť osobitne správu o vzdelávacej činnosti univerzity a správu 

o vedeckovýskumnej činnosti univerzity. 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


