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Bratislava, 20. 4. 2020

Zápisnica
z 3. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK
dňa 15. apríla 2020
Začiatok zasadnutia: 14:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: videokonferenčne prostredníctvom aplikácie MS Teams
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.

Organizačno-technické otázky telekonferenčného zabezpečenia zasadnutí orgánov
AS UK.
Aktuálne informácie Vedenia UK.

Zasadnutie Predsedníctva AS UK viedli predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková,
PhD. a podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Bod č. 1:

Organizačno-technické otázky telekonferenčného zabezpečenia zasadnutí
orgánov AS UK

Zasadnutie Predsedníctva AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica
Plašienková, PhD., ktorá privítala prítomných členov predsedníctva AS UK, predsedov komisií
AS UK, ako aj členov Vedenia UK na čele s rektorom UK – prof. JUDr. Marekom Števčekom,
PhD.
Predsedníčka AS UK poďakovala podpredsedovi AS UK doc. RNDr. Michalovi Gregušovi,
PhD. za organizačno-technickú prípravu videokonferenčného zasadnutia prostredníctvom
aplikácie MS Teams a požiadala ho, aby informoval o organizačno-technických aspektoch
videkonferenčných zasadnutí (zriadenie skupín AS UK a komisií AS UK v MS Teams,
vytváranie kanálov pre zasadnutia, prihlasovanie sa do MS Teams, moderovanie
videokonferenčného zasadnutia predsedajúcim, prihlasovanie sa do diskusie, posielanie
pozvánok prostredníctvom Teams kalendára, hlasovanie cez formuláre).
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Priebežne boli diskutované technické problémy a problémy organizačnej povahy zo strany
členov predsedníctva a predsedov komisií, ktoré súviseli s prebiehajúcim videokonferenčným
zasadnutím, ako aj videokonferenčnými zasadnutiami vo všeobecnosti.
Bod č. 2:

