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Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 
2. Komplexná akreditácia – prorektor UK doc. Pekár 
3. Centrálny register študentov – prorektor UK doc. Pekár  
4. Informácia k uzneseniu č. 03/03/13 zasadnutia Kolégia rektora UK zo dňa 10. júna 

2013 - JUDr. Lantay a Mgr. Miazdra 
5. Informácia o projekte INSYZAKUK – prorektor UK prof. Šlahor 
6. Návrh smernice o habilitačnom konaní o udelenie titulu docent a vymenúvacom 

konaní za profesora na UK – prorektor UK prof. Meško 
7. Stav riešenia projektu UVP UK  – prorektor UK prof. Turňa 
8. Informácia o IKT na UK – prorektor UK prof. Turňa 
9. Informácia o stave prípravy štátnej dotácie na rok 2014 – rektor UK prof. Mičieta 
10. Rôzne: 

� Informácie o stave prípravy plánu hlavných úloh UK – prorektor UK doc. 
Múcska 

� Informácie o prípravách osláv 95. výročia UK – prorektor UK doc. Múcska 
� Iné 

11. Záver 
 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie KR UK č. 1/4/2013 
Kolégium rektora UK prijalo na vedomie informácie o komplexnej akreditácii UK, 
vrátane harmonogramu jej prípravy. 
 

 
Ad 3) 
Uznesenie KR UK č. 2/4/2013:  
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK vložiť chýbajúce údaje a opraviť 
chybné záznamy v systéme AIS2 (najmä so zameraním na štipendiá) do 12. októbra 
2013 pre študentov PhD. stupňa štúdia a pre pregraduálne štúdium do 30. novembra 
2013. 
 
 
Ad 4) 
Uznesenie KR UK č. 3/4/2013 
Kolégium rektora UK berie na vedomie podané vysvetlenie k verejnému obstarávaniu 
na predmet zákazky Výpočtová technika – hardvér. Dekani fakúlt UK predložia 
rektorovi UK písomné záznamy, ktorými namietali proces obstarávania.  
 
 



Ad 5) 
Uznesenie KR UK č. 4/4/2013: 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK a riaditeľku CĎV UK: 
1. Nahlásiť prípadné zmeny v personálnej matici projektu INSYZAKUK garantovi  
    odborných aktivít projektu, prorektorovi UK prof. Šlahorovi – do 9. 10. 2013; 
2. Doplniť pracovné náplne riešiteľov projektu INSYZAKUK a informáciu zaslať na  
    RUK (garantovi odborných aktivít projektu) - do 15. 10. 2013; 
3. Poslať garantovi odborných aktivít projektu mená zodpovedných pracovníkov,  
    ktorí budú spolupracovať pri poskytovaní základných informácií a údajov   
    potrebných k vyplneniu pracovného hárka – do 15. 10. 2013; 
4. Zabezpečiť účasť fakultných riešiteľov projektu INSYZAKUK na pracovných  
    poradách, prípadne dohodnúť náhradu – termín: priebežne. 
 

Ad 8) 
Uznesenie KR UK č. 5/4/2013: 
Rektor UK zabezpečí prípravu prehľadu verejných obstarávaní UK týkajúcich sa 
štrukturálnych fondov a zašle ho dekanom fakúlt UK. 

 
Ad 10) 
Uznesenie KR UK č. 6/4/2013: 
Kolégium rektora UK obdrží najneskôr do 20. novembra 2013 návrh textu dlhodobého 
zámeru UK na obdobie rokov 2014 - 2024. 

 
Uznesenie KR UK č. 7/4/2013: 
Dekani fakúlt UK pošlú najneskôr do 7. novembra 2013 do Kancelárie rektora UK