Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 30. 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), Michal Greguš
(Akademický senátu UK), Jana Šmelková

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Informačný systém Študent 3.
2. Rôzne – operatíva.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Rektor UK v úvode zasadnutia informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o doručení príkazu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým určilo UK ako subjekt hospodárskej
mobilizácie na účel zriadenia karanténneho zariadenia podľa nariadenia vlády č. 77/2020 Z. z.
V rámci vykonávania opatrenia ministerstva, UK je povinná poskytnúť ubytovanie a stravovanie
fyzickým osobám, ktorým bola nariadená povinná karanténa, ako aj ďalšie podporné služby pre
prevádzku karanténneho zariadenia. O tomto opatrení informuje UK akademickú obec aj verejnosť
prostredníctvom tlačovej správy a webovej stránky. Ďalej VUK informoval o aktuálnych
uzatváraných zmluvách ako výsledku verejného obstarávania na vybrané služby.
3. Rektor UK uviedol, že je nevyhnutné definitívne rozhodnúť o ďalšom osude projektu
informačného systému Študent 3 a odovzdal slovo prorektorovi UK pre knižničné a informačné
služby. Keďže podstatné informácie pre zrušenie/pokračovanie projektu Študent 3 sú uvedené v
písomnom materiáli, ktorý mali členky a členovia VUK v dostatočnom predstihu k dispozícii,
prorektor UK pre knižničné a informačné služby stručne zhrnul argumenty v prospech
pokračovania projektu aj za jeho zastavenie a navrhol prerokovať tento problém na kolégiu rektora.
Rektor UK informoval VUK o stanovisku dekaniek a dekanov, ktorí jednoznačne podporili
zastavenie projektu Študent 3. Podpredseda AS UK a predseda Komisie pre rozvoj a informačné
technológie AS UK upozornil na význam informatiky pre univerzitu, poddimenzovanosť CIT-u,
podporil zrušenie projektu Študent 3 a navrhol posilniť vývojové kapacity CIT, aby bol CIT
schopný riešiť informačné potreby univerzity vlastnými silami. Rektor UK doplnil informácie
o existujúce riziká týkajúce sa zadania zákazky komerčnej spoločnosti zo zahraničia, najmä
s ohľadom na nepredvídateľný vývoj a dopad pandémie na obchodnú sféru, ale tiež finančnú
kondíciu a možnosti univerzity a potrebu sanácie finančných strát spôsobených mimoriadnym
stavom a pandémiou ochorenia COVID-19 a pod. Prorektor UK pre informačné a knižničné služby

4.

5.

6.

7.

8.

