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Z á p i s n i c a  

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

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
Program:  
 
3. Otvorenie.  
7. Energie – aktuálna situácia s obstarávaním dodávateľa. 
B. Návrh Štatútu UK. 
I. Kontrola plnenia prijatých opatrení na fakultách UK, ktoré sú prijímateľmi solidarity – záver zo 

zasadnutia Kolégia rektora UK dňa 3O. marca 7P77. 
Q. Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 
U. Audit rozsahu výučby vysokoškolských učiteľov – dopad návrhu rozpočtu verejným vysokým 

školám. 
O. Východiská úpravy vnútorného predpisu UK Smernica rektora UK o nakladaní s majetkom UK. 
Y. Aliancia ENLIGHT – aktuálne informácie. 
_. Návrh harmonogramu akademického roka 7P7B/7P7I. 
3P. Ukazovatele kvality – dodržiavanie termínov. 
33. Informácia o GARI účte. 
37. Rôzne – iné informácie členov Vedenia UK z oblasti ich pôsobnosti. 
 
 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
C. Energie – aktuálna situácia s obstarávaním dodávateľa. 
Rektor UK oboznámil kolégium rektora so situáciou s verejným obstarávaním na energie. UK stále 
nemá zmluvného dodávateľa energií od 3.3.7P7B, nakoľko sa do vyhlásenej súťaže nikto neprihlásil.  
Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK informoval o možnostiach, ktoré 
vyplynuli z prípravných trhových konzultácií. Na základe výsledkov prípravných trhových konzultácií, 
ako aj verejnej súťaže, v ktorej nebola predložená ani jedna ponuka, navrhol nasledovný postup: 

• začať priame rokovacie konanie podľa § Y3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a pokúsiť 
sa rokovať o ponuke na fixné ceny energií, 

• paralelne vyhlásiť verejnú súťaž na spotové ceny v skrátenej lehote z dôvodu naliehavej 
situácie. 

Rektor UK vyzval dekanky a dekanov fakúlt UK na hlasovanie o predloženom postupe. 
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ZA: 3B hlasov, PROTI: P, ZDRŽALO SA: P. 

Záver:  Kolégium rektora UK súhlasí s navrhnutým postupom k nákupu energií a odporúča v ňom 
pokračovať. 

 

4. Návrh Štatút UK. 
Kolégium rektora UK prerokovalo návrh nového Štatútu UK - verzia 7, ktorá vznikla zapracovaním 
pripomienok fakúlt UK. Otvorila sa diskusia k spôsobu voľby dekana fakulty nakoľko boli navrhnuté 
dve alternatívy voľby, a to: 
 

Alternatíva 3 – volebné zhromaždenie bude tvoriť ¾ senátu fakulty a 3/I bude menovaná 
rektorom UK spravidla z akademickej obce. 

Alternatíva 7 – volebné zhromaždenie tvorí celý akademický senát, čo sa rovná ¾ z volebného 
zhromaždenia a ¼ bude menovaná rektorom spravidla z akademickej obce. 

Rektor UK vyzval dekanky a dekanov fakúlt UK na hlasovanie o predložených alternatívach. 

Alternatíva 3  ZA: U hlasov 

Alternatíva 7  ZA:  O hlasov – schválená 

Diskutovalo sa aj o redukciách niektorých ustanovení, nakoľko väčšina skutočností je už upravená 
v zákone o vysokých školách. Následne rektor UK vyzval kolégium rektora na hlasovanie 
o predloženej verzii nového Štatútu UK so zapracovaním prijatej alternatívy k voľbám dekana fakulty. 

ZA: jednomyseľne, PROTI: P, ZDRŽALO SA: P. 

Záver: Kolégium rektora UK schvaľuje koncepciu Štatútu UK a jeho paragrafové znenie 
v predloženej verzii a odporúča pokračovať v legislatívnom procese. 

Po spracovaní textu na základe výsledkov z rokovania kolégia rektora bude návrh nového Štatútu UK 
– verzia B, postúpená na rokovanie orgánom Akademického senátu UK. Rokovanie o novom Štatúte 
UK je plánované na riadnom zasadnutí Akademického senátu UK dňa 7Q. januára 7P7B. 

