Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 26. mája 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef
Masarik, Daniel Olejár (online cez MS Teams), Viera Štvrtinová,
Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková

Prítomní – ostatní:

Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Jana Šmelková

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Program Kolégia rektora UK dňa 1. júna 2020.
2. Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov v ZS AR 2020/2021.
3. Operatíva – rôzne.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
2. Jednotliví členovia Vedenia UK (ďalej len „VUK“) informovali o plánovanom obsahu, ktorý chcú
prezentovať na nasledujúcom zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 1. júna 2020 v rámci informácií
z jednotlivých oblastí, ktoré spravujú. Kvestorka UK navrhla predložiť návrh metodiky rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 na júnové zasadnutie
Akademického senátu UK, a to v celom znení alebo v rozsahu potrebnom na zabezpečovanie
nevyhnutného financovania aktivít (napr. Granty UK, fond rektora a pod.). Rektor UK inicioval
požiadavku informovať členky a členov Kolégia rektora UK o podmienkach a konkrétnostiach
týkajúcich sa určenia UK ako subjektu hospodárskej mobilizácie. Rektor UK bude tiež informovať
o situácii dotýkajúcej sa Centra ďalšieho vzdelávania UK.
3. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy predložil VUK na diskusiu návrh stanoviska UK
k medzinárodnej mobilite študentov a zamestnancov v zimnom semestri akademického roka
2020/2021 v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19.
Záver: VUK sa stotožňuje s návrhom prorektora UK pre medzinárodné vzťahy (prichádzajúcich
študentov akceptovať s upozornením na možné riziká s tým spojené, odchádzajúci študenti –
umožniť mobilitu s upozornením, študenti z/do tretích krajín programu – presun mobility na letný
semester AR 2020/2021, zamestnanci/krátkodobé stáže – akceptovať, umožniť) a odporúča
stanovisko ďalej prerokovať na nasledujúcom zasadnutí Kolégia rektora UK.
4. Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala o prebiehajúcom dištančnom skúšaní.
Rektor UK dodal, že eviduje dopyt týkajúci sa implementácie usmernení o dištančnej výučbe
a skúšaní.
5. VUK na základe diskusie a v záujme šetrenia finančných prostriedkov dospelo k záveru, že
v akademickom roku 2019/2020 nebudú vyplácané mimoriadne štipendiá pre študentov
z prostriedkov RUK.

6. VUK spolu s predsedníčkou Akademického senátu UK prerokovali program nasledujúceho
zasadnutia Akademického senátu UK.
7. Rektor UK v závere zasadnutia VUK informoval o výsledkoch stretnutia s ministrom životného
prostredia.

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

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

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

