
Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 23. 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, Michal Káčerík, Tatiana Ilavská (riaditeľka CĎV 

UK), Ľubica Opálková (tajomníčka CĎV UK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Riešenie situácie v Centre ďalšieho vzdelávania UK. 

2. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Vedenie UK (ďalej len „VUK“) sa dôkladne zaoberalo situáciou v Centre ďalšieho vzdelávania 

UK (ďalej len „CĎV UK“), najmä v kontexte ekonomickej a prevádzkovej kondície tejto súčasti 

a jej ďalšieho vývoja. Na základe vecnej diskusie a dostupných podkladov písomne doručených 

riaditeľkou CĎV a kvestorkou UK - VUK dospelo k nasledovným záverom: 

I. Na nasledujúce zasadnutie AS UK bude predložený návrh dodatku k Štatútu UK, ktorým 

sa zruší pre CĎV UK postavenie samostatne hospodáriacej súčasti UK a zároveň sa 

pripravia konkrétne ekonomicko-legislatívne a pracovnoprávne úpravy a rozhodnutia 

smerujúce k zaradeniu CĎV UK dňom 1. mája 2020 do organizačnej štruktúry Rektorátu 

UK a začnú sa procesy a úkony vedúce k zániku súčasti v aktuálnej podobe. 

Zodpovední: vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK v súčinnosti 

s riaditeľkou CĎV UK a kvestorkou UK. 

II. CĎV UK zníži mzdové náklady na jej zamestnancov, a to tak, aby bol počet pracovných 

miest minimalizovaný na nevyhnutný počet s cieľom úspešne ukončiť prebiehajúce 

vzdelávacie aktivity (záväzky) v stanovených termínoch v rámci akademického roka 

2019/2020. 

Zodpovední: riaditeľa CĎV UK a kvestorka UK. 

III. Rektorát UK poskytne finančný príspevok a zabezpečí zdroje financovania pre CĎV UK 

na pokrytie vzniknutých ekonomických strát. 

Zodpovedná: kvestorka UK. 

IV. Nehnuteľnosti a iný majetok v správe CĎV UK prejdú rozhodnutím rektora UK dňom 1. 

mája 2020 do správy Rektorátu UK. 



Zodpovední: prorektorka UK pre majetok a investície a vedúci Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb RUK. 

V. V strednodobom a dlhodobom horizonte CĎV UK upraví činnosť a aktivity ďalšieho 

vzdelávania na UK tak, aby zohľadňovali najmä spoločenskú objednávku a reflektovali na  

vývoj a možné zmeny v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, konkretizované pre 

celoživotného vzdelávania na Slovensku a v Európe. 

3. Kvestorka UK informovala o potrebe prijímania ďalších finančných opatrení v záujme vytvárania 

rezervy, a to znížením mzdových nákladov na Rektoráte UK a CFS (opatrenia na úrovni 

prevádzkových nákladov zabezpečuje úsek kvestora priebežne). Po rozsiahlej diskusii rektor UK 

navrhol VUK hlasovanie o troch alternatívach:  

I. celoplošné zníženie miezd zamestnancov Rektorátu UK a CFS v rozsahu 10% z funkčného 

platu (za: dvaja členovia VUK). 

II. individuálne posúdenie možností znižovania miezd jednotlivých zamestnancov podľa 

úsekov a jednotlivých pracovísk (za: štyria členovia VUK). 

III. neprijímať aktuálne žiadne mzdové opatrenia (za: dvaja členovia VUK). 

Na základe hlasovania rektor UK rozhodol o prijatí druhej možnosti (II.) mesiacom máj 2020. 

Zodpovedná: kvestorka UK. 

4. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril tému existencie a činnosti špecializovaných 

katedier UNESCO v organizačnej štruktúre Rektorátu UK v postavení CFS. Po diskusii sa dospelo 

k záveru: 

VUK navrhuje obmedziť činnosť týchto pracovísk, najmä poskytovaním miezd na zamestnancov 

z rozpočtu Rektorátu UK a tiež navrhnúť organizačné opatrenia pre ich ďalšiu činnosť (zrušenie 

z CFS v rámci návrhu dodatku k Štatútu UK, zvážiť možnosť preradenia na fakulty alebo iné 

súčasti UK a pod.).  

Zodpovední: kvestorka UK, vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK a prorektor UK 

pre medzinárodne vzťahy. 

5. Rektor UK a prorektorka UK pre majetok a investície informovali VUK o prebiehajúcich snahách 

orgánov verejnej správy o poskytnutie informácií o pripravenosti ubytovacích kapacít UK na účely 

štátom riadených karanténnych centier. Rektor UK zároveň dodal, že pre ubytovacie zariadenia 

UK vyhlásil stav pohotovosti a ďalšiu komunikáciu v tejto veci preberá priamo on. 

6. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci oboznámila VUK s avízom o plánovanom vydaní 

metodického usmernenia k organizácii štátnych skúšok dištančnou formou najneskôr do konca 

apríla 2020. Ďalej informovala o návrhu úpravy smernice o školnom v časti týkajúcej sa 

odpustenia školného, a to z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19; o návrhu 

dodatku k študijnému poriadku týkajúceho sa možnosti úpravy (zrušenia) kontrolnej etapy štúdia. 

7. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby prezentoval VUK výsledky prieskumu 

o využívaní elektronických nástrojov počas dištančnej formy vzdelávania pedagogickými 

zamestnancami univerzity. 

8. Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval VUK o organizácii Detskej Univerzity 

Komenského v online podobe a tiež o príprave videoprezentácie návrhu novej vizuálnej 

prezentácie univerzity určenej pre členky a členov AS UK. 

 



 

 

 

 

 

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

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  


