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Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 
dňa 45. mája 4:44 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
Program: 
 
3. Plán obnovy a odolnosti SR. 
;. Akreditácia a zabezpečovanie kvality na UK. 
A. Rôzne. 

 
Priebeh: 
 
Rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
@. Plán obnovy a odolnosti SR. 
 
Rektor UK oboznámil prítomných s ponukou UPJŠ v Košiciach na spájanie sa Univerzity Komenského 
v Bratislave s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s možnosťou získania zdrojov na realizáciu 
z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponent KQ. Kolégium rektora UK o tejto iniciatíve rokovalo 
a prijalo nasledujúci záver: 
 
Kolégium rektora UK konštatuje, že ponuka na spájanie s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach predstavuje zaujímavú myšlienku, avšak vzhľadom na časový aspekt ako aj na celkové 
podmienky je v súčasnosti nerealizovateľná a slovenskému vysokému školstvu by priniesla viac 
problémov než úžitku. Preto kolégium rektora toto spájanie nepodporuje. 
Výsledok hlasovania: jednomyseľne prijaté. 
 
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o komponente K; Plánu obnovy a odolnosti SR, 
v rámci ktorého je možné čerpať finančné prostriedky na obnovu historických pamiatok a budov. 
Fakulty UK a ostatné súčastí UK boli oslovené, niektoré prejavili záujem.  

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o výzve z Plánu 
obnovy a odolnosti SR – podpora ukrajinských vedcov, ktorá je otvorená do konca roka ;X;;. Zároveň 
sa je možné uchádzať o finančné prostriedky na refundáciu postdoktorandov. Oddelenie projektov 
RUK všetky výzvy sleduje a fakulty UK informuje prostredníctvom príslušných prodekanov. 
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4. Akreditácia a zabezpečovanie kvality na UK. 

Prorektorka UK pre kvalitu vyzvala dekanov a dekanky fakúlt UK na dodržanie termínu na zaslanie 
materiálov (dokumentácie) súvisiacich s akreditáciou, ktorý je stanovený na koniec mája ;X;;. 
Zároveň upozornila, že fakulty UK musia mať na svojich webových stránkach zverejnené fakultné 
návrhové rady, zoznam členov fakultnej akreditačnej rady a taktiež zápisnice z ich zasadnutí.  

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala, že PraF UK a FTVŠ UK zatiaľ nedodali 
žiadne akreditačné materiály na posúdenie Akreditačnej rade UK. Dekani dotknutých fakúlt UK 
deklarovali, že sa na týchto materiáloch intenzívne pracuje a budú zaslané v čo najkratšom čase. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že v rámci akreditácie 
habilitačných a inauguračných kritérií vytvoril vzorový list na ich opis. Zároveň žiada, aby jednotlivé 
fakulty UK predkladali úpravu kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ prostredníctvom tabuľky na to určenej, ktorá bude 
prílohou systému kvality UK. Toto prehľadné spracovanie umožní vyhnúť sa problémom pri 
jednoznačnom vyhodnotení plnenia kritérií. Úpravu kritérií je potrebné zaslať na Oddelenie 
vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK do piatku ;d. mája ;X;;, v opačnom 
prípade nebudú zaradené do programu na zasadnutie Vedeckej rady UK, ktorá sa bude konať e. júna 
;X;;. 

 

5. Rôzne. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že žiadosti na 
periodické hodnotenie vedy je potrebné poslať do d. júna ;X;;. Zároveň uviedol, že finančné 
prostriedky na postdoktorandov z minulého roka už boli poslané na fakulty UK a finančné prostriedky 
na postdoktorandov, ktorí nastúpia od septembra ;X;; budú zaslané až následne. 

Od zimného semestra akademického roka ;X;;/;X;A budú obnovené profesorské prednášky 
(prorektor vyzval na zaslanie nominácií), bude obnovené aj odovzdávanie diplomov doc. a PhD. Ďalej 
uviedol, že je potrebné sledovať všetky otvorené vedecké projekty ako CarLis, ENLIGT RISE a projekt 
ľudské zdroje. 

 
Zapísala:  Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 
 
 

 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
r e k t o r  


