Zá p i s n i c a
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 3. apríla 2019

Prítomní z Vedenia UK:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,
DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., PhDr. Radomír
Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr.
Jozef Tancer, PhD., Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Prítomní – ostatní:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.
Jana Šmelková, PhD., Mgr. Róbert Gula, MSc., MBA

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Akademický informačný systém (AiS2) a informatika na UK.
2. UNICA, EUA, medzinárodné aktivity a účasť UK.
3. Rôzne (Výročná správa o činnosti UK za rok 2018,..).

Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie.
2. Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK informoval o stave rekonštrukcie (na žiadosť Vedenia
UK) Výškového bloku „B“ (VB „B“) a možných rizikách – súťažné podklady zaslané
vedúcemu OCOZ RUK a následne zaslané prostredníctvom kancelárie rektora nadácii
Zastavme korupciu a občianskemu združeniu Proti korupcii. Do pozornosti: vzhľadom na
finančne významnú investíciu je potrebné úzko spolupracovať (a notifikovať)
s ministerstvom dopravy a výstavy.
Úloha č. 1:

informovať vedenie o aktuálnych otázkach v procese prípravy a realizácie
verejného obstarávania týkajúc sa rekonštrukcie VB „B“

Termín:

priebežne

Zodpovedá:

rektor

3. Dohoda o forme zaznamenávania priebehu zasadnutí vedenia – stručné zápisnice:
prerokovávaná vec, úloha, zodpovedný, termín.
4. Informatika na UK – informácia o stave a plánoch, prioritách.
Úloha č. 2:

vykonať analýzu problémov a potrieb informačného systému, vrátane návrhov
ďalšieho postupu a možností.

Termín:

do 1 mesiaca predložiť Vedeniu UK, potom kolégium, AS.

Zodpovedá:

pror. pre informačné technológie.

Úloha č. 3:

vykonať komplexnú analýzu stavu archívu a potreby jeho digitalizácie, vrátane
možností spoločného využívania priestorov s centrom informačných technológií
(prípadne iných pracovísk).

Termín:

predložiť na VUK v júni 2019.

Zodpovedá:

pror. pre informačné technológie.

5. Prorektor pre medzinárodné vzťahy informoval VUK o existujúcich i plánovaných
medzinárodných spoluprácach UK.
Úloha č. 4:

koordinovať spoluprácu s fakultami v oblasti získavania budúcich študentov.

Termín:

priebežne.

Zodpovedá:

prorektor pre vonkajšie vzťahy.

Úloha č. 5:

aktívne vyhľadávať a posilňovať väzby so zahraničnými VŠ, najmä s ohľadom
na vznikajúce konzorciá.

Termín:

priebežne; predložiť v júni 2019 informáciu o aktuálnom stave a možnostiach
pro futuro.

Zodpovedá:

prorektor pre medzinárodné vzťahy.

6. Prorektorka pre rozvoj a kvalitu informovala o stave spracovania Výročnej správy UK za
rok 2018.
7. Kvestorka informovala o potrebe predloženia správy o štrukturálnych zmenách na vysokej
škole.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Zapísala:

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

