
Z á pi s n ic a  

z online zasadnutia Vedenia UK 

prostredníctvom MS TEAMS 

dňa 29. októbra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Jana Šmelková, Róbert Zsembera 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Zabezpečovanie kvality na UK a duplicity študijných programov. 

2. Návrh koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK na obdobie 2020 – 2030. 

3. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Prorektorka UK pre kvalitu informovala Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o aktuálnych úlohách 

univerzity a jednotlivých fakúlt vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania 

na UK. Zdôraznila potrebu vytvoriť kolektívny orgán – dočasnú akreditačnú radu, ktorá bude 

schvaľovať nové študijné programy na UK. VUK podporilo vytvorenie akreditačnej rady. 

Záver: prorektorka UK pre kvalitu predloží VUK na najbližšie zasadnutie návrh zloženia 

dočasnej akreditačnej rady a jej rámcovú činnosť/pôsobnosť. 

3. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci upriamila pozornosť na viaceré duplicitné študijné 

programy v prostredí UK a tiež na úskalia procesu novej akreditácie študijných programov. Rektor 

UK požiadal prorektorov pre vzdelávaciu oblasť a kvalitu, aby sa intenzívne venovali riešeniu 

problematiky duplicity študijných programov. 

4. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci požiadala o určenie osoby oprávnenej na prístup 

do informačného systému SAAVS a tiež o personálne posilnenie agendy zabezpečovania kvality 

na UK. VUK požiadavku podporilo. 

Záver: rektor UK určuje prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci ako osobu 

oprávnenú za UK prístupom do IS SAAVS. 

5. Rektor UK zvolá pracovnú stretnutie dekanov fakúlt a VUK k problematike zabezpečovania 

kvality, a to v čo najkratšom čase a vzhľadom na dôležitosť agendy, požiada dekanov fakúlt 

o pravidelné stretnutia. 

6. Prorektorka UK pre majetok a investície odprezentovala VUK návrh koncepcie nakladania 

s nehnuteľným majetkom UK na obdobie 2020 – 2030. Bližšie informovala o právnom rámci 

nakladania s majetkom UK a jeho financovania; o špecifikáciách vecných cieľov koncepcie 

vrátane ich zdôvodnenia. Súčasťou návrhu koncepcie je skutkový stav pasportizácie objektov UK, 



správa z auditu nehnuteľného majetku UK, náčrt strategického územia UK a cenník odporúčaných 

cien nájmov. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci v diskusii k návrhu koncepcie 

upozornila na potrebu elektronizácie procesov. Návrh koncepcie, ako celku, VUK podporilo.  

Záver: prorektorka UK pre majetok a investície v spolupráci s prorektorom UK pre 

knižničné a informačné služby pripravia projekt elektronizácie pasportizácie a evidencie 

majetku, a to s termínom do konca roka 2020. Prorektorka UK pre majetok a investície po 

zapracovaní vecných pripomienok predloží návrh koncepcie nakladania s nehnuteľným 

majetkom UK na obdobie 2020 – 2030 na rokovanie kolégia rektora a následne na rokovanie 

akademického senátu univerzity. 

7. Rektor UK informoval o zámere komplexnej reformy postavenia ďalších súčastí UK s cieľom 

efektívnejšieho riadenia financií, personálneho manažmentu, optimalizácie procesov a kontroly. 

V súvislosti s uvedeným zriadi pracovnú komisiu, ktorej hlavnou úlohou bude pripraviť návrh 

konkrétnych opatrení, a to v časovom horizonte tak, aby do konca júna 2021 materiál prerokovalo 

VUK a grémiá Akademického senátu UK, s návrhom účinnosti komplexnej reformy od 1. 1. 2022. 

VUK prerokovalo zloženie pracovnej komisie a podporilo prezentovaný zámer.  

8. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o výzve MŠVVaŠ SR na podávanie 

rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020. VUK navrhlo za UK podať 

minimálne dva projekty – podpora projektu ENLIGHT a projekt vybudovania Infocentra UK na 

Štúrovej ul. 

9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o stretnutí s rezortnými prodekanmi k téme 

realizácie programu Erasmus+ (E+) v letnom semestri 2021/2022. Fakulty dostali možnosť 

rozhodnúť sa, či budú realizovať online vzdelávanie pre E+ študentov. Otázka prijímania študentov 

na program E+ na letný semester 2021/2022 bude predmetom ďalších diskusií VUK a definitívne 

rozhodnúť by sa malo v decembri 2020. 

10. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o prebiehajúcom procese 

transformácie CĎV UK začlenením do organizačnej štruktúry RUK. 

11. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o prípravných prácach na nových vnútorných 

predpisoch (koncepcie) týkajúcich sa podnikateľskej činnosti na UK.  

12. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o výsledkoch prerokovania návrhu novej vizuálnej 

identity UK. Ku dňu konania VUK podporu návrhu vyjadrilo 12 fakúlt. 

13. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o spustení nákupov IKT 

prostredníctvom dynamického nákupného systému. 

14. Vedúci kancelárie rektora informoval o požiadavke ubytovaných študentov z VŠVU a VŠMU, 

ktorí požiadali o možnosť uzavrieť s ubytovacím zariadením dodatok k zmluve o ubytovaní za 

rovnakých podmienok ako to bolo umožnené študentom UK, a to vzhľadom na fakt, že obe vysoké 

školy prechádzajú na dištančnú výučbu. 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  


