
Zápisnica  

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 

dňa 1. júna 2020 

 

Začiatok zasadnutia:   14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum PraF UK 

      (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Aktuality z vysokoškolského prostredia a UK (ekonomika, ...). 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

4. Mobility Erasmus+ v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

5. Informácie Vedenia UK. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

K jednotlivým bodom: 

1. Otvorenie. 

Rektor UK otvoril zasadnutie kolégia rektora a poďakoval za úsilie a zodpovednosť počas stále 

pretrvávajúcej krízy. 

2. Aktuality z vysokoškolského prostredia a UK. 

Rektor UK informoval prítomných o aktuálnych otázkach z oblasti vysokého školstva vrátane 

informácie o predpoklade vážnych ekonomických dopadoch koronakrízy na univerzitu. Ďalej 

informoval o riešení nepriaznivej finančnej situácie Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré sa so 

súhlasom Akademického senátu UK ruší ako samostatne hospodáriaca súčasť a jeho činnosť a správa 

zverených budov prechádzajú pod Rektorát UK. Rektor UK vyzval fakulty a ostatné súčasti k 

využívaniu budovy UK v Modre-Harmónii na fakultné či katedrové podujatia, a to tak, aby sa zvýšila 

jej obsadenosť a využívanie. Rektor UK ďalej informoval o možnostiach ubytovania študentov počnúc 

mesiacom jún 2020, a to v zmysle nového vydaného príkazu rektora, ktorým sa upravujú a rušia iné 

dotknuté vnútorné predpisy týkajúce sa obmedzení a fungovania počas mimoriadnej situácie 

spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Rektor UK zdôraznil ďalšiu realizáciu dištančného 

vzdelávania a dištančného alebo prezenčného skúšania, ktorých realizácia, výber a spôsob uplatnenia 

sú jeho rozhodnutím plne v kompetencii fakúlt. Rektor UK informoval o stretnutiach s predstaviteľmi 

ministerstiev a snahách o spoluprácu, najmä v oblasti vedy a vzdelávania. 

Dekan FTVŠ UK otvoril otázku možnosti dištančného skúšania aj po skončení núdzového stavu. 

Dekan PraF UK podporil myšlienku realizácie skúšok a štátnych skúšok v online prostredí. Dekanka 



FSEV UK požiadala o jednotné stanovisko a vyjadrenie. Rektor UK vyjadril potrebu komunikácie s 

MŠVVaŠ SR a zaviazal sa spracovať a vydať metodické usmernenie. 

Kvestorka UK informovala o rozpočtovom provizóriu a s ním súvisiacich opatreniach na šetrenie 

finančných prostriedkov. Rektor UK zdôraznil potrebu vytvorenia systému rozdeľovania kapitálových 

prostriedkov medzi jednotlivé fakulty a súčasti univerzity. Ďalej bola predmetom diskusie otázka 

predloženia a schválenia metodiky rozpisu štátnej dotácie na najbližšom zasadnutí Akademického 

senátu UK. Dekan PriF UK vyjadril poďakovanie rektorovi UK za úpravu navrhovanej výšky dotácie 

alokovanej na Rektorát UK. Rektor UK na základe diskusie predloží návrh metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu UK. 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

Prorektorka UK pre kvalitu prezentovala najvýznamnejšie výsledky uvedené vo výročnej správe o 

činnosti UK za rok 2019. Informovala o aktuálnych umiestneniach UK vo svetových rankingoch, 

o poskytovaní vysokoškolského vzdelávania (vo všetkých troch stupňoch štúdia 888 študijných 

programov), o programe Erasmus+ (celkový počet mobilít v akademickom roku 2018/2019 bol 1 389), 

o poskytovaní ďalšieho vzdelávania (30. akademický rok Univerzity tretieho veku), o informáciách 

z výskumnej činnosti. V roku 2019 habilitovalo 44 docentov, Vedecká rada UK prerokovala 18 

návrhov na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor, z toho 17 schválila na vymenovanie, 

schválila jeden návrh na udelenie titulu DrSc., tri návrhy na hosťujúceho profesora, šesť čestných 

titulov „emeritný profesor“. UK zamestnávala v roku 2019 viac ako 4 400 zamestnancov. Celkový 

počet vydaných publikácii v roku 2019 bol 9 129. Počet citácii bol vyšší v porovnaní s rokom 2018, 

a to celkovo viac ako 76 tisíc.  V roku 2019 sa realizovali viaceré podujatia pri príležitosti stého 

výročia univerzity. Bola schválená aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 – 2021, na 

všetkých fakultách UK boli zriadené a personálne obsadené fakultné rady pre kvalitu. 

