
Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 3. septembra 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef 

Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera Štvrtinová, 

Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert Šimončič 

(Správna rada UK), Jana Šmelková 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Zimný semester akademického roka 2020/2021 – príprava a opatrenia v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19.  

2. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

2. Rektor UK informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o záveroch zo stretnutia s predsedníčkou 

Akademického senátu a predsedom Správnej rady UK. Stretnutie bolo reakciou na súčasné 

legislatívne procesy, ktoré sa uskutočňujú bez dialógu so zástupcami vysokých škôl a ich 

samosprávnymi orgánmi, ktorých sa tieto zmeny bezprostredne dotýkajú. Snahou všetkých troch 

predstaviteľov univerzity bude ochrana samosprávnych princípov riadenia a fungovania vysokých 

škôl. 

3. Rektor UK oboznámil VUK s návrhmi vnútorných predpisov týkajúcich sa organizácie a 

podmienok pedagogického procesu a prevádzky na UK na zimný semester akademického roka 

2020/2021 a tiež o postupe UK v čase krízovej situácie (zriadi sa krízový štáb univerzity, ktorého 

súčasťou bude aj permanentný krízový štáb). Personálne obsadenie oboch krízových štábov bolo 

predmetom diskusie. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby upriamil pozornosť na 

potrebu prezenčnej výučby pre študentov prvých ročníkov prvého stupňa štúdia (resp. spojeného). 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci navrhla model striedavej výučby 

(prezenčná/dištančná) pre prvé ročníky. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium 

a projektovú činnosť vyzdvihol dôležitosť zachovania riadneho chodu doktorandského štúdia. 

Rektor UK vzhľadom na epidemiologickú situáciu (najmä v Bratislave) zruší plánované 

akademické slávnosti, vrátane slávnostného otvorenia akademického roka. Manažment 

odovzdávania dokladov o vzdelaní zabezpečia príslušní prorektori. VUK vydanie 

prerokovávaných materiálov podporilo. 

4. Vedúci Kancelárie rektora UK informoval VUK o pripravenosti celouniverzitných 

vysokoškolských internátov na nasledujúce obdobie, o príprave a prijímaných opatreniach 

v ubytovacích zariadeniach a aktivite pracovnej skupiny pre prípravu dokumentov na 



zabezpečenie prevádzky UK počas krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 

(vrátane aktívnej participácie na tvorbe manuálov pre vysoké školy na úrovni MŠVVaŠ SR). 

5. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa na základe dohody troch predstaviteľov 

univerzity – zasadnutia akademického senátu, vedeckej rady a správnej rady – uskutočnia 

prezenčne (v súlade s opatreniami verejných zdravotníckych autorít). 

6. Kvestorka UK predstavila návrh pokynu zamestnávateľa s účinnosťou do konca kalendárneho roka 

2020 týkajúci sa organizácie práce a ďalších pracovných náležitostí určených pre pracoviská 

a zamestnancov RUK a CFS. VUK materiál podporilo a odporučilo kvestorke UK vydať. Zároveň 

kvestorka UK informovala o mzdových možnostiach pre nasledujúce obdobie. 

7. Kvestorka UK otvorila problematiku finančného zabezpečenia projektu FTVŠ UK – centrum 

aktívneho starnutia. 

 

 

 

 

 

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  


