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Zápisnica 
zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 27. októbra 2021 
 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
 
Miesto: Auditorium maximum PraF UK, 2. poschodie 
 
Program:  

1. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“). 
2. Rôzne. 

 

Na úvod rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie.  

 

Rektor UK informoval o hlavnom bode programu a prítomných uviedol do problematiky spojenej 

s DNS. V úvode vysvetlil a poukázal na nedostatky, ktoré sú spojené s využívaním DNS na fakultách 

UK a prítomných vyzval na konštruktívnu diskusiu, ktorá by mala pomôcť pri odstránení týchto 

nedostatkov. Zároveň informoval o plánovanom pracovnom stretnutí zástupcov UK s predsedom 

Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Postupne vystúpili dekani fakúlt PriF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, prodekan FMFI, prodekan LF UK 

a prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, ktorí upozornili na dlhé čakacie 

lehoty a nedostatok tovaru v systéme DNS.  

 

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek Rektorátu UK poukázal na nutnosť využívania 

systému DNS vzhľadom na to, že nie je možné obstarávať IKT techniku cez rámcové zmluvy z dôvodu, 

že jednotlivé typy IKT techniky sa neustále na trhu menia a nie je možné zadefinovať presný typ tovaru 

na dlhšie obdobie.  

 

Prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK upozornili, 

že pri opisoch tovaru, ktoré jednotlivé fakulty UK posielajú na CIT UK, nie sú správne uvedené údaje, 

a tým sa celý proces taktiež predlžuje. Agenda DNS si vyžaduje dedikovaný tím, aby mohli byť 

požiadavky fakúlt spracované v primeranom tempe (vzhľadom na počet a rozmanitosť aj fakúlt, aj 

požiadaviek). V tomto kontexte je posilnenie personálneho obsadenia na agendu DNS začiatkom 

trvalého riešenia. 

 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť navrhuje, aby UK požiadala Úrad 

pre verejné obstarávanie o výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, konkrétne ustanovenia § 6 ods. 3, vo vzťahu k tomu, či je možné 

fakulty UK považovať za samostatné prevádzkové jednotky, a tým zjednodušiť obstarávanie 

špecifických tovarov. 
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Prorektor UK pre informačné technológie na konci zasadnutia zhrnul požiadavky a najbližšie postupy, 

ktoré budú realizované, a to:  

• na jednotlivých fakultách UK je potrebné určiť technických správcov, ktorí budú definovať 

požiadavky a zasielať presné opisy požadovaného tovaru podľa pravidiel, aby sa predišlo 

zbytočnému predlžovaniu už na začiatku procesu obstarávania, 

• prorektor UK pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK 

zvolajú stretnutie prodekanov pre oblasť IT, technických správcov a zodpovedných 

riešiteľov, na ktorom budú inštruovať ako postupovať v prípade procesu obstarávania IKT 

techniky, aby sa celý proces zefektívnil.  

• vzhľadom na blížiaci sa koniec roka bude od 1. 11. 2021 na CIT jedna osoba, ktorá sa bude 

venovať len požiadavkám fakúlt UK a bude koordinovať všetky činnosti súvisiace 

s obstarávaním IKT techniky cez DNS.  

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 

 

 

 

 

Vyhotovila: Mgr. Alena Matušíková 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 


