Zápisnica
z online zasadnutia Vedenia UK
prostredníctvom MS TEAMS
dňa 15. októbra 2020

Prítomní členovia Vedenia UK:

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

Prítomní – ostatní:

Jana Šmelková, Róbert Zsembera, Peter Kopáč (Centrum
informačných technológií UK)

Prerokovávané oblasti (témy):
1. Návrh koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030.
2. Zabezpečovanie kvality na UK.
3. Operatíva – rôzne.
Priebeh a stručný zápis:
1. Otvorenie – rektor UK otvoril zasadnutie a privítal prítomných.
2. Rektor UK a prorektor UK pre knižničné a informačné služby informovali Vedenie UK (ďalej len
„VUK“) o aktualitách súvisiacich s nákupom IKT prostredníctvom dynamického nákupného
systému.
3. Prorektor UK pre knižničné a informačné služby podrobne prezentoval jednotlivé časti návrhu
koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030: informatika na UK a jej postavenie,
stav informatiky na UK, informatizácia univerzity, hlavné ciele informatiky na vymedzené
obdobie. Ďalej pozornosť upriamil na význam vlastného vývoja pre informatizáciu univerzity,
poukázal na miesto informatiky v hlavných oblastiach činnosti univerzity, na predpoklady
fungovania a rozvoja informatiky na UK. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy pripomenul, aby
sa v rámci aliancie v projekte ENLIGHT nezabudlo na vybudovanie digitalizovaného kampusu.
Prorektorka UK pre majetok a investície požiadala, aby sa počítalo s podporou IT pre oblasť správy
a údržby majetku. Pripojila sa aj prorektorka UK pre kvalitu, a to vo vzťahu k zabezpečovaniu
kvality na UK. VUK podporilo návrh koncepcie predkladanej prorektorom UK pre knižničné
a informačné služby.
Záver: prorektor UK pre knižničné a informačné služby zabezpečí finalizáciu návrhu
koncepcie rozvoja informatiky na UK na roky 2020 – 2030. Návrh koncepcie bude
predložený kolégiu rektora a na najbližšie rokovanie grémií Akademického senátu UK.
4. Rektor UK vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť agendy zabezpečovania kvality na UK
v nasledujúcom období, zaradí na každé ďalšie zasadnutie VUK do programu samostatný bod
týkajúci sa tejto agendy. Zároveň požiadal VUK, aby sa problematike venovalo so zvýšenou
pozornosťou. Rektor UK rozdelil zodpovednosť za agendu medzi troch prorektorov nasledovne:

•
•

5.

6.
7.

8.

prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci – študijné programy
prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť – habilitácie
a inaugurácie
• prorektorka UK pre kvalitu – vnútorný systém kvality
VUK diskutovalo o jednotlivých štandardoch vydaných SAAVS a o metodike ich
vyhodnocovania. Aktuálnu prioritu majú štandardy pre študijný program. Prorektorka UK pre
vzdelávanie a sociálne veci informuje dekanov fakúlt o stave aktivitách VUK vo vzťahu
k akreditácií.
Kvestorka UK informovala o mimoriadnej dotácii MŠVVaŠ SR pre vysoké školy na zmiernenie
následkov pandémie ochorenia COVID-19.
Kvestorka UK otvorila diskusiu k pripomienkovaniu východísk návrhu novej metodiky MŠVVaŠ
SR na financovanie vysokých škôl. Sumarizáciu pripomienok zašle kancelária rektora Slovenskej
rektorskej konferencii a na sekciu vysokých škôl MŠVVaŠ SR.
Jednotliví prorektori odprezentovali svoje aktivity v rámci pôsobnosti ich rezortov.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

Zapísali:

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

Za správnosť:

Mgr. Róbert Zsembera

