
Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 28. a 29. novembra 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   28. 11. 2019 o 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Demänovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš 

(Hotel Chopok)  

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Informácie z oblasti štúdia. 

3. Informácie z oblasti vedy a projektovej činnosti. 

4. Informácie z oblasti zahraničných vecí. 

5. Informácie z oblasti informačných technológií. 

6. Informácie z oblasti správy majetku UK. 

7. Prezentácia návrhu novej vizuálnej identity UK. 

8. Informácie z oblasti zabezpečovania kvality na UK. 

9. Návrh akreditačných štandardov. 

10. Koncepčný návrh novej metodiky delenia finančných prostriedkov na úrovni 

univerzity. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

 

K jednotlivým bodom: 

1. Otvorenie. 

Rektor UK otvoril zasadnutie kolégia rektora, poďakoval Vedeniu UK a všetkým ostatným 

členkám a členom kolégia rektora za ich aktívnu prácu a činnosť v prospech rozvoja univerzity. 

V úvode zasadnutia tiež predstavil nového riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorý nastúpil 

do funkcie 1. novembra 2019.  

 

2. Informácie z oblasti štúdia. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci požiadala dekanky a dekanov fakúlt, ak 

majú zámer mať vlastný študijný poriadok, aby čo možno najskôr začali pracovať na jeho 

tvorbe, a to so zreteľom na ďalší legislatívny proces a schvaľovanie. Ďalej informovala o. i. o 

akreditáciách – relevantné informácie sú stále dostupné na verejnom portáli vysokých škôl. 



Požiadala dekanky a dekanov fakúlt, aby návrhy na školné na ďalší akademický rok doručovali 

nielen elektronicky, ale aj v tlačenej podobe podpísané a adresované na rektora UK. Kolégium 

rektora oboznámila s návrhom harmonogramu na akademický rok 2020/2021. Členky 

a členovia kolégia rektora nemali k návrhu výhrady a konsenzuálne návrh podporili. V závere 

informácií z oblasti štúdia sa vyjadrila k aktualizácií údajov súčastí v AiS2 a centrálnom 

registri študentov. Rektor UK požiadal prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci, aby 

nadviazala na spoluprácu s STU a iniciovala diskusiu o možnostiach zapisovať si výberové 

predmety medzi UK a STU. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú 

činnosť informoval o aktualitách doktorandského štúdia na univerzite. 

 

3. Informácie z oblasti vedy a projektovej činnosti. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval kolégium 

rektora o aktuálnych otázkach projektovej činnosti a grantov na univerzite. Za UK sú podané 

dva projekty na výchovu a zlepšovanie zručností doktorandov v soft skills (aj v spolupráci 

s STU a SAV). Prebehla tiež diskusia o vydávaní dvojjazyčných dokladov o absolvovaní 

štúdia. Dekan FMFI UK a rektor UK podporili prorektorka UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť, aby univerzita, ako celok, vydávala uvedené doklady dvojjazyčne. 

Všetky fakulty sú povinné zabezpečiť cudzojazyčnú variantu atribútov uvádzaných na týchto 

dokladoch. Ďalej informoval o projekte ACCORD, o príprave nového programového obdobia 

Horizont 2020, nového programu Horizont Európa. UK musí intenzívne pracovať na 

začleňovaní zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor 

výskumných pracovníkov v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources 

Strategy for Researchers - HRS4R) a usilovať sa získať značku HR Excellence in Research. 

