Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 23. 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 (Akademický senát UK), Róbert Zsembera,
Michal Káčerík, Jana Šmelková

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Aktuality v čase mimoriadnych opatrení a mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením
COVID-19.
2. Rôzne – operatíva.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Rektor UK v úvode zasadnutia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) zdôraznil potrebu koordinácie
dištančného vzdelávania na UK a tiež informoval o nutnosti ďalšieho rokovania VUK s cieľom
spracovať návrhy organizácie štúdia na jednotlivých fakultách UK a implementovať ich/upraviť
do centrálneho harmonogramu štúdia na UK a oznámiť ďalší postup. Ďalej informoval, že UK
identifikovala priestory na účely možného vytvorenia dočasného karanténneho centra (Študijné
a kongresové stredisko pri CĎV UK v Modre-Harmónii). O tejto skutočnosti bude informované
Ministerstvo vnútra SR.
3. Rektor UK informoval VUK o doručenom liste z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb,
a. s. („NÚSCH, a. s.“), ktorým jeho predstavitelia vyjadrili prosbu na UK (i.) poskytnúť ubytovacie
priestory pre „záložné“ tímy lekárov v prípade ďalšieho negatívneho vývoja pandémie.
Záver: VUK podporuje poskytnutie dostupných ubytovacích kapacít internátov v postavení SHS
podľa požiadaviek žiadateľa a prevádzkových možností internátu (prioritne VI Družba UK –
lektorské izby alebo hotelová časť). Koordináciu zabezpečí vedúci Kancelárie rektora UK.
(ii.) Ďalej NÚSCH, a. s., vzniesol požiadavku na možnosti zabezpečenie študentov medicíny a ich
dobrovoľnícku činnosť. Poukázalo sa na potrebu legislatívnej úpravy výkonu dobrovoľníckej
činnosti (uplatniť zákon o dobrovoľníctve) – dobrovoľnícke zmluvy pre študentov a pod.
Záver: študentov medicíny LF UK koordinuje prvý prodekan LF UK pre zastupovanie dekana a
pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné
štúdium.
(iii.) NÚSCH, a. s., vzniesol tiež požiadavku na možnosti zabezpečenia opatrovania detí
nasadeného zdravotníckeho personálu.
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Záver: VUK sa zhodlo, že je potrebné koordinovať poskytovanie takejto formy dobrovoľníctva
administratívnymi kapacitami RUK. Koordináciou tejto činnosti poverili asistentku rektora UK dr.
J. Šmelkovú v súčinnosti s prorektorom UK pre vonkajšie vzťahy a prorektorom UK pre knižničné
a informačné služby. Vyzdvihla sa tiež možnosť zapojenia študentskej časti AS UK.
(iv.) NÚSCH, a. s., vzniesol požiadavku na možnosť poskytovať psychologickú intervenciu
v kapacitách UK.
Záver: prorektor UK pre vonkajšie vzťahy bol poverený koordinovaním zabezpečenia
psychologických konzultácii v súčinnosti s Psychologickou poradňou UK.
Personálne otázky a plnenie pracovných úloh na RUK – rektor UK otvoril dané otázky v intenciách
potreby predvídania nepriaznivej finančnej situácie a s tým súvisiacej potreby vytvárania finančnej
rezervy a šetrenia, vrátane mzdových opatrení (zastavenie vyplácania odmien a priznávania
osobných príplatkov a pod.). „Rozpočtové provizórium“ (v zmysle Príkazu rektora UK č. 6/2020
v znení neskorších dodatkov) sa predlžuje odhadom do septembra 2020.
Rektor UK zároveň informoval, že si osvojí návrhy niektorých dekanov na postupnejší nábeh
zvýšenia podielu dotácie na RUK. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú
činnosť zdôraznil, že z uvedeného rozpočtu je časť vyčlenená na postdoktorandské miesta, a treba
ju vnímať ako finančné zdroje pre fakulty, nie pre RUK.
Záver: rektor UK poveril kvestorku UK informovaním dekanov a tajomníkov fakúlt o
rozpočtovom provizóriu a výsledkoch rokovania VUK k tejto problematike. Ďalej rektor UK
poveril vedúcich úsekov RUK o návrh mzdových opatrení na úrovni ich úsekov a ich oddelení;
kvestorku UK v súčinnosti s riaditeľkou CĎV UK aj vo vzťahu k CĎV UK. Rektor UK poveril
vedúceho Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK, aby pripravil návrh odporúčania
(usmernenia) vo veci samej smerom na fakulty a ostatné súčasti UK.
Výška dotácie pre CIT UK – rektor UK informoval o probléme finančného zabezpečenia
prevádzky IT služieb. Rektor UK VUK upozornil na súčasný stav, kedy vzhľadom na mimoriadnu
situáciu a s ňou spojené vznikajúce dopady, nie je zavádzanie nového IS (Študent3) objektívne
možné. Rektor UK požiadal členky a členov VUK o vyjadrenie sa k pozastaveniu súťaže, a teda aj
samotnej implementácie nového IS.
Záver: VUK sa dohodlo na prijatí oficiálneho stanoviska pre rektora UK o zrušení súťaže až po
vyjadrení ÚVO k námietke, ktorá bola v rámci súťaže predložená. VUK predbežne zaujíma
stanovisko na zrušenie súťaže na obstaranie IS.
Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o množiacich sa žiadostiach o znižovanie
výšky nájmu, a teda upozornila na potencionálne znižovanie príjmov z podnikateľskej činnosti.
Znižovanie výšky nájmu nie je t. č. realizovateľné. Zároveň informovala o potrebe individuálneho
riešenia prípadov, kde nie je možné pokračovať v nájmoch, nakoľko ich nie je možné právne
predĺžiť/uzavrieť. Tieto prípady budú riešené formou fakturácie bezdôvodného obohatenia.
Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o aktuálnych výzvach v oblasti komunikácie
s verejnosťou, ako aj so zamestnancami a študentmi UK. Taktiež informoval, že v krátkom čase
bude vytvorené video k novej vizuálnej identite univerzity obsahujúce všetky súvisiace náležitosti
a odpovede k problematike, ktoré bude distribuované členkám a členom akademického senátu
univerzity.
Prorektor UK pre informačné a knižničné služby informoval VUK o plynulom fungovaní KIS a
potrebe riešenia krízových plánov.

