
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 20. mája 2019 

 

Prítomní z Vedenia UK:  prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Jozef Masarik,  

DrSc., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. PhDr. Radomír 

Masaryk, PhD., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., doc. Mgr. 

Jozef Tancer, PhD., JUDr. Jana Duračinská, PhD., Ing. Ingrid 

Kútna Želonková, PhD. 

Prítomní – ostatní: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Mgr. Róbert Zsembera, Mgr.  

Jana Šmelková, PhD. 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Harmonogram prípravy konceptu komunikačnej stratégie. 

2. Východiská pre revíziu organizačnej štruktúry RUK. 

3. Rôzne – operatíva. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Prorektor pre vonkajšie vzťahy informoval Vedenie UK (ďalej len „VUK“) o návrhu 

harmonogramu prípravy konceptu komunikačnej stratégie. V diskusii jednotliví členovia 

VUK predniesli návrhy na zváženie a/alebo zapracovanie. VUK sa s návrhom stotožnilo 

a odporúča prorektorovi pre vonkajšie vzťahy pokračovať ďalej v činnostiach vedúcich 

k efektívnemu nastaveniu komunikačnej stratégie univerzity.  

3. Predseda pracovnej skupiny pre revíziu organizačnej štruktúry Rektorátu UK informoval 

VUK o aktuálnom stave prác na príprave návrhu revízie organizačnej štruktúry Rektorátu 

UK, zároveň prezentoval konceptuálnu mapu zostavenú pracovnou skupinou s cieľom 

popísať a identifikovať jednotlivé oblasti činností (vyplývajúcich zo zákona, vlastných 

a pod.) univerzity, na základe ktorých bude možné následne pokračovať v ďalšej práci. 

Jednotliví členovia VUK v diskusii vzniesli podnetné návrhy o ktorých bude pracovná 

skupina rokovať na svojom nasledujúcom stretnutí. VUK odporúča pokračovať ďalej 

v práci podľa prezentovaného s pripomienkami (viď úlohy). 

Úloha č. 1: komplexne analyzovať vznik, aktuálny stav (zmluvné vzťahy, financovanie,..) 

a ďalšiu potrebu existencie špeciálnych katedier a pracovísk pri Rektoráte UK.  

Termín: predložiť na zasadnutie VUK v júni 2019. 

Zodpovedá: predseda pracovnej skupiny pre revíziu Rektorátu UK. 



Úloha č. 2: dôkladne a komplexne analyzovať otázku inštitútu zabezpečovania kvality 

vnútorných procesov, vzdelávania a vedy na UK (vrátane komparácie so 

zahraničím, napr. fungovanie Rady pre kvalitu Karlovej univerzity a pod.). 

Termín: predložiť na zasadnutie VUK v júni 2019. 

Zodpovedá: predseda pracovnej skupiny pre revíziu Rektorátu UK. 

4. Prorektor pre informačné technológie informoval VUK o výsledkoch zasadnutia Pracovnej 

skupiny MŠVVaŠ SR na prípravu Programu informatizácie školstva, Konferencie 

PRIEMYSEĽ 4.0 a VZ APS SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