Aktuálne informácie Vedenia UK

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval o časovom oneskorení schvaľovania
novely zákona o vysokých školách (Lex Corona), ktorý by umožnil rokovanie kolektívnych
orgánov vysokých škôl a fakúlt za použitia technických zariadení na prenos obrazu a zvuku,
ako aj o úprave pravidiel pre dištančnú výučbu a štátne skúšky. Ďalej informoval, že na UK sa
ako na prvej univerzite na Slovensku v histórii uskutočnili štátne skúšky online formou (na
diaľku, bez fyzickej prítomnosti skúšobnej komisie a skúšajúceho). Poďakoval sa predsedovi
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Matejovi Gajdošovi a riaditeľom
ubytovacích zariadení UK za pokojné a logisticky zvládnuté odubytovanie študentov
z internátov, ako aj prorektorovi pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomírovi Masarykovi,
PhD. za odkomunikovanie problematiky odubytovania. Informoval, že je len otázkou času,
kedy budú ubytovacie zariadenia UK zaradené medzi karanténne zariadenia. Do konca apríla
2020 RUK pripraví usmernenie k organizácii online štátnic.
Predsedníčka AS UK sa poďakovala rektorovi UK za aktuálne informácie o činnosti UK
a požiadala ostatných členov Vedenia UK o vystúpenie.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala
o činnosti centra online vzdelávania UK a o procese prípravy manuálov pre online skúšanie,
štátne skúšky a prijímacie skúšky.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala o financovaní súčastí UK
v čase koronakrízy (do času, kým nebude schválená Metodika rozpisu dotácie z štátneho
rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020) a o podaní daňového priznania dane
z príjmov za rok 2019.
Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. informoval o nových
sekciách na webovom sídle UK súvisiacich s informovaním o Koronavírus opatreniach UK,
odkomunikovaní procesu odubytovania študentov z ubytovacích zariadení UK, príprave novej
vizuálnej identity UK a predĺžení lehoty na podávanie prihlášok na štúdium (kampaň zacielená
na stredoškolských študentov).
Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. informoval
o problémoch študentov na akademických mobilitách, a to tak vyslaných, ako aj prijatých na
UK.
Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informoval
o obrovskom tlaku na personálne zabezpečenie IT služieb na UK v čase koronakrízy
a o výraznom náraste pracovnej zaťaženosti pracovníkov Centra informačných technológií
UK.
Predsedníčka AS UK vyzvala členov predsedníctva a predsedov komisií AS UK na kladenie
prípadných otázok členom Vedenia UK.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. a doc. RNDr. Sebastián
Ševčík, CSc. sa informovali ohľadom novely zákona o vysokých školách (či bolo
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schvaľovanie odložené, alebo bola odmietnutá, kedy bude novela schválená v NR SR)
a o materiáloch, ktoré bude potrebné prioritne schvaľovať na zasadnutí AS UK
prostredníctvom videokonferencie.
V odpovedí rektor UK informoval, že pôvodný termín na predloženie novely zákona na
rokovanie vlády SR bol 14. apríl 2020. Bude sa informovať u ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR, kedy bude návrh novely zákona predložený na rokovanie vlády SR.
Novela zákona je potrebná pre sfunkčnenie kolektívnych orgánov vysokých škôl, ktoré
v dôsledku rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR nemôžu stretávať sa a rokovať
prezenčne.
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD., ktorý je súčasne aj predsedom AS PraF UK potvrdil, že
novela zákona o vysokých školách je potrebná pre sfunkčnenie kolektívnych orgánov
vysokých škôl a fakúlt. V prípade AS PraF UK bolo začiatkom apríla zorganizované prezenčné
zasadnutie na parkovisku pred budovou Rektorátu UK, keďže situácia bola zložitá (koncom
apríla sa končí funkčné obdobie členov AS PraF UK). Zmeny v spôsobe hlasovania
a rokovania AS UK je možné realizovať aj bez novely zákona o vysokých školách, je však
potrebné zvolať prezenčné zasadnutie a dodatkom upraviť Rokovací poriadok AS UK.
Vyjadril ochotu pomôcť ostatným fakultám UK pri úprave ich vnútorných predpisov po vzore
PraF UK.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa vyjadril, že riešenie aplikované AS PraF UK
je na hrane zákonnosti, sú v platnosti rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
zakazujúce konať hromadné podujatia a zakazujúce stretávanie sa väčšieho počtu ľudí mimo
osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Odporučil vyčkať na prijatie novely zákona o vysokých
školách, ktorá by mala upraviť rokovanie akademických senátov prostredníctvom
videokonferencie, ako aj predĺžiť funkčné obdobie členov akademických senátov.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. a doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. apelovali na čo
najskoršie ukončenie rozpočtového provizória na UK a na prijatie Metodiky rozpisu dotácie zo
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. a kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková,
PhD. informovali o očakávanom výpadku príjmov UK na úrovni 20 až 30 % rozpočtu UK. Zo
strany štátu sa zatiaľ neplánuje sanácia týchto výpadkov. V danej situácii je preto hospodárenie
formou rozpočtového provizória oprávnené. Fakultám je poskytovaná mesačná dotácia podľa
podielov jednotlivých fakúlt z metodiky platnej na rok 2019.
Mgr. Ľubor Tománek, PhD. upozornil na výpadky príjmov z podnikateľskej činnosti UK,
a tým na ohrozenie celého hospodárenia UK (hroziace plošné znižovanie platov a prepúšťanie
zamestnancov na súčastiach UK).
Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Mária Duračinská, PhD. informovala
o problematike nájomcov na súčastiach UK (predovšetkým na internátoch UK). Keďže
chýbajú spotrebitelia – zamestnanci a študenti UK, prevádzky (napriek možnostiam daným
Úradom verejnoho zdravotníctva SR) ostávajú zatvorené. Možno očakávať nával žiadosti
o zníženie, resp. odpustenie nájomného za obdobie uzatvorených prevádzok.
RNDr. Mária Kondeková a Mgr. Filip Vincent informovali o činnosti študentskej časti AS UK
v čase koronakrízy (aktivity súvisiace s dištančnou výučbou).
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Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš informoval
o hlasovaniach komisie spôsobom per-rollam (novelizácie ubytovacích poriadkov umožňujúce
rektorovi UK uzatvoriť ubytovacie zariadenia, novelizácia vnútorného predpisu o stanovovaní
cien za ubytovacie služby umožňujúca rektorovi UK odpustiť, resp. znížiť cenu za ubytovanie)
a o podnetoch študentov a doktorandov, ktoré boli v uplynulých týždňoch adresované komisii.
Komisia neeviduje sťažnosti na proces odubytovania študentov z ubytovacích zariadení UK.
Vyjadril poďakovanie zamestnancom ubytovacích zariadení, ako aj prorektorovi UK pre
vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomírovi Masarykovi, PhD. za komunikáciu so študentmi.
Taktiež ocenil prácu Rektorátu UK v čase koronakrízy. Vyjadril obavu o finančnú situáciu
vysokoškolských internátov po informácii o tom, že MŠVVaŠ SR neplánuje sanovať výpadky
príjmov vysokých škôl.
Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková,
PhD. poďakovala členom predsedníctva a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 15.34 hod.
Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK
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