Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 13.mája 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

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

Prítomní – ostatní:

Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Jana Šmelková

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Operatíva – rôzne.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
2. Prorektorka UK pre kvalitu požiadala Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o stanovisko k žiadosti JLF
UK o zmenu názvu ich fakultnej rady pre kvalitu, a to z dôvodu prijatia protikorupčnej normy ISO.
Záver: VUK neodporúča JLF UK zmenu názvu ich fakultnej rady pre kvalitu a požaduje zotrvať
na súčasnom názve.
3. Predsedníčka AS UK informovala o zasadnutiach viacerých akademických senátov fakúlt, ktoré
sa zaoberali študijnými poriadkami ich fakúlt, finalizované návrhy budú odoslané na OLP RUK
a zaradené na rokovanie Akademického senátu UK.
4. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval o pracovnej porade s rezortnými
prodekanmi o priebehu štátnych skúšok. Ďalej informoval o plnení pracovných úloh na úseku
knižničných a informačných služieb a systémov. Zdôraznil potrebu zachovania výšky miezd pre
zamestnancov jemu zvereného úseku. Následne prebehla diskusia rektora UK, členiek a členov
VUK k problematike miezd.
Záver: na základe individuálneho posúdenia pracovných náplní a pracovných aktivít/činností
(I.)
znížiť mzdy jednotlivých zamestnancov,
(II.) na úseky a jednotlivé pracoviská v rozsahu 10%.
5. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril otázku prijímania zahraničných študentov v rámci
programu Erasmus+, ako aj možností dištančného vzdelávania týchto študentov. Rektor UK
požiadal prorektora UK pre medzinárodné vzťahy, aby, ak je to možné, túto otázku riešil aj
v spolupráci s STU.
Záver: prorektor UK pre medzinárodné vzťahy predloží koncom mesiaca máj 2020 koncepčný
návrh riešenia problematiky prijímania zahraničných študentov a zamestnancov na nasledujúci
akademický rok 2020/2021.
6. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na potrebu aktualizácie vnútorných
predpisov v oblasti vzdelávania, ktoré by umožnili zmierniť nepriaznivé dopady krízovej situácie

spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, najmä aktuálne vo vzťahu k plneniu kontrolných
etáp štúdia.
Záver: VUK sa zhodlo na potrebe individuálneho a dôsledného posudzovania výnimiek
z kontrolných etáp štúdia na úrovni fakúlt.
7. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci poukázala na blížiace sa obdobie začatia
ubytovacieho procesu na nasledujúci akademický rok. V tejto súvislosti rektor UK informoval, že
sa obráti na ÚVZ SR so žiadosťou o poskytnutie stanoviska k danej problematike a určenie
hygienických a protiepidemiologických opatrení, ktoré môžu byť s tým spojené. Na vedomie aj
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež rektorkám a rektorom združenia V7.
Za prípravu žiadosti zodpovedajú: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci a vedúci
kancelárie rektora.
8. Kvestorka UK apeluje na šetrenie finančných prostriedkov. Ekonomický dopad krízy spôsobenej
pandémiou ochorenia COVID-19 môže byť značne citeľný v druhej polke roka 2020, a to aj
v nadväznosti na informácie z MŠVVaŠ SR o ekonomických plánoch a opatreniach na úrovni
rezortu. Ďalej poskytla VUK informácie o plánovaných verejných obstarávaniach, ktoré v plnej
miere reflektujú požiadavky z fakúlt a súčastí univerzity. Kvestorka UK sa tiež vyjadrila k téme
rozpočtu univerzity a plánovaných výdavkoch (napr. Granty UK - UK pridelí finančné prostriedky
fakulte formou zvýšenia dotácie na vzdelávanie, a to rozhodnutím rektora UK). Dopytom z
MŠVVaŠ SR má UK identifikovať priority na čerpanie kapitálových výdavkov. Kvestorka UK
navrhuje podporiť dokončenie rekonštrukcie budovy Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej ul.
Rektor UK inicioval nutnosť právneho ošetrenia spravodlivosti rozdeľovania štátnej dotácie na
kapitálové výdavky v rámci UK, a to tak, aby nedochádzalo k neprimeranému zvýhodňovaniu
niektorých fakúlt a súčastí.
Za vypracovanie právnej normy zodpovedajú: prorektorka UK pre majetok a investície a vedúci
oddelenia legislatívy a právnych služieb rektorátu.
9. V závere kvestorka UK informovala o zrealizovanej kontrole z MŠVVaŠ SR, z ktorej oficiálne
výstupy budú doručené v dohľadnej dobe.

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

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

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

