Zápisnica z 3. zasadnutia Vedenia UK
zo dňa 21. marca 2019

Prítomní z členov Vedenia UK: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr. Jana Duračinská,
PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD, doc. RNDr. Daniel
Olejár, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, 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. Jana Šmelková, PhD. (asistentka
rektora), Mgr. Martina Mášiková (poverená zastupovaním vedúcej oddelenia vzťahov
s verejnosťou).

Na svojom zasadnutí v m. č. 506 vo Vedeckom parku UK dňa 21. marca 2019 so začiatkom
o 09:00 hod. Vedenie UK (ďalej aj „VUK“) okrem iného:
•

diskutovalo o otázke rebrandingu univerzity. Je potrebné reflektovať aktuálne
spoločenské a marketingové trendy s ohľadom na vytvorenie jednotnej vizuálnej
identity univerzity. V súčasnosti používame tri rôzne logá, a vizuálna komunikácia nie
je jednotná. VUK sa dohodlo na vytvorení jednotnej vizuálnej identity, ktorá zjednotí
komunikáciu rôznych súčastí univerzity. Pro futuro upriamiť pozornosť na možnosti
zriadenia

kariérneho,

co-workingového

a poradensko-psychologického

centra

univerzity, vytvoriť pozíciu manažéra práce s absolventami univerzity a pod. Ďalej
otvoriť diskusiu o možnostiach (prínosoch, ohrozeniach,...) vytvorenia „univerzitnej“
strednej školy, zlepšiť komunikáciu a prácu so strednými školami (vytvoriť pozíciu
ambasádora univerzity vo vzťahu k stredným školám), s výchovnými poradcami na
stredných školách, pokúsiť sa vytvoriť kampaň cielenú na stredoškolákov, aby zotrvali
študovať na Slovensku a pod.
Úloha/termín: o 2 mesiace aktualizácia stavu prípravy a ďalšieho postupu v otázke
rebrandingu univerzity - zabezpečí prorektor pre vonkajšie vzťahy; nový rebranding
v prípade schválenia aplikovať od septembra 2020,
•

vzalo na vedomie informácie prorektora UK pre vonkajšie vzťahy k podujatiu osláv
stého výročia univerzity v termíne 26. – 27. júna 2019. Zároveň VUK vyjadrilo súhlasný
postoj k realizácii a spôsobe udeľovania pamätných medailí univerzity.

Po ukončení zasadnutia VUK nasledovala prehliadka priestorov, technického vybavenia
a prezentácia vedeckovýskumných výsledkov dosiahnutých činnosťou vo Vedeckom parku
UK.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

