Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 16. apríla 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,
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“) informoval o úspešnom začatí
a doterajšom priebehu odubytovacieho procesu na internátoch, poďakoval všetkým
zainteresovaným členom VUK, zamestnancom a samotným internátom, zapojených do prípravy
a realizácie tohto logisticky náročného projektu.
3. Rektor UK ďalej informoval o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým hlavný
hygienik umožňuje vysokým školám prezenčnú formu štátnych skúšok pre zdravotnícke študijné
programy. VUK sa po diskusii k problematike dohodlo na pokračovaní v dištančnej forme
vzdelávania a skúšania.
4. Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o komunikácii s Ministerstvom vnútra SR
vo veci možného poskytnutia ubytovacích kapacít UK pre potreby vytvorenia karanténnych
zariadení. V tejto súvislosti venovala pozornosť problému so zabezpečením prevádzky objektu
v Modre-Harmónii (v správe Centra ďalšieho vzdelávania UK).
5. Kvestorka UK informovala VUK o podmienkach poskytovania dotácie počas rozpočtového
provizória na UK vrátane poskytovania nerozdelenej časti dotácie. Ďalej informovala o podaní
daňového priznania za univerzitu.
6. Prorektorka UK pre majetok a investície oboznámila VUK o stavebnom probléme (možné
narušenie statiky) a jeho riešení, ktorý je dôsledkom výstavby objektov projektu Vydrica a ktorý
priamo ohrozuje majetok UK na Žižkovej ul. Ďalej informovala o potrebe udržiavacích prác
a nevyhnutných opravách v objekte Modra – Piesok, ktoré si vyžadujú investície v rozsahu
približne 90 tisíc euro.
Záver: VUK s investíciou do objektu Modra-Piesok vzhľadom na súčasný stav nesúhlasí.

7. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o priebehu dištančného vzdelávania
a o príprave metodického usmernenia, ktoré bude nadväzovať na avizovanú novelu zákona
o vysokých školách.
8. Rektor UK informoval o situácii spojenej so zahraničnými študentmi ubytovanými na internáte
v Mlynskej doline (dopad vládnych opatrení v čase mimoriadnej situácie, informovanosť
zahraničných študentov v čase mimoriadnej situácie na Slovensku a apel na vyriešenie nedostatkov
a sťažností pri zabezpečovaní bezpečnosti a poriadku na internát, najmä vo vzťahu
k zabezpečujúcemu personálu) a spôsobe jej vyriešenia.
9. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy nadviazal na informácie rektora UK a doplnil informácie
o možných dopadoch nevyčerpania finančných prostriedkov na zahraničné mobility spôsobené
práve pandémiou; VUK oboznámil s prebiehajúcou medzinárodnou spoluprácou s vybranými
krajinami.
10. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o prebiehajúcich procesoch
a projektoch z oblasti IT, najmä o výzvach v oblasti dištančného vzdelávania. Informoval tiež
o výsledku preskúmania námietky ÚVO vo vzťahu k verejnej súťaže na nový informačný systém
ŠTUDENT3. V závere svojho príspevku doplnil informácie o projekte dobrovoľníctva, ktorý nie
je možné z objektívnych dôvodov koordinovať v celom rozsahu.
11. Predsedníčka AS UK informovala o príprave online zasadnutia AS UK, a to v závislosti na
pripravovanej novelizácii zákona o vysokých školách.
12. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy prezentoval aktuality z oblasti propagácie a vonkajších
vzťahov univerzity. Prorektorka UK pre kvalitu informovala o finalizácii výročnej správy
o činnosti univerzity za rok 2019 a tiež o odoslaní dát do rankingu THE WUR. Prorektor UK pre
vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o aktualitách z oblasti vedy
a doktorandského štúdia a tiež o návrhu programu najbližšieho zasadnutia Vedeckej rady UK,
ktoré sa bude konať pravdepodobne online formou. V závere vystúpenia informoval o možnosti
prenosu nevyčerpaných finančných prostriedkov z vedeckých grantov do nasledujúceho
kalendárneho roka.

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

Mgr. Róbert Zsembera

