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__________________________________________________________________________________ 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia 

Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK 

dňa 13. 05. 2016 v kancelárii prorektora pre rozvoj, č.d. 114 

(Nová budova, Šafárikovo námestie 6, Bratislava). 

 

 

Začiatok zasadnutia:  9.30 hod. 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky 

 

1. Otvorenie. 

2. Prediskutovanie jednotlivých častí Výročnej správy o činnosti UK. 

3. Informácia o príprave odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK. 

4. Informácia o implementácii agendy zabezpečovania kvality na UK. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda komisie RNDr. Michal Greguš, PhD.  

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvoril jej predseda RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý privítal prítomných členov 

komisie a poďakoval hosťovi pánovi prorektorovi UK doc. Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD. za 

umožnenie stretnutia v priestoroch rektorátu. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku 

zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 7 členov prítomní 4 členovia). Z troch 

neprítomných sa jeden člen komisie vopred ospravedlnil pre chorobu, druhý člen dodatočne poslal 

ospravedlnenie a posledný člen svoju neúčasť zatiaľ nevysvetlil. Stretnutia sa zúčastnila aj vedúca OSA 

RUK pani Ing. Jana Jirsákova na žiadosť pána prorektora, ako spoluautor Výročnej správy o činnosti 

UK 2015. 

 

Bod č. 2: Prediskutovanie jednotlivých častí Výročnej správy o činnosti UK. 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD ako prorektor pre rozvoj informoval členov komisie o príprave 

Výročnej správy o činnosti UK, v akom štádiu sa teraz nachádza, korektúry, obálka a v akej forme bude 
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predložená AS UK. Informoval, že správa je vypracovaná na základe požiadaviek ministerstva 

školstva, ktoré boli vopred ministerstvom zverejnené v metodike. Komisia mala drobné otázky 

k vizuálnej úprave niektorých častí, ktoré však nemali zásadný charakter. Z informačného hľadiska 

Výročnej správy, nemala komisia žiadne pripomienky. V následnej diskusii boli prediskutované 

niektoré otázky týkajúce sa vzťahu univerzity a verejnosti. V tejto oblasti niektorí členovia komisie 

pociťujú vážne nedostatky, následné návrhy a myšlienky však neboli navrhnuté ako zmeny do aktuálnej 

správy a budú ďalej diskutované na ďalších stretnutiach komisie. Taktiež bola navrhnutá príprava 

diskusie o poslaní univerzity.  

Nakoniec bola diskusia ukončená a predseda dal hlasovať o návrhu odporučiť AS UK schváliť 

predložený materiál. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 4 3 4 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1.: 

Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK prediskutovala Výročnú správu o činnosti 

Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 a odporúča ju Akademickému senátu UK schváliť 

v predloženom znení. 

 

 

Bod č. 3: Informácia o príprave odpočtu plnenia Dlhodobého zámeru UK. 

V tomto bode pán prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD informoval o aktivitách spojených 

prípravou odpočtu plnenia dlhodobého zámeru UK v horizonte 10 rokov, ktorý bol prijatý v roku 2014. 

Plánované predloženie AS UK bude v septembri 2016. K tejto téme boli ďalej diskutované úlohy 

komisie a námety na aktivity, ktoré komisia môže vyvinúť smerom k AS UK.  

 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

 

Bod č. 4: Informácia o implementácii agendy zabezpečovania kvality na UK. 

O tomto bode informovala vedúca OSA RUK pani Ing. Jirsáková. Postup komisie a súčasný stav 

v oblasti zabezpečovania kvality bol ďalej rozdiskutovaný jednotlivými členmi komisie. Komisia 

diskutovala o spôsobe merania, zberu dát, merateľnosti a počte ukazovateľov a ďalej sa dotkla aj 

právnej veci ochrany osobných údajov v spojitosti s vyhodnotením študentskej ankety. 

 

Komisia v tomto bode nepodala žiadne uznesenie. 

 

 

Bod č. 5: Rôzne 

V tomto bode boli diskutované úlohy komisie pri príprave návrhov pre AS UK, jej ďalší postup pri 

riešení otázok spojených s rozvojom UK najmä v oblasti spolupráce medzi jednotlivými fakultami 

a rektorátom a taktiež spolupráce univerzity s verejnosťou. 

 

V tomto bode taktiež nebolo navrhnuté žiadne uznesenie. 

 

Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia:  11.30 hod. 

 

Zapísal:  

RNDr. Michal Greguš, PhD. (predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK) 

 

 

 ................................................................. 

 RNDr. Michal Greguš, PhD. 

 predseda Komisie pre rozvoj a IT, AS UK 

 


