Zápisnica
zo zasadnutia Vedenia UK
dňa 7. júla 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, Jozef
Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Jozef Tancer, Ingrid
Kútna Želonková

Prítomní – ostatní:

Zlatica Plašienková, Jana Šmelková, Róbert Zsembera

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Operatíva – rôzne.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a poďakoval Vedeniu UK (ďalej len „VUK“) za usilovnú
prácu počas krízovej situácie.
2. Rektor UK oboznámil VUK s výsledkami a závermi uskutočnenej kontroly na FTVŠ UK, ktorou
poveril vedúcu Útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu RUK. V nadväznosti na výsledky
kontroly, rektor UK vydá príkaz rektora na zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a
elimináciu rizík v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku.
3. Rektor UK informoval o predloženom návrhu prorektora UK pre knižničné a informačné služby o
aktualizácii vnútorných predpisov v oblasti nakladania s insígniami UK, ktorý bude postúpený na
Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK, ktoré pripraví konkrétny právny návrh. VUK sa
zhodlo na potrebe trvalého obsadenia pozície pedela.
4. Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť zdôraznil potrebu motivácie
zvyšovania výkonov UK vo vede a udržiavania vysokej úrovne vedeckých rád fakúlt UK.
5. Rektor UK po spoločnej diskusii s VUK uložil členom VUK a iným zamestnancom pracovné
úlohy s termínom realizácie po lete (august 2020).
Kvestorka UK

Prorektorka UK pre
majetok a investície

Prorektorka UK pre
vzdelávanie
a sociálne veci

•
•
•
•
•
•
•
•

revitalizácia vysokoškolských internátov – požiadavka na
MŠVVaŠ SR
Neinvestičný fond UK – ako ďalej
koncepcia nakladania s majetkom UK – strednodobý horizont
zámena pozemkov UK s STU (Mlynská dolina)
možnosti zámeny majetku UK s CVTI SR
hľadať nové možnosti alokácie CĎV UK
budova CĎV UK v Modre – ako ďalej
návrh zmeny koncepcie CĎV UK (v súčinnosti s prorektorom
UK pre knižničné a informačné služby)

•

Prorektor UK pre
knižničné
a informačné služby

•
•
•

Prorektor UK pre
medzinárodné vzťahy
Prorektor UK pre
vonkajšie vzťahy
Prorektorka UK pre
kvalitu

•

Prorektor UK pre
vedu, doktorandské
štúdium a projektovú
činnosť
Všetci členovia VUK

Vedúci
Oddelenia
legislatívy a právnych
služieb RUK
Mgr. Jana Šmelková,
PhD.

•
•

•
•
•

•

do troch mesiacov predložiť návrh vrátane časového
harmonogramu
štandardy kvality (spolu s prorektorom UK pre vedu,
doktorandské štúdium a projektovú činnosť a prorektorkou UK
pre kvalitu)
návrh koncepcie rozvoja IT v horizonte 5 a 10 rokov
elektronická schránka – komplexné riešenie v podmienkach UK
návrh zmeny koncepcie CĎV UK (v súčinnosti s prorektorkou
UK pre vzdelávanie a sociálne veci)
UNESCO katedry – ako ďalej
časový plán postupu ďalších prác na novej vizuálnej identite UK
Návrh termínu štartu novej identity: 1. 9. 2021
štandardy kvality (spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie
a sociálne veci a prorektorom UK pre vedu, doktorandské
štúdium a projektovú činnosť)
návrh, ako sa UK postaví k implementácii štandardov kvality
obnoviť tému postdoktorandských pobytov na UK
štandardy kvality (spolu s prorektorkou UK pre vzdelávanie
a sociálne veci a prorektorkou UK pre kvalitu)

•

identifikovať podľa jednotlivých úsekov vnútorné predpisy,
ktoré sú zastarané, nepoužívané, resp. obsahujú už neaktuálnu
právnu úpravu a pod. Zamyslieť sa nad ich úpravami
reflektujúcimi súčasný právny stav a možnosťami efektívneho
uplatnenia v podmienkach UK.
pokračovať v prípravách na návrhu nového Štatútu UK

•

pokračovať v prípravách projektu univerzitnej materskej školy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK
Zapísali:

Mgr. Jana Šmelková, PhD., Mgr. Róbert Zsembera

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

