Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 25. února 2019
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK
Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. - členka kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Kalendář - akce v historické budově Karolina
Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.

3.

Návrh rozdělení prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2019

(prof. Volf)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo předložený materiál, souhlasí s jeho zněním a schvaluje
financování projektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaných návrzích.
4.

Informace o systému plnění implementace Strategie internacionalizace UK 2018 – 2021 a složení
implementačního týmu
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci na vědomí.

5.

Informace o čerpání ukazatele D
(prorektor Škrha)
Závěr: Kolegium rektora vzalo předloženou informaci na vědomí.

6.

Harmonogram akcí v roce 2019 spojených s výročími tohoto roku
(Mgr. Václav Hájek)
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Závěr: Kolegium rektora bere po zapracování připomínek materiál na vědomí a doporučuje realizovat
navrhované akce.
7.

Sdělení rektora

info z dnešního Portugalského dne na UK
odešel dopis p. rektora na AV ČR ve věci vzájemné spolupráce při uskutečňování DSP
k zprávě EUA ve věci Brexitu a důsledků pro evropské univerzity, zodp. zahraniční odbor
rekonstrukce zámku Zahrádky, zodp. prof. Zahálka, pí. kvestorka
ve věci zahájení řízení – neplatnost obhajoby dipl. práce Mgr. Matějky, zodp. studijní odbor
info z RVH dne 20.2., podnět na vznik komise, řešící metodologicky plagiarismus, složení členů
průřezově z nominací RVH, AS UK, EK UK, VR UK
- k složení VR UK, hlasování o přijetí dvou nových členů na VR UK dne 28.2.
- pozvání na slavnostní inauguraci rektora prof. JUDr. Marka Števčeka, Ph.D. a děkanů fakult Univerzity
Komenského v Bratislavě dne 13.3. v 11,00 hod., zástup za p. rektora pror. Royt
- KR dne 18.3. se ruší z důvodu zahraniční cesty p. rektora
-

8.

Sdělení členů kolegia

prorektorka Rovná
- podrobné info k Alianci 4EU+, info ze setkání Steering committee a pracovních skupin dne 20. - 21.2.
v Kodani, k rozdělení prostředků a návrhu rozpočtu za UK v rámci projektu Aliance 4EU+, finalizace
podání projektu do 28.2.2019, příprava tiskové zprávy (česká a anglická verze), která bude publikována
napříč členy aliance 4EU+ dne 28.2. ve 13,00 hod., následně bude připraven materiál na KR
- avízo setkání Steering committee na UK dne 22. - 23.5.2019
kvestorka Oliveriusová
- k přípravě VŘ na pojišťovací makléře
- oprava objektu Nosticův palác
- k čerpání loňské dovolené členů KR
člen KR prof. Zahálka
- info ze zasedání RVŠ dne 21.2.
- info z projednání studenta Chudého petiční komisí AS UK
prorektor Konvalinka
- info o dodatečném materiálu s nominací do Mezinárodní Rady pro hodnocení tvůrčí činnosti na UK,
bude předloženo na VR UK dne 28.2.
prorektor Hála
- info z kontroly na místě pro projekt ESF - Zvýšení kvality vzdělávání na UK
- blíží se deadline pro investiční programy lékařských fakult a PedF UK
prorektor Gerloch
- k udělení titulu mimořádného profesora UK, info na RKR
prorektor Royt
- info z účasti na zahájení festivalu Mene Tekel
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. března 2019 ve 13,00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina.
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