opakovane vyjadril potrebu vytvorenia nového komplexného informačného systému. V následnej
diskusii sa členky a členovia VUK vyjadrili k projektu Študent 3. Prorektor UK pre vedu,
doktorandské štúdium a projektovú činnosť podporil návrh na zrušenie obstarávania informačného
systému a upriamil pozornosť na nové rokovania so súčasným poskytovateľom služieb AiS2.
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na finančnú stratu v podobe
premárnenej príležitosti už zrealizovanej časti obstarávania a jeho prípravy. Prorektor UK pre
medzinárodné vzťahy opakovane zdôraznil, že je nevyhnutné implementovať do informačného
systému funkcionality spĺňajúce očakávania na elektronizáciu mobilít, ktorá vyplýva
z požiadaviek na realizáciu programov Erasmus+. Po diskusii VUK rektor UK dal hlasovať
o návrhu stanoviska VUK k zrušeniu obstarávania nového informačného systému. Poradné hlasy
za zrušenie prezentovali zástupcovia AS UK. Na základe uvedeného rektor UK rozhodol
o nasledujúcom závere:
Obstarávanie nového informačného systému pod názvom Študent 3 bude z r u š e n é .
Zodpovedný: vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK s termínom ihneď.
Rektor UK informoval VUK o predchádzajúcej komunikácii s riaditeľom Centra informačných
technológii UK o nutnosti hľadania možností riešenia zabezpečenia elektronického tajného
hlasovania na zasadnutiach samosprávnych a poradných orgánov UK. Táto požiadavka vzišla aj
zo zasadnutia AS FMFI UK. Prorektor UK pre informačné a knižničné služby informoval
o zrealizovanej analýze dostupných systémov, ktoré by umožnili tajné hlasovanie. Systém Helios
(prípadne iný) by po doriešení právnych a organizačných otázok bolo možné použiť aj v
podmienkach UK.
VUK diskutovalo o možnostiach prezenčného zasadnutia kolektívnych orgánov UK.
S ohľadom na prijatie opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa umožňujú zasadnutia a schôdze štátnych
orgánov a orgánov územnej samosprávy, sa upraví príslušný príkaz rektora UK tak, aby bolo
umožnené prezenčné zasadnutie kolektívnych orgánov univerzity a fakúlt za prísnych
bezpečnostných a hygienických opatrení v súlade s usmerneniami verejných autorít pre zdravie.
Zodpovedný: vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK.
Digitálne podpisovanie dokumentov – VUK diskutovalo o potrebe systémového riešenia
uvedenej problematiky.
Zodpovedný: prorektor UK pre knižničné a informačné služby s termínom do konca roka 2020.
Predsedníčka AS UK informovala VUK o ustálení termínov zasadnutí orgánov AS UK. Najbližšie
zasadnutie pléna AS UK je plánované na 27. máj 2020, predsedníctvo na 20. máj 2020.
Predsedníčka AS UK oboznámila VUK o diskusii na predsedníctve týkajúcej sa novej vizuálnej
identity. Zdôraznila potrebu diskusie o novej vizuálnej identite na úrovni akademických senátov
fakúlt a následne na úrovni akademického senátu univerzity.
Záver: v procesoch smerujúcich k zmene vizuálnej reprezentácie univerzity sa pokračuje, avšak
odkladá sa termín jej spustenia od septembra 2020, a to z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie
a obmedzeného režimu spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Prorektor UK pre
vonkajšie vzťahy oboznámi členky a členov AS s koncepciou formou videoprezentácie.
Financovanie projektov z EÚ – prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú
činnosť oboznámil VUK s presunom finančných prostriedkov v rámci OPII. UK sa to dotkne
v časti strategického výskumu, fázovania financovania vedeckých parkov a projektu ACCORD,
ktorého sa to bude týkať v oblasti personálnych kapacít a vytvorenia postdoktorandských miest.

Projekt ACCORD bude ale predmetom ďalších rokovaní. Informoval tiež o závere projektovej
schémy Horizont 2020 a začiatku novej – Horizont Europe.
Rektor UK navrhol spoločné stretnutie s STU týkajúce sa budúcnosti realizácie projektu ACCORD
a potrebe koordinácie a určenia postupu zameraného na zamedzenie korekcii plánovaných
reštrikcií v oblasti vysokoškolskej vedy.
9. Kvestorka UK upozornila na finančné problémy súvisiace s neposkytnutím kapitálových
výdavkov na plánované rekonštrukcie objektov UK. Na najbližšie zasadnutie VUK predloží
návrh riešenia najakútnejších rekonštrukcii, resp. riešení havarijných stavov a ozdravovaní
objektov UK.
10. Centrum ďalšieho vzdelávania UK – kvestorka UK informovala o finančnej náročnosti
súvisiacej s transformáciou CĎV UK a ukončovaním pracovnoprávnych vzťahov. Prorektorka UK
pre majetok a investície a kvestorka UK ďalej informovali o aktuálne podniknutých činnostiach
v záujme vyriešenia nepriaznivého stavu majetku a finančnej situácie CĎV UK. Diskusiou sa
dospelo k nasledujúcemu záveru:
Prorektorka UK pre majetok a investície vypracuje a systematizuje podklady potrebné na
transformáciu CĎV UK, ktoré budú predložené na najbližšie zasadnutie AS UK (návrh na zmenu
štatútu – dodatok). Ďalej zabezpečí znalecké posudky na predaj majetku – budovy CĎV UK
v Modre a na Žižkovej ul. v Bratislave, a to s termínovaním tak, aby posudky boli predložené na
zasadnutie VUK a následne zaradené na rokovanie AS UK v júni 2020.
11. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci oboznámila VUK s návrhom metodického
usmernenia v oblasti dištančného vzdelávania a realizácie štátnych skúšok, vrátane
doručených pripomienok k materiálu zo strany fakúlt.
Zodpovedná: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci s termínom do 4. mája 2020.
12. V závere zasadnutia VUK rektor UK informoval VUK o situácii dotýkajúcej sa špecializovaných
katedier v organizačnej štruktúre RUK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doplnil informácie
o priebehu transformácie a utlmovaní týchto pracovísk.

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

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

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

