
Zá p i s n i c a  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 11. 03. 2019 

 

Miesto: m. č. 118 (SB), Šafárikovo nám. 6, Bratislava 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Priebeh zasadnutia: 

• zasadnutie otvoril a viedol rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019: 

• kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., predstavila návrh metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2019 medzi fakulty a súčasti UK. Na rok 2019 

princíp solidarity medzi fakultami a súčasťami UK zostáva zachovaný, 

• prorektorka pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. požiadala dekanky 

a dekanov fakúlt v súvislosti s návrhom metodiky o dôsledné dodržiavanie 

štipendijného poriadku a aby fakulty vyplácali stanovené sumy, aké sa priznávajú 

podľa tohto predpisu, 

• dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., poukázal na klesajúci vývoj 

čerpania zahraničných grantov univerzitou. V tejto súvislosti požiadal ostatné fakulty, 

aby sa viac zapájali do získavania týchto grantov, keďže majú potenciál vytvárať 

možnosť zvýšiť príjmy do rozpočtu, 

• dekan FTVŠ UK prof. Mgr. Marian Vanderka, PhD., požiadal o prezentovanie aj iných 

možností získavania financií než sú zahraničné granty, 

• dekan PriF UK prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., doplnil, že je naďalej dôležitá aj 

publikačná činnosť pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. 

Prírodovedecká fakulta vyvíja maximálne úsilie získavať publikačné výstupy 

v karentovaných časopisoch. Požiadal vedenie univerzity, aby zvážilo možnosť 

pripomienkovať rozdeľovanie finančných prostriedkov na jednotlivé oblasti 

karentovaných výstupov, 

• prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 

poznamenal, že metodika delenia štátnej dotácie je značne nestabilná, a to vzhľadom 

na aktuálne čísla v roku, z ktorého sa vypočítava neskoršie rozdelenie finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Poukázal na blížiaci sa koniec programu Horizont 

2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prisľúbilo, že sa bude 

zaoberať rozdielom medzi výstupmi v Scopus a WoS. Podľa jeho názoru nesmie byť 

rozdiel medzi proklamovanými cieľmi a cestami, ako sa k ním dostať, 

• dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., doplnil, že zmyslom zahraničných 

grantov je medzinárodná spolupráca a následný výstup. Je dôležité, aby sa hodnotila 



a akcentovala kvalita – čo naše VŠ, univerzita, fakulty, prinesú pre vedu, vzdelávanie 

a spoločnosť, 

• rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ukončil rokovanie k metodike delenia 

dotácií zo štátneho rozpočtu medzi fakulty a súčasti UK. Požiadal o stanovisko 

kolégium rektora. K predkladanému materiálu nezazneli pripomienky; konsenzuálne 

kolégium rektora odporúča rektorovi predložiť materiál na schválenie akademickému 

senátu. 

Rôzne – operatíva: 

• prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., informoval 

o procese vytvárania klastrov univerzít. Uviedol, že jeho predchodkyňa rokovala 

s Viedenskou univerzitou vo Viedni. Univerzita by nemala pasívne vyčkávať, ale 

predkladať návrhy na konkrétne zapojenie sa. Požiadal dekanky a dekanov fakúlt, 

aby poskytli za nimi vedené súčasti univerzity partnerské fakulty (inštitúcie), s ktorými 

chcú rozvíjať spoluprácu ďalej, najmä v oblasti vedy (požiadal s termínom do 25. 

marca 2019); pre ďalšie nasmerovanie tvorby klastrov univerzít jeho rezort potrebuje 

vedieť informáciu o prioritách fakúlt, aby sa návrhy iných univerzít vyberali cielene; 

ďalej prorektor informoval o možnosti čerpať rezervu z programu Erasmus+ (po 

konzultácii s národnou agentúrou), konkrétne na stáže pre zamestnancov a odborných 

i iných pracovníkov univerzity, 

• MUDr. Alexander Kurtanský, odborový zväz, doplnil, že sa plánuje zaviesť 

dvojsemestrálny program Erasmus+, 

• rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., poukázal na dva dôležité momenty – 

projekt rekonštrukcie internátu (Výškový blok „B“ v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 

- začali sa predbežné trhové konzultácie (PTK) v rámci prípravy na verejné 

obstarávanie. PTK potrvajú do 8. apríla 2019. Medzitým sa pripravujú súťažné 

podklady, ktoré budú konzultované s mimovládnymi organizáciami venujúcimi sa 

transparentnosti verejných obstarávaní. Ďalej informoval, že zvolal prvé koordinačné 

stretnutie v oblasti verejného obstarávania, oslovené boli všetky fakulty a súčasti 

univerzity, cieľom stretnutia je identifikovať, popísať a nájsť návrhy riešení na 

zlepšenie procesov verejného obstarávania, následne bude potrebné procesy nastaviť 

a optimalizovať v zákonných možnostiach, podľa požiadaviek, ktoré vzídu, 

• prorektor pre vonkajšie vzťahy PhDr. Radomír Masaryk, PhD., informoval o príprave 

osláv univerzity pri príležitosti jej stého výročia. V marci sa uskutoční prvá časť – 100 

rokov s Amosom, v máji študentský festival AmosFest, v júni budú oficiálne 

akademické oslavy – otvorenie výstavy v Múzeu mesta Bratislavy, slávnostné 

zhromaždenie akademickej obce univerzity spojené s odovzdávaním najvyšších 

ocenení a pamätných medailí. Ostatní sprievodný program je zverejňovaný priebežne. 

