Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 2. júna 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef
Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Jozef Tancer, Ingrid
Kútna Želonková

Prítomní – ostatní:

Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Peter Petro (VM Ľ.
Štúra – Mlyny UK), Ivan Daňo (VI Družba UK), Jana Šmelková

Prerokovávané oblasti (témy):
1.
2.
3.
4.

Informácie o Detskej UK 2020.
Veľtrhy a propagácia UK v roku 2020.
Aktuality z internátov VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
Operatíva – rôzne.

Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
2. Rektor UK informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o prípravách a plánovanom programe
Detskej Univerzity Komenského. 18. ročník podujatia sa uskutoční dištančne. Rektor UK požiadal
VUK o stanovisko k možnosti zorganizovať slávnostné otvorenie podujatia v Aule UK.
Záver: VUK sa zhodlo na otvorení 18. ročníka Detskej Univerzity Komenského len formou
pozdravu rektora UK účastníkom.
3. Rektor UK otvoril otázku prezenčného konania promócií v akademickom roku 2019/2020.
Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy agendy spojenej s promóciami, VUK musí prijať
stanovisko reflektujúce súčasné opatrenia verejných autorít pre ochranu verejného zdravia
a predpokladaný vývoj epidemickej situácie v záujme eliminácie možného šírenia ochorenia.
Záver: VUK sa zhodlo, že v akademickom roku 2019/2020 sa rušia prezenčné promócie.
Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci v spolupráci s rezortnými prodekanmi na fakultách
vytvorí harmonogram odovzdávania dokladov o vzdelaní absolventom jednotlivých fakúlt
a zabezpečí včasné zverejnenie týchto informácií.
4. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy predložil návrh podujatí na propagáciu UK v roku 2020 a ich
financovania. Zdôraznil potrebu podpory účasti UK na navrhovaných podujatiach (najmä veľtrhy
pomaturitného a celoživotného vzdelávania). V diskusii vzišiel návrh pridať online veľtrh na
Ukrajine a tiež zvážiť účasť na veľtrhu v Košiciach.
Záver: VUK podporuje návrh podujatí (interných aj externých) propagujúcich UK a ich
financovanie na rok 2020.
5. Riaditeľ VI Družba UK informoval VUK o aktuálnom prevádzkovom stave a finančnej kondícii
internátu VI Družba UK. Zároveň informoval o priebehu a komplikáciách spojených

s ubytovávaním repatriantov. Ďalej informoval VUK o kolaudácii jedálne v priestoroch internátu.
Upriamil pozornosť na finančnú stratu na príjmoch z hlavnej aj podnikateľskej činnosti, a to
aktuálne vo výške viac ako 750 tisíc eur. Kvestorka UK doplnila informáciu o 50% krátení štátnej
dotácie určenej pre internáty.
6. Riaditelia internátov požiadali VUK o začatie diskusie a hľadanie možností zvýšiť ceny za
ubytovanie adekvátne k zvyšovaniu nákladov - cien za energie a prevádzku, cien za služby spojené
s poskytovaním ubytovania, nárast inflácie a pod. Súčasné výšky cien za ubytovanie nie sú
udržateľné pre ďalšie zabezpečenie bazálnej prevádzky internátov. VUK o zámere bude rokovať
s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
Záver: Riaditelia internátov v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK vypracujú analýzu
kalkulácie cien za ubytovanie vrátane podrobného cenového rozboru jednotlivých položiek
oprávnených nákladov, a to v termíne do 8. júna 2020. Vedúci Oddelenia právnych služieb
a legislatívy RUK vypracuje právnu analýzu možnosti zapracovať pohyblivú zložku - inflačnú
doložku do cien za ubytovanie.
7. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK informoval VUK o finančnej kondícii internátu VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK, ktorý aktuálne vykazuje stratu na príjmoch vo výške 1,9 mil. eur. Internát bude počnúc
mesiacom jún 2020 poskytovať ubytovanie pre končiacich študentov a doktorandov a plánuje
poskytovať letné ubytovanie, ak to umožnia záväzné opatrenia verejných autorít. Riaditeľ VM Ľ.
Štúra – Mlyny UK ďalej informoval o stave verejných obstarávaní (pozornosť upriamil najmä na
vyhodnocovanie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Internátu
Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“). Obdržal odborný statický posudok na stav balkónových
konštrukcií na Internáte Ľ. Štúra – oba bloky. Bolo zistené, že s ohľadom na bezpečnostné riziká,
v záujme ochrany zdravia a životov, je nevyhnutné pristúpiť k výmene a oprave balkónových
konštrukcií. Predpokladaná výška investície je 600 tisíc eur.
Záver: VUK na základe informácie o statickom posudku a identifikovaných bezpečnostných
rizikách dôrazne odporúča riaditeľovi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zrealizovať výmenu balkónových
konštrukcií podľa požiadaviek vyplývajúcich z odborného posudku. Rektor UK ukladá riaditeľovi
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečiť prípravu podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania,
najneskôr s termínom začiatku realizácie verejného obstarávania 1. júla 2020.
8. Kvestorka UK oboznámila VUK o potrebe nevyhnutnej opravy kanalizácie v priestoroch starej
budovy univerzity na Šafárikovom nám., v celkovej predpokladanej výške 210 tisíc eur, z toho
z vlastných zdrojov UK cca 120 tisíc eur, zvyšná časť je alokovaná z kapitálových výdavkov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všetky ďalšie rekonštrukcie a opravy
v budovách v správe Rektorátu UK sú pozastavené.
Záver: VUK súhlasí s realizáciou investície uvedenej v texte vyššie.
9. Rektor UK informoval VUK o snahe aktívne riešiť otázku priestorových kapacít FM UK.
Zástupcovia UK, ktorých viedol rektor UK sa zúčastnili na obhliadke budovy CVTI SR na Starých
gruntoch v Mlynskej doline. Informoval tiež o plánovanom stretnutí s novým generálnym
riaditeľom CVTI SR.
10. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval VUK o výsledkoch stretnutia so
zástupcami UPJŠ vo veci ďalšieho vývoja, inovácií a postavenia UK v rámci združenia
používateľov akademického informačného systému AiS2.

11. Z diskusie VUK vyplynulo nasledovné: výročnú správu o hospodárení UK za rok 2019 predloží
rektor UK na prvé rokovanie Akademického senátu UK v novom akademickom roku 2020/2021;
metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 bude
predložená na najbližšie zasadnutie Akademického senátu UK, avšak s tvorbou rezervy do výšky
10% pre prípad krátenia štátnej dotácie.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
Zapísali:

Mgr. Jana Šmelková, PhD., Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

