Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 16. marca 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová,
Jozef Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera
Štvrtinová, Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková

Prítomní – ostatní:

Zlatica Plašienková, Róbert Zsembera, Michal Káčerík

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Rozpis dotácie na fakulty a súčasti UK v čase trvania mimoriadnych opatrení.
2. Organizácia štúdia na UK v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením
COVID-19 a po jej uplynutí.
3. Rôzne – operatíva.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Rektor UK po diskusii s členkami a členmi Vedenia UK (ďalej len „VUK“)
a predsedníčkou AS UK požiadal kvestorku UK a vedúceho Oddelenia legislatívy
a právnych služieb Rektorátu UK, aby pripravili vnútorný predpis, ktorým sa prikáže:
i) poskytovať dotácie fakultám a súčastiam naďalej vo výške 1/12 dotácie pridelenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre UK na rok 2020 (vrátane
valorizácie) rozdelené podielom akademického rozpisu dotácie na rok 2019.
ii) upraviť takto poskytnutú dotáciu na základe vyčíslených a zdôvodnených
požiadaviek po prehodnotení v prípade, ak nebude fakultám a súčastiam postačovať
na pokrytie nevyhnutných výdavkov v jednotlivých programoch.
iii) vyrovnať dotáciu po konečnom schválení Metodiky rozpisu dotácie na fakulty a
súčasti UK na rok 2020 podľa schváleného rozpočtu.
3. Prorektori UK pre oblasti vzdelávania a vedy prezentovali východiská na úpravu
organizácie štúdia na UK v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19
a po jej uplynutí. VUK o problematike diskutovalo a dospelo k záveru, ktorým odporúča
rektorovi UK v spolupráci s prorektorkou UK pre vzdelávanie a sociálne veci
a prorektorom UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť vydať záväzné
metodické usmernenie k organizácii štúdia na UK, ktoré bude obsahovať:
i)
informáciu o úprave jednotného harmonogramu štúdia na akademický rok
2019/2020,
ii)
lehotu (do 25. marca 2020) a informácie potrebné na prijatie opatrení týkajúcich
sa úprav štúdia na úrovni fakúlt UK,

odporúčanie, aby dekani fakúlt v spolupráci s garantmi študijných programov
pripravili scenáre štúdia na akademický rok 2019/2020 jednotlivo pre každý
študijný program so špecifickým ohľadom na študentov v poslednom roku štúdia
(aj podľa toho, či majú/nemajú ešte predpísané povinné predmety okrem
seminára k záverečnej/diplomovej práci/kredity). Zároveň sa garantom
študijných programov odporúča navrhnúť riešenie, scenár a harmonogram pre
každú skupinu študentov a pre každý predmet, napr. posunúť vybrané povinné a
povinne voliteľné predmety z letného semestra 2019/2020 na ďalší akademický
rok, výberové zrušiť a pod.,
iv)
právne informácie.
4. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a nemožnosť ďalej prerokovať a udeliť predchádzajúci
písomný súhlas orgánov UK s nájmami nehnuteľného majetku UK, so zreteľom na
výsledky rokovania Finančnej komisie AS UK, prorektorka UK pre majetok a investície
vydá usmernenie pre fakulty a ostatné súčasti UK, ako v uvedenej problematike t. č.
postupovať.
5. V závere rokovania VUK vedúci Kancelárie rektora UK informoval o pripravenosti
a plánoch zabezpečenia karantény oboch najväčších vysokoškolských internátov (VI
Družba UK, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) a iných súvisiacich aktualitách (ubytovaní
zahraniční študenti a pod.). VUK eviduje a podporuje vznikajúce prevažne dobrovoľnícke
aktivity fakúlt (najmä lekárskych) a organizácií na UK vo vzťahu k eliminácii šírenia
a pomoci zmierniť dopad pandémie ochorenia COVID-19 na spoločnosť.
iii)

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Zapísal:

Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

