Zápisnica z 1. zasadnutia Vedenia UK
zo dňa 20. februára 2019

Prítomní z členov Vedenia UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,
DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., doc. Mgr. Jozef
Tancer, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD., JUDr. Jana
Duračinská, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Ostatní prítomní (vrátane hostí): doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (predseda AS UK), Mgr.
Róbert Zsembera (poverený vedúci kancelárie rektora), Mgr. Alena Matušíková (asistentka
rektora)
Rektor UK, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., pred začiatkom zasadnutia Vedenia UK odovzdal
členom Vedenia UK menovacie dekréty.
Na svojom zasadnutí v m. č. 116 (zasadačka rektora) NB na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave
dňa 20. februára 2019 Vedenie UK (ďalej aj „VUK“) okrem iného vzalo na vedomie:
•

informáciu rektora UK o práci a činnosti VUK, a to nasledovne: zasadnutia VUK sa
konajú spravidla v dvojtýždňovom intervale (štvrtky, so začiatkom o 9:00 hod.),
obsahom zasadnutí budú vopred vymedzené dve oblasti, ktorých dopad má strategický
význam pre univerzitu, o. i. bodom rokovania bude aj koncízna informácia členov VUK
o činnosti a aktivite svojich rezortov a diskusia o riešeniach nevyhnutnej agendy, kedy
je potrebné dospieť ku konsenzu,

•

informáciu rektora UK o pláne revízie organizačnej štruktúry Rektorátu UK (na tento
účel zariadil rektor UK pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Róbert Zsembera - predseda
pracovnej skupiny, JUDr. Michal Káčerík, RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., Ing.
Ingrid Kútna Želonková, PhD., Mgr. Peter Kopáč – členovia pracovnej skupiny),

•

informáciu prorektora UK pre informačné technológie o pláne elektronizácie práce
a činnosti VUK;
termín: do nasledujúceho zasadnutia VUK,

•

informáciu rektora UK o postupe a spôsobe predkladania a schvaľovania zahraničných
pracovných ciest – VUK sa návrhom zahraničnej pracovnej cesty bude zaoberať len
v prípade, ak niektorý z členov VUK vznesie pripomienku. Vo virtuálnom prostrední

VUK sa vytvorí priečinok, kde sa budú vkladať návrhy zahraničných pracovných ciest.
Zahraničné pracovné cesty patria do gescie prorektora UK pre medzinárodné vzťahy,
•

informáciu o termínoch zasadnutí vybraných grémií na úrovni univerzity a iných
plánovaných významných podujatí (viď Príloha č. 1),

•

pokyn rektora UK určený kvestorke UK na vyriešenie otázky separovania odpadov
v budove univerzity na Šafárikovom námestí 6 (vrátane zabezpečenia triediacich
kontajnerov, prípravu informácie pre zamestnancov a verejnosť, poučenia upratovačiek
a iných potrebných krokov, ktoré sú nevyhnutné k uskutočneniu tejto agendy). Zároveň
požiadal o podanie informácií, akým spôsobom by univerzita, ako celok – vrátane fakúlt
a súčastí, mohla pristúpiť k separovaniu odpadov. Súčinnosť poskytne Kancelária
rektora UK;
termín: do 31. marca 2019.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Príloha č. 1: Termíny zasadnutí vybraných grémií na úrovni univerzity a iných
plánovaných významných podujatí.

Zasadnutia Vedenia UK:

spravidla štvrtky o 9:00 hod.
najbližšie zasadnutie: 07. marca 2019

Zasadnutia Kolégia rektora UK:

11. marec 2019 o 9:00 hod.

Zasadnutia Vedeckej rady UK:

15. apríl 2019 o 9:00 hod.
17. jún 2019 o 9:00 hod.
30. september 2019 o 9:00 hod.
02. december 2019 o 9:00 hod.

Zasadnutia Správnej rady UK:

termíny určuje predseda SR UK

Zasadnutia Akademického senátu UK: najbližšie zasadnutie dňa 03. apríla 2019 o 14:00 hod.

Promócie absolventov rigorózneho konania:
17. apríl 2019 (zatiaľ orientačne dve promócie s návrhom o 11:00 hod. a 14:00 hod., ale
predpokladá sa, že možno bude stačiť len jedna, podľa počtu ďalších spisov, ktoré fakulty
doručia)
Promócie absolventov doktorandského štúdia a docentov:
05. 04. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod.

04. 10. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod.

21. 06. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod.

06. 12. 2019 o 11:00 hod. a 14:00 hod.

Agenda rezortu medzinárodných vzťahov:
14. marec 2019 – Rektorská sieň – prijatie rektora Babes-Bolyai University v Kluži v
Rumunsku a predsedu Rumunskej akadémie vied prof. Dr. Ioana-Aurela Pop-a, spojené
s prednáškou a uvedením publikácie Dejiny Sedmohradska do života, vrátane odovzdania
Pamätnej medaily UK.
29. apríl 2019 – prijatie a prednáška nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Klausa von Klitzinga.
Podujatie sa organizuje v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
a Nadáciou Tatra banky.