4. Mobility Erasmus+ v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval kolégium rektora o aktuálnych otázkach a 

organizácii mobilít v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. Po prerokovaní vo Vedení UK 

prezentoval stanovisko k medzinárodnej mobilite študentov a zamestnancov v zimnom semestri 

2020/2021 v súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19. Príchod ochorenia COVID-19 

negatívne ovplyvnil štúdium všetkých študentov univerzity. Osobitné problémy spôsobil študentom 

na študijných pobytoch v zahraničí alebo zahraničným študentom na Slovensku, ktorí sa iba s veľkými 

problémami po zrušení prezenčnej výučby mohli vrátiť domov. Komplikácie v leteckej doprave budú 

s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj na jeseň. V záujme UK je rozvíjať medzinárodnú mobilitu 

s dôrazom na zvyšovanie atraktivity UK pre zahraničných študentov, no zároveň univerzita nemôže 

mobilitu podporovať bez zlepšenia režimu na hraniciach a zjemnenia opatrení štátnych orgánov 

zúčastnených krajín. 

Prichádzajúci študenti: Študentov akceptovať s upozornením, že v súčasnosti opatrenia na hraniciach 

mobilitu neumožňujú a preto sa aj v priebehu augusta môže cesta ukázať ako veľmi komplikovaná až 

nemožná. Pokiaľ bude ešte pred začiatkom zimného semestra, resp. pricestovania na Slovensko 

zrejmé, že mobility sa v zimnom semestri nebudú dať zrealizovať, môžu fakulty ponúknuť ako 

alternatívu presun schválenej mobility na letný semester akademického roka 2020/2021. 



Odchádzajúci študenti: Mobilitu študentov akceptovať s upozornením, že v súčasnosti opatrenia na 

hraniciach mobilitu výrazne komplikujú. 

Študenti do/z tretích krajín programu: Presun mobility na letný semester akademického roka 

2020/2021. 

Zamestnanci, krátkodobé stáže: Mobilitu do zahraničia akceptovať s upozornením, že v súčasnosti 

opatrenia na hraniciach mobilitu neumožňujú a treba počkať na ich zmenu. Mobilitu zo zahraničia 

akceptovať. 

 

5. Informácie Vedenia UK. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci informovala kolégium rektora o vzdelávaní počas 

koronakrízy a o najaktuálnejších problémoch s jeho realizáciou a organizáciou. Informovala o zrušení 

vyplácania mimoriadnych štipendií z dôvodu šetriacich opatrení. Ďalej informovala o zrušení promócií 

a aktuálnom riešení procesu odovzdávania diplomov absolventom UK. Prorektorka  UK pre 

vzdelávanie a sociálne veci zdôraznila potrebu kontroly stavu štipendií študentov, ktorá prebieha na 

úrovni fakúlt.   

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť informoval o špecifických 

otázkach štúdia na treťom stupni. Prorektor zdôraznil potrebu udržania počtu študentov 

doktorandského štúdia aj počas šetriacich opatrení z dôvodu krízovej situácie. Dekan PriF UK vyslovil 

požiadavku o podporu zo strany Rektorátu UK pri riešení pobytov doktorandov zo zahraničia. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť vyzval dekanov fakúlt k 

zvyšovaniu aktivity v oblasti vedy.  

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby informoval členov kolégia rektora o činnosti v oblasti 

IT súvisiace s celoplošnou realizáciou dištančnej výučby. Zároveň informoval o zrušení verejného 

obstarávania na nový informačný akademický systém (pracovný názov Študent 3) a o výzvach s tým 

súvisiacich.  

Prorektorka UK pre majetok a investície informovala o aktuálnych otázkach v oblasti správy majetku 

UK. Informovala o možnosti využívania profesorského domu na účely ubytovania zahraničných 

lektorov ako aj povinnostiach UK v súvislosti určením UK ako subjektu hospodárskej mobilizácie.  

Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy informoval o zrealizovaných projektoch súvisiacich s krízovou 

komunikáciou v uplynulom období.  

Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy informoval o podaní žiadosti Erasmus Charter for Higher 

Education 2021-2027, ktorej schválenie je podmienkou pre realizáciu mobilít v programe Erasmus+ v 

danom programovom období. 

6. Rôzne. 

Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť na základe dopytu z kolégia 

rektora informoval o aktualitách týkajúcich sa vydania nových štandardov. Termín je zatiaľ nejasný. 

 



7. Záver. 

Rektor UK po vyčerpaní programu ukončil zasadnutie kolégia rektora. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16:00 hod. 

Zapísali:   Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

     Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