Európska komisia podmieňuje získanie tejto značky s možnosťou uchádzania sa o financovanie 

v rámci európskych finančných programov, je potrebné uvedené implementovať do 

inštitucionálnych politík (napr. zreteľ na personálne obsadzovanie miest vedeckovýskumných 

pracovníkov a pod.). V rámci výzvy Era Chairs UK podala len jeden projekt (z FMFI UK), 

predložených projektových zámerov bolo päť. Začali sa práce na vnútornom predpise 

upravujúcom postdoktorandský pobyt na UK, vrátane definície pojmu postdoktorand 

s akcentom na podporu internacionalizácie univerzity. Náklady na postdoktoranda by mali byť 

rozdelené v pomere 2:1 Rektorát UK (univerzita) a fakulta. Postdoktorandské pobyty univerzita 

plánuje podporovať aj možnosťou ubytovania v priestoroch internátov. Prorektor UK pre vedu, 

doktorandské štúdium a projektovú činnosť upriamil dôraz na multidisciplinaritu 

a interdisciplinaritu výskumov na univerzite.    

 

4. Informácie z oblasti zahraničných vecí. 

V zastúpení prorektora UK pre medzinárodné vzťahy informovala prorektorka UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci. Vyzdvihla najmä aktívnu účasť univerzity v aliancii deviatich 

európskych univerzít, s ktorými sa bude uchádzať o podporu Európskej komisie v rámci 

programu Európske univerzity. Konzorcium pozostáva z týchto inštitúcií: Univerzita v Gente, 

Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, 



Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu a Univerzita 

Komenského v Bratislave. Zástupcovia univerzít podpísali v estónskom Tartu memorandum, 

v ktorom deklarujú úmysel spolupracovať na projekte v rámci programu Európskych univerzít. 

Názov spoločného projektu bude ENliGHT – European university Network to promote quality 

of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation („Sieť 

európskych univerzít pre podporu kvality života a globálneho zapojenia cez transformáciu 

vyššieho vzdelávania“). 

 

5. Informácie z oblasti informačných technológií. 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby oboznámil kolégium rektora s aktuálnou 

agendou jeho úseku – možnosti elektronizácie a digitalizácie dokumentov, elektronizácia 

výplatných pások, školenia pre prácu s elektronickými softvérmi a pod. 

 

6. Informácie z oblasti správy majetku UK. 

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o problematike majetku univerzity, 

o jeho investičnom dlhu, o prebiehajúcom audite nezhôd majetku vo vlastníctve UK a iných 

osôb, o východiskách koncepcie nakladania s majetkom univerzity: i) elektronická 

pasportizácia, ii) identifikácia nepotrebného majetku a zadefinovanie potrieb investície 

(investičný zámer), iii) unifikovaná nájomná politika. Rektor UK poukázal na kúpu novej 

budovy na Vajanského nábr. v Bratislave, ktorú pridelil do správy PraF UK. Predpokladaná 

výška ďalších investícií do budovy, vrátane rekonštrukčných prác a zariadenia interiéru, sa 

odhaduje vo výške 1,5 mil. euro. Prebehla tiež diskusia o zriadení jedálne v historickej budove 

univerzity na Šaf. námestí v Bratislave. V rámci diskusie sa vyjadril aj riaditeľ VI Družba UK, 

ktorý bol jej predchádzajúcim správcom. Ide o veľmi náročný a ťažko prevádzkovo 

realizovateľný, udržateľný a finančne nákladný projekt. Vedenie UK sa bude touto 

problematikou ďalej zaoberať. 

 

7. Prezentácia návrhu novej vizuálnej identity UK. 

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy odprezentoval aktuálne témy, na ktorých jeho úsek 

intenzívne pracuje (veľtrhy pomaturitného a celoživotného vzdelávania,..). Informoval tiež 

o zmene vzhľadu a čiastočne obsahu webového sídla univerzity uniba.sk, kde pribudol 

spravodajský portál, plánuje sa aj pravidelný e-mailový sumár aktualít UK pre zamestnancov. 

Časopis Naša univerzita prejde výraznou vizuálnou a koncepčnou zmenou. Druhú časť bodu 

programu venoval prezentácii návrhu novej vizuálnej identity univerzity a jej súčastí, postupu 

a časovému harmonogramu jej implementácie (vyzdvihol realizáciu focusových skupín – 

vedenie univerzity; študenti - zaoberajúcich sa témou vnímania univerzity, ako jednej 

z východísk na tvorbu vizuálnej identity). 