9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o aktivitách spojených s ubytovaním
zahraničných študentov v rámci medzinárodných mobilít na UK, ktorí zostali ubytovaní naďalej v
ubytovacích zariadeniach UK (najmä poukázal na prácu a komunikáciu s nimi); vzhľadom na
množiace sa podnety porušovania internátnych poriadkov kontaktoval vysielajúce vysoké školy
(univerzity) a zastupiteľské úrady ich domovských štátov na Slovensku s cieľom prijať opatrenia
a zamedziť ďalším negatívnym aktivitám, ktoré by mohli mať dopad na už značne obmedzenú
prevádzku internátov a/alebo zdravie. Úsek medzinárodných vzťahov informuje o všetkých
aktuálnych relevantných zmenách v rámci mobilít programu Erasmus všetkých účastníkov týchto
mobilít ako aj príslušných rezortných prodekanov. Úsek nekomunikuje so zahraničnými
študentami a pracovníkmi, ktorí pôsobia na jednotlivých fakultách mimo programov Erasmus+
(t. j. prišli na UK buď ako samoplatcovia alebo v rámci iných mobilitných programov).
Komunikácia s týmito študentmi a pracovníkmi je v kompetencii jednotlivých fakúlt, keďže Úsek
medzinárodných vzťahov tieto mobility neadministruje, a preto ani nedisponuje všetkými
potrebnými informáciami o účastníkoch "neerasmovských" mobilít. Samozrejme, poskytujú v
prípade potreby fakultám súčinnosť pri riešení problémov ich zahraničných študentov, stážistov
alebo pracovníkov, pokiaľ budú oslovení.
10. Prorektorka UK pre kvalitu VUK informovala o finalizácii výročnej správy o činnosti univerzity
za rok 2019.
11. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci v záujme efektivity a systematizácie práce na
tvorbe študijných poriadkov fakúlt, informovala o postupe optimálneho prerokovávania študijných
poriadkov fakúlt t. č. elektronicky, a to spôsobom: v úvode prerokovať a spripomienkovať na
úrovni fakulty a jej akademického senátu, v záverečnej fáze požiadať Oddelenie legislatívy
a právnych služieb RUK o stanovisko k návrhu študijného poriadku po pripomienkovaní, ako
celku. Po následnom zapracovaní dopytu zo strany Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK
finálne prerokovať v akademickom senáte fakulty a v konečnej fáze zaslať elektronicky materiál
na prerokovanie akademickému senátu univerzity.
12. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval VUK o participácii
Vedeckého parku UK na testovaní vzoriek na prítomnosť koronavírusu. Taktiež informoval o
posunutí termínov na odovzdávanie dizertačných prác, avšak tak, aby k ukončeniu štúdia mohlo
dôjsť v riadnom termíne - do konca augusta 2020. Ďalej informoval o vytvorení podmienok na
efektívne čerpanie pridelených grantov UK.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
Zapísali:

Mgr. Jana Šmelková, PhD., Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

