
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 