 
P. Kontrola plnenia prijatých opatrení na fakultách UK, ktoré sú prijímateľmi solidarity – záver 

zo zasadnutia Kolégia rektora UK dňa CS. marca 4:44. 
Kvestorka UK informovala kolégium rektora o pracovných stretnutiach s  tajomníčkami a tajomníkmi 
fakúlt UK, ktoré boli realizované za účelom zistenia stavu finančných prostriedkov a zostatkov na 
účtoch fakúlt UK, nakoľko na Klube kvestorov vysokých škôl poukázali zástupcovia MŠVVaŠ SR na 
vysoké zostatky na účtoch vysokých škôl.  Zistila, že niektoré fakulty, ktoré sú poberateľmi solidarity 
majú vysoké zostatky na svojich účtoch, ktoré sú, ale výsledkom úsporných opatrení zavedených na 
fakultách UK a väčšinou sa plánujú použiť na rôzne rekonštrukcie a modernizácie. Nevylúčila do 
budúcnosti aj možnú zmenu v inštitúte  solidarity. 
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Následne boli rektorom UK vyzvaní dekani a dekanky tých fakúlt UK, ktoré sú dlhodobo recipientmi 
inštitútu solidarity v zmysle marcového rokovania kolégia rektora, aby predstavili úsporné opatrenia: 

Dekan Právnickej fakulty UK plánuje upravovať platy zamestnancov z dôvodu nepriaznivo sa 
vyvíjajúcej finančnej kondície fakulty, a to najmä z dôvodu ministersky určujúcich 
ukazovateľov metodiky financovania v neprospech právnickej vedy. Zároveň poukázal na 
zrušenie avizovaného projektu z plánu obnovy a odolnosti na základe ktorého mala právnická 
fakulta a jej zamestnanci poskytovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, čo malo 
predstavovať výraznú formu finančnej dotácie pre fakultu.  

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK informoval o preraďovaní niektorých odborných 
asistentov, ktorí dlhoročne nespĺňajú kritéria vo vedeckovýskumnej činnosti na pozíciu 
lektorov. 

Dekanka Pedagogickej fakulty UK deklarovala splnenie odporúčaných šetriacich opatrení pri 
spotrebe energií, ktoré majú pomôcť pri úspore finančných prostriedkov. 

Dekan Filozofickej fakulty UK predstavil štrukturálne zmeny a zníženie počtu zamestnancov. 

Dekan Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK prezentoval plán zlučovania pracovísk, čo 
následne pomohlo fakulte aj pri podaní prvého projektu APVV. Informoval tiež 
o pripravovanej rekonštrukcii budov na Kapitulskej ul. V Bratislave (teraz sa sťahujú do Nitry 
a následne sa vrátia do Bratislavy aj s pracoviskami z Nitry). 

 
5. Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval, že aktuálne sa 
realizuje posudzovanie jednotlivými komisiami, nie sú určené koeficienty a nie sú ani definované 
financie.  
 
V. Audit rozsahu výučby vysokoškolských učiteľov – dopad návrhu rozpočtu verejným vysokým 

školám. 
Kvestorka UK navrhla, aby sa v priebehu roka 7P7B začalo s personálnym auditom na fakultách UK 
zameraným najmä na vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných pracovníkov, a to v súvislosti 
so štátom deklarovanej prezamestnanosti vysokoškolských učiteľov a vedeckovýskumných 
pracovníkov. Je dôležité, aby univerzita mala aktuálne a úplné dáta v ďalšej argumentácii. Uvedený 
návrh bol bez výhrad kolégia rektora. 
 
X. Východiská úpravy vnútorného predpisu UK Smernica rektora UK o nakladaní s majetkom 

UK. 
Rektor UK a prorektorka UK pre majetok a investície oboznámili kolégium rektora s návrhom úpravy 
vnútorného predpisu o nakladaní s majetkom UK, ktorej cieľom je zadefinovať a zjednotiť postup 
predkladania žiadostí o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného 
majetku zo strany fakúlt a ostatných súčastí UK. 
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Návrh: 
V čl. I odsek U znie: „(U) Žiadosť do kolektívneho orgánu v listinnej a súčasne aj v elektronickej podobe 
predkladá za príslušnú fakultu dekan fakulty, za SHS jej riaditeľ a za RUK a CFS prorektor pre majetok 
a investície. Dekan fakulty a riaditeľ SHS prekladá žiadosť do kolektívneho orgánu prostredníctvom 
Úseku pre majetok a investície najneskôr 3P pracovných dní pred termínom predkladania žiadostí do 
kolektívneho orgánu. Úsek pre majetok a investície je oprávnený požiadať dekana fakulty alebo 
riaditeľa SHS o úpravu, doplnenie žiadosti a poskytnutie súčinnosti pri prekladaní žiadosti. Úsek pre 
majetok a investície je oprávnený nepredložiť žiadosť do kolektívneho orgánu, ak žiadosť zo strany 
fakulty alebo SHS nebude obsahovať všetky náležitosti potrebné podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UK, alebo ak fakulta alebo SHS neposkytne súčinnosť 
pri úprave alebo oprave žiadosti. Zodpovednosť predkladateľa tým nie je dotknutá. Poverený 
zamestnanec Úseku pre majetok a investície je oprávnený vykonať fyzickú obhliadku predmetu 
nájmu. Tento zamestnanec zaznamená výsledok obhliadky a zašle ho elektronicky kolektívnemu 
orgánu a predkladateľovi žiadosti.“. 
 
Záver: Kolégium rektora UK s uvedenou úpravou súhlasí. 
 
