
Z á pi s n ic a  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 26. novembra 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: Jana Šmelková, Martin Dufala (Oddelenie centrálneho 

obstarávania zákaziek RUK) 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Realizácia mobilít v rámci programu Erasmus+ počas letného semestra akademického 

roka 2020/2021. 

2. Kontrolná činnosť na UK – správa hlavnej kontrolórky a plán kontrolnej činnosti na rok 

2021. 

3. Zabezpečovanie kvality - aktuality. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

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

2. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy otvoril tému realizácie mobilít v nadchádzajúcom semestri 

akademického roka 2020/2021. Vzhľadom na pretrvávajúcu krízovú situáciu spôsobenú 

pandémiou ochorenia COVID-19 a jej predpokladaného nepriaznivého vývoja, Vedenie UK (ďalej 

len „VUK“) dospelo k nasledovným záverom: 

Na obdobie letného semestra akademického školského roka 2020/2021 sa prerušujú mobility 

v rámci programu Erasmus+ realizované na UK (študenti partnerských univerzít 

prichádzajúci na UK). Prerušenie sa netýka študentov, ktorí v tomto akademickom školskom 

roku absolvujú na UK celoročnú mobilitu a nastúpili na ňu už v zimnom semestri 2020/2021. 

Fakulty UK budú mať možnosť požiadať rektora UK o výnimku z tohto záveru. Ubytovanie 

v ubytovacích zariadenia UK pre zahraničných študentov sa v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021 neposkytne. 

Úloha: prorektor UK pre medzinárodné vzťahy pripraví a distribuuje metodické usmernenie vo 

veci záverov uvedených vyššie na fakulty. 

3. Hlavná kontrolórka UK prezentovala správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie 

a predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2021, a to aj vychádzajúc z návrhov od členiek 

a členov VUK. VUK vzalo na vedomie predložené materiály, rektor UK bude prezentovať 

informácie o kontrolnej činnosti na nasledujúcom zasadnutí Akademického senátu UK. 

Úloha: v priebehu mesiaca január 2021 zaradiť do programu rokovania VUK tému: revízia 

vnútorných predpisov UK. 



4. VUK diskutovalo o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2021. Pripomienky k návrhu predloží UK prostredníctvom SRK. 

5. Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek RUK informoval VUK o aktuálnej situácii 

využívania dynamického nákupného systému na obstarávanie IT. Rektor UK zdôraznil potrebu 

poskytovať fakultám súčinnosť pri nákupe prostredníctvom nového nákupného systému. 

6. COVID-19: na základe odporúčaní Permanentného krízového štábu UK rektor UK rozhodol 

o pokračovaní v dištančnej/online metóde vzdelávacích činností aj počas skúškového obdobia 

zimného semestra akademického roka 2020/2021. Metóda v študijných programoch tretieho 

stupňa a v končiacich ročníkoch študijných programov prvého, druhého a spojeného prvého a 

druhého stupňa štúdia sa určí individuálne podľa uváženia dekana, a to v súlade s platnými 

vnútornými predpismi UK a opatreniami ÚVZ SR, resp. iných verejných autorít. 

7. Rektor UK otvoril otázku novokreovaného kolektívneho orgánu – Dočasnej akreditačnej rady UK, 

najmä so zameraním na procesnú stránku jeho kreovania. 

8. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval VUK o návrhoch 

termínov vedeckých rád: 8. február 2021, 12. apríl 2021, 7. jún 2021, 4. október 2021, 6. december 

2021. Predsedníčka Akademického senátu UK oboznámila VUK s návrhmi termínov rokovaní AS 

UK, a to: 10. marec 2021, 5. máj 2021 a 23. jún 2021. 

 

 

 

 

 

Zapísali:  Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  