 

 



8. Informácie z oblasti zabezpečovania kvality na UK. 

9. Návrh akreditačných štandardov. 

Prorektorka UK pre kvalitu informovala o aktivitách jej úseku, o činnostiach fakultných rád 

pre kvalitu a o príprave nasledujúceho zasadnutia Rady pre kvalitu UK. K návrhu akreditačných 

štandardov prebehla diskusia, po ktorej kolégium rektora dospelo k záveru: Vedenie UK 

adresuje Slovenskej akreditačnej agentúru pre vysoké školstvo jeden dokument za univerzitu, 

ktorý bude stanoviskom univerzity a bude rozdelený na štyri časti – i) zvyšovanie kvality 

vysokého školstva ako základný atribút akreditácie, ii) nesúlad (rozpor) Návrhu akreditačných 

štandardov so súčasne platnými zákonmi (legislatívou), iii) absencia zohľadnenie špecifík 

jednotlivých študijných odborov s ohľadom na potreby spoločnosti, iv) zmeniť kvantitatívne 

ukazovatele na splnenie podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a 

profesor na kvalitatívne hodnotenie. Fakulty nad rámec dokumentu môžu, ak uznajú za 

potrebné, odoslať stanoviská, resp. pripomienky fakúlt. Fakulty vo svojich stanoviskách uvedú, 

že sa odvolávajú na stanovisko univerzity a dopĺňajú svoje špecifiká. 

 

10. Koncepčný návrh novej metodiky delenia finančných prostriedkov na úrovni univerzity. 

Rektor UK vyzdvihol ambíciu Vedenia UK, ktorou je, aby univerzita bola celkom, ktorý je 

koncízny dovnútra aj navonok. Zdôraznil, že Rektorát UK musí byť servisným pracoviskom 

pre fakulty. Koncepčný návrh novej metodiky delenia finančných prostriedkov vychádza 

z potreby viac akcentovať podpornú činnosť Rektorátu UK (právne služby, informačné 

technológie, vonkajšie vzťahy a marketing, podpora pre projektovú činnosť a pod.) smerom na 

súčasti a posilnenia internacionalizácie univerzity, najmä vo vedeckej oblasti. V prípade 

záujmu o realizáciu uvedených činností vo zvýšenej miere, je nevyhnutné navýšiť rozpočet 

Rektorátu UK; rektora UK doplnila o predpokladané číselné údaje kvestorka UK. 

K uvedenému prebehla diskusia, v ktorej vystúpili viacerí dekani fakúlt, z ktorých niektorí 

poukázali na pozitívnu zmenu prístupu Rektorátu UK. 

 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

Rektor UK oboznámil kolégium rektora s prípravou vnútorného predpisu upravujúceho 

využívanie ceremoniálnych a slávnostných miestností UK. Subjektom mimo UK sa v prípade 

súhlasu s využitím na základe definovaných pravidiel, budú vypožičiavať najmä za finančnú 

odplatu (náklady na prevádzku, personál, energie a pod.). Rektor UK informoval tiež 

o aktuálnej situácii na internáte v Mlynskej doline. Rektor UK zdôraznil, že VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK je riadnou súčasťou univerzity a riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK má, ako jednu 

z úloh, obnoviť a udržiavať väzbu na UK. V závere svojho príspevku informoval o príprave 

zmien v ubytovacej politike zamestnancov a mladých vedeckých pracovníkov, náročnosti 

a komplexnosti legislatívy týkajúcej sa inštitucionalizovania a vybudovania univerzitnej 

materskej školy.  

Rektor UK po vyčerpaní programu ukončil zasadnutie kolégia rektora. 

 



Koniec zasadnutia:   29. 11. 2019 o 12:00 hod. 

Zapísal:    Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