Požiadal o podporu nového environmentálneho projektu – ECOmenius na festivale 

Pohoda, 

• prorektorka pre vzdelávanie RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., poprosila dekanky 

a dekanov fakúlt, aby upriamili pozornosť pri príprave výročnej správy univerzity na 

zadávanie údajov o štipendiách do centrálneho registra. Ďalej požiadala dekanky 



a dekanov fakúlt, aby venovali pozornosť končiacim právam uskutočňovať študijné 

programy; týkajúc sa aj habilitačných a inauguračných konaní. Časové obmedzenia 

a všetky dôležité informácie o študijných programoch sú záväzne zverejnené na 

webovom portáli VŠ. Ak je niekde uvedená zjavná chyba, treba na to upozorniť 

príslušného prorektora univerzity. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., po vyčerpaní tém rokovania, diskusie, ukončil 

zasadnutie kolégia rektora. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 



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 



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 



Zápisnica  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 1. júna 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum PraF UK 

      (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Aktuality z vysokoškolského prostredia a UK (ekonomika, ...). 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

4. Mobility Erasmus+ v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

5. Informácie Vedenia UK. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

K jednotlivým bodom: 

1. Otvorenie. 

Rektor UK otvoril zasadnutie kolégia rektora a poďakoval za úsilie a zodpovednosť počas stále 

pretrvávajúcej krízy. 

2. Aktuality z vysokoškolského prostredia a UK. 

Rektor UK informoval prítomných o aktuálnych otázkach z oblasti vysokého školstva vrátane 

informácie o predpoklade vážnych ekonomických dopadoch koronakrízy na univerzitu. Ďalej 

informoval o riešení nepriaznivej finančnej situácie Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré sa so 

súhlasom Akademického senátu UK ruší ako samostatne hospodáriaca súčasť a jeho činnosť a správa 

zverených budov prechádzajú pod Rektorát UK. Rektor UK vyzval fakulty a ostatné súčasti k 

využívaniu budovy UK v Modre-Harmónii na fakultné či katedrové podujatia, a to tak, aby sa zvýšila 

jej obsadenosť a využívanie. Rektor UK ďalej informoval o možnostiach ubytovania študentov počnúc 

mesiacom jún 2020, a to v zmysle nového vydaného príkazu rektora, ktorým sa upravujú a rušia iné 

dotknuté vnútorné predpisy týkajúce sa obmedzení a fungovania počas mimoriadnej situácie 

spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Rektor UK zdôraznil ďalšiu realizáciu dištančného 

vzdelávania a dištančného alebo prezenčného skúšania, ktorých realizácia, výber a spôsob uplatnenia 

sú jeho rozhodnutím plne v kompetencii fakúlt. Rektor UK informoval o stretnutiach s predstaviteľmi 

ministerstiev a snahách o spoluprácu, najmä v oblasti vedy a vzdelávania. 

Dekan FTVŠ UK otvoril otázku možnosti dištančného skúšania aj po skončení núdzového stavu. 

Dekan PraF UK podporil myšlienku realizácie skúšok a štátnych skúšok v online prostredí. Dekanka 



FSEV UK požiadala o jednotné stanovisko a vyjadrenie. Rektor UK vyjadril potrebu komunikácie s 

MŠVVaŠ SR a zaviazal sa spracovať a vydať metodické usmernenie. 

Kvestorka UK informovala o rozpočtovom provizóriu a s ním súvisiacich opatreniach na šetrenie 

finančných prostriedkov. Rektor UK zdôraznil potrebu vytvorenia systému rozdeľovania kapitálových 

prostriedkov medzi jednotlivé fakulty a súčasti univerzity. Ďalej bola predmetom diskusie otázka 

predloženia a schválenia metodiky rozpisu štátnej dotácie na najbližšom zasadnutí Akademického 

senátu UK. Dekan PriF UK vyjadril poďakovanie rektorovi UK za úpravu navrhovanej výšky dotácie 

alokovanej na Rektorát UK. Rektor UK na základe diskusie predloží návrh metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu UK. 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

Prorektorka UK pre kvalitu prezentovala najvýznamnejšie výsledky uvedené vo výročnej správe o 

činnosti UK za rok 2019. Informovala o aktuálnych umiestneniach UK vo svetových rankingoch, 

o poskytovaní vysokoškolského vzdelávania (vo všetkých troch stupňoch štúdia 888 študijných 

programov), o programe Erasmus+ (celkový počet mobilít v akademickom roku 2018/2019 bol 1 389), 

o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (30. akademický rok Univerzity tretieho veku), o informáciách 

z výskumnej činnosti. V roku 2019 habilitovalo 44 docentov, Vedecká rada UK prerokovala 18 

návrhov na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor, z toho 17 schválila na vymenovanie, 

schválila jeden návrh na udelenie titulu DrSc., tri návrhy na hosťujúceho profesora, šesť čestných 

titulov „emeritný profesor“. UK zamestnávala v roku 2019 viac ako 4 400 zamestnancov. Celkový 

počet vydaných publikácii v roku 2019 bol 9 129. Počet citácii bol vyšší v porovnaní s rokom 2018, 

a to celkovo viac ako 76 tisíc.  V roku 2019 sa realizovali viaceré podujatia pri príležitosti stého 

výročia univerzity. Bola schválená aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 – 2021, na 

všetkých fakultách UK boli zriadené a personálne obsadené fakultné rady pre kvalitu. 

