
Zápisnica  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 3. júna 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   09:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK 

      (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2019. 

3. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

4. Informácie z oblasti štúdia. 

5. Informácie o akademickom informačnom systéme. 

6. Informácie o organizácii osláv 100. výročia UK. 

7. Informácie o stave majetku UK. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

K jednotlivým bodom: 

1. Otvorenie 

Rektor UK otvoril zasadnutie kolégia rektora. Na úvod informoval o výsledku medzinárodného 

výberového konania na pozíciu riaditeľa UVP UK – výberová komisia neodporučila rektorovi vybrať 

spomedzi prihlásených kandidátov nikoho na funkciu riaditeľa UVP UK. Od 1. júna 2019 je dočasne 

povereným funkciou riaditeľa UVP UK p. prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. 

Ďalej kolégium rektora informoval o stretnutí s predsedom vlády SR vo veci rekonštrukcie internátov. 

Informoval o uzavretí spolupráce s Nadáciou Zastavme korupciu, o plánovanej spolupráci týkajúcej 

sa možného konzorcia s STU a SAV a tiež o memorande o spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou. 

Prioritou vedenia bude na ďalšie obdobie upriamiť pozornosť na kontrolu smerom do vnútra univerzity 

a posilniť aparát kontroly. Vyslovil tiež prosbu smerom k fakultám, aby sa od nového akademického 

roka začali stretávať intenzívnejšie zástupcovia (a celé) vedenia univerzity a fakúlt, pán rektor by sa 

tiež rád zúčastňoval zasadnutí akademických senátov fakúlt. 

 

2. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2019. 

3. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

Kvestorka UK informovala kolégium rektora o ročnej účtovnej závierke, oboznámila kolégium rektora 

s analýzou výnosov a nákladov z hlavnej činnosti, štruktúrou výnosov, analýzou výnosov a nákladov 



zdaňovacej činnosti a tiež s návrhom rozdelenia zisku. Dekan FaF UK položil otázku týkajúcu sa 

spôsobu rozdeľovania daní medzi súčasti. Podpredseda AS UK za študentskú časť VS požiadal 

o vysvetlenie, čím je zapríčinený pokles na štipendiách doktorandov. Na otázky odpovedali p. 

kvestorka UK a p. prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.  

 

4. Informácie z oblasti štúdia. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie informovala o aktualitách z oblasti štúdia (študijný poriadok, 

priznávanie motivačných štipendií, záverečné práce a pod.). 

Prorektor UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium informoval kolégium rektora o aktualitách 

z oblasti doktorandského štúdia (fakulty dostanú na pripomienkovanie vzorové zmluvy o vzájomnej 

spolupráci medzi UK a externou vzdelávacou inštitúciou; zmeny v sústave študijných odborov a pod.). 

Požiadal dekanky a dekanov, aby posielali návrhy na ocenenia v oblasti vedy a výskumu, najmä 

návrhy na ocenenia mladých výskumníkov, výskumných tímov atď. 

 

5. Informácie o akademickom informačnom systéme. 

Prorektor UK pre informačné technológie oboznámil kolégium rektora o prípravách na opise a procese 

verejného obstarávania a o následnom pláne ďalších krokov a implementácie nového akademického 

informačného systému. Ďalej informoval o iných aktualitách z oblasti informačných technológií. 

 

6. Informácie o organizácii osláv 100. výročia UK. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy prítomných komplexne informoval o prípravách podujatí a aktivít 

k storočnici univerzity. Zdôraznil potrebu identifikovať, zadefinovať a nastaviť jednotnú 

komunikačnú a vizuálnu stratégiu univerzity. Aktuálne sa na uvedenom intenzívne pracuje a vyslovil 

vieru, že čo najskôr bude môcť prezentovať návrhy na diskusiu a pod. 

 

7. Informácie o stave majetku UK. 

Prorektorka UK pre správu majetku a investície informovala kolégium rektora o zámere otvoriť nové 

Infocentrum univerzity v priestoroch na Štúrovej ul. Vo vzťahu k nehnuteľnostiam informovala 

o možnosti nechať si súčasti vypracovať audit GES – garantované energetické služby, má to svoje 

plusy aj mínusy (závislosť napr. na type budovy, aká je jej aktuálna aj historická údržba a pod.). 

Požiadala členky a členov kolégia rektora o súčinnosť vo vzťahu k aktualizácii živnostenského 

registra, odstraňovania vizuálneho smogu (poznamenala, že od r. 2015 je v platnosti a účinnosti zmena 

zákona, ktorý zmenil charakteristiku reklamných zariadení na reklamné stavby a s tým súvisí aj vzťah 

k majetku a pozemkom verejnoprávnych inštitúcií). Plánuje zjednotiť cenovú politiku univerzity 

týkajúcu sa nájomných vzťahov. 

 



8. Rôzne. 

9. Záver. 

Prorektorka UK pre rozvoj a kvalitu informovala o vzniku a kreovaní fakultných rád pre kvalitu. 

Osobne sa zúčastňuje a bude sa zúčastňovať ich ustanovujúcich zasadnutí. 

Rektor UK po vyčerpaní programu ukončil zasadnutie kolégia rektora. 

 

Koniec zasadnutia:  10:00 hod. 

Zapísal:   Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