S. Aliancia ENLIGHT – aktuálne informácie. 
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy uviedol, že aktuálne prebiehajú návštevy jednotlivých fakúlt 
UK za účelom bližšej a dôkladnej informovanosti o agende ENLIGHT-u.  
 
`. Návrh harmonogramu akademického roka 4:4P/4:45. 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci predstavila návrh harmonogramu akademického roka 
7P7B/7P7I. Kolégium rektora UK navrhuje 3B – týždňový letný semester. S uvedeným návrhom sa 
rektor UK stotožnil. Dekan Právnickej fakulty UK požiadal o úpravu fakultného harmonogramu 
aktuálneho akademického roka z dôvodu potreby posunutia skúškového obdobia po zimnom 
semestri. Rektor UK k uvedenej požiadavke nemá výhrady. 
 
Harmonogram akademického roka 7P7B/7P7I 

Zimný semester     
Výučba od 3Y. _. 7P7B do 3Q./3U.* 37. 7P7B 
Skúškové obdobie od 7. 3. 7P7I do 3U./3O.* 7. 7P7I 
Letný semester     
Výučba od 3_. 7. 7P7I do 3O./3Y.* Q. 7P7I 
Skúškové obdobie od 7P. Q. 7P7I do 7Y./7_.* U. 7P7I 
Štátne skúšky – opravný a náhradný termín od 3_. Y. 7P7I do BP. Y. 7P7I 

Slávnostné otvorenie 3PQ. akademického roka na UK je plánované na 3Y. septembra 7P7B o 33:PP h. 
v Aule UK. *  - soboty platné na externé štúdium, ak sa v soboty vyučuje. 
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b. Ukazovatele kvality – dodržiavanie termínov. 
Prorektorka UK pre kvalitu informovala o nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre kvalitu UK, na ktorom 
sa plánujú schváliť vnútorné hodnotiace správy fakúlt UK. Zároveň uviedla, že prílohy k Žiadosti 
o posúdenie vnútorného systému kvality, ktorá má byť podaná na SAAVŠ do konca roka 7P77 sú 
v nasledovnom stave: 

Príloha č. 3 – obsahuje všetky študijné programy jednotlivých fakúlt okrem Lekárskej fakulty 
UK, ktorá zatiaľ nedodala požadované informácie. 
Príloha č.  7 – habilitačné a inauguračné konania je pripravená. 
Príloha č. B – odpočet ukazovateľov dlhodobého zámeru univerzity, ktorých je 77Y pričom 
každá fakulta si musí urobiť odpočet ukazovateľov dlhodobého zámeru univerzity samostatne 
a z tohto dôvodu prorektorka pre kvalitu navrhuje do budúcnosti zredukovať počet 
ukazovateľov, príp. sa rozhodnúť, ktoré ukazovatele budú sledovať fakulty UK a ktoré budú 
sledované na celouniverzitnej úrovni. 
 
 

C:. Informácia o GARI účte. 
Kvestorka UK informovala o postupnom splácaní finančných prostriedkov na GARI účet, ktoré boli 
poskytnuté PraF UK, PdF UK a PriF UK v zmysle dohodnutého splátkového kalendára. 
 
CC. Rôzne. 
Kvestorka UK informovala kolégium rektora o plánovaných úpravách vnútorných predpisov 
týkajúcich sa zásad hospodárenia a obehu účtovných dokladov. Oba návrhy vnútorných predpisov boli 
prerokované s tajomníkmi fakúlt UK. Ide najmä o zapracovanie požiadavky na zvýšenie limitu pri 
objednávke tovarov a služieb na sumu 3P PPPy (bez DPH) z aktuálnej sumy B B7Py (bez DPH) bez 
potreby uzavretia zmluvného vzťahu, suma drobného nákupu bude zvýšená na QPPy, budú tiež 
vytvorené nové formuláre kontrolných listov s predpísanými položkami a s podrobným metodickým 
usmernením k ich vypĺňaniu a nový dokument – požiadavka na verejné obstarávanie. 
 
Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK požiadal kvestorku UK o zachovanie možnosti 
prenosu finančných prostriedkov do ďalšieho roka. Kvestorka UK k uvedenej požiadavke nemá 
výhrady. 
 
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval, že sa na neho obrátila iránska študentka, ktorá 
žiada v mene ďalších iránskych študentov priestor na podujatie Memorial gathering, ktoré prebieha 
paralelne aj na iných európskych univerzitách dňa BP. novembra 7P77. S poskytnutím priestoru na 
niektorej z fakúlt UK prítomní dekani súhlasia. Zároveň však študentka požiadala aj o zaujatie 
stanoviska a vyjadrenie podpory voči politickej situácii v Iráne, kde sú aktuálne uskutočňované 
represálie voči akademikom a študentom. K uvedenému prebehla diskusia, na základe ktorej, 
prorektor UK pre medzinárodné vzťahy bude postupovať ďalej. 
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Zapísal: Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 
 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor UK 