4. Mobility Erasmus+ v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval kolégium rektora o aktuálnych otázkach a 

organizácii mobilít v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. Po prerokovaní vo Vedení UK 

prezentoval stanovisko k medzinárodnej mobilite študentov a zamestnancov v zimnom semestri 

2020/2021 v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19. Príchod ochorenia COVID-19 

negatívne ovplyvnil štúdium všetkých študentov univerzity. Osobitné problémy spôsobil študentom 

na študijných pobytoch v zahraničí alebo zahraničným študentom na Slovensku, ktorí sa iba s veľkými 

problémami po zrušení prezenčnej výučby mohli vrátiť domov. Komplikácie v leteckej doprave budú 

s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj na jeseň. V záujme UK je rozvíjať medzinárodnú mobilitu 

s dôrazom na zvyšovanie atraktivity UK pre zahraničných študentov, no zároveň univerzita nemôže 

mobilitu podporovať bez zlepšenia režimu na hraniciach a zjemnenia opatrení štátnych orgánov 

zúčastnených krajín. 

Prichádzajúci študenti: Študentov akceptovať s upozornením, že v súčasnosti opatrenia na hraniciach 

mobilitu neumožňujú a preto sa aj v priebehu augusta môže cesta ukázať ako veľmi komplikovaná až 

nemožná. Pokiaľ bude ešte pred začiatkom zimného semestra, resp. pricestovania na Slovensko 

zrejmé, že mobility sa v zimnom semestri nebudú dať zrealizovať, môžu fakulty ponúknuť ako 

alternatívu presun schválenej mobility na letný semester akademického roka 2020/2021. 



Odchádzajúci študenti: Mobilitu študentov akceptovať s upozornením, že v súčasnosti opatrenia na 

hraniciach mobilitu výrazne komplikujú. 

Študenti do/z tretích krajín programu: Presun mobility na letný semester akademického roka 

2020/2021. 

Zamestnanci, krátkodobé stáže: Mobilitu do zahraničia akceptovať s upozornením, že v súčasnosti 

opatrenia na hraniciach mobilitu neumožňujú a treba počkať na ich zmenu. Mobilitu zo zahraničia 

akceptovať. 

 

5. Informácie Vedenia UK. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala kolégium rektora o vzdelávaní počas 

koronakrízy a o najaktuálnejších problémoch s jeho realizáciou a organizáciou. Informovala o zrušení 

vyplácania mimoriadnych štipendií z dôvodu šetriacich opatrení. Ďalej informovala o zrušení promócií 

a aktuálnom riešení procesu odovzdávania diplomov absolventom UK. Prorektorka  UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci zdôraznila potrebu kontroly stavu štipendií študentov, ktorá prebieha na 

úrovni fakúlt.   

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o špecifických 

otázkach štúdia na treťom stupni. Prorektor zdôraznil potrebu udržania počtu študentov 

doktorandského štúdia aj počas šetriacich opatrení z dôvodu krízovej situácie. Dekan PriF UK vyslovil 

požiadavku o podporu zo strany Rektorátu UK pri riešení pobytov doktorandov zo zahraničia. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť vyzval dekanov fakúlt k 

zvyšovaniu aktivity v oblasti vedy.  

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval členov kolégia rektora o činnosti v oblasti 

IT súvisiace s celoplošnou realizáciou dištančnej výučby. Zároveň informoval o zrušení verejného 

obstarávania na nový informačný akademický systém (pracovný názov Študent 3) a o výzvach s tým 

súvisiacich.  

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o aktuálnych otázkach v oblasti správy majetku 

UK. Informovala o možnosti využívania profesorského domu na účely ubytovania zahraničných 

lektorov ako aj povinnostiach UK v súvislosti určením UK ako subjektu hospodárskej mobilizácie.  

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o zrealizovaných projektoch súvisiacich s krízovou 

komunikáciou v uplynulom období.  

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o podaní žiadosti Erasmus Charter for Higher 

Education 2021-2027, ktorej schválenie je podmienkou pre realizáciu mobilít v programe Erasmus+ v 

danom programovom období. 

6. Rôzne. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť na základe dopytu z kolégia 

rektora informoval o aktualitách týkajúcich sa vydania nových štandardov. Termín je zatiaľ nejasný. 

 



7. Záver. 

Rektor UK po vyčerpaní programu ukončil zasadnutie kolégia rektora. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16:00 hod. 

Zapísali:   Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

     Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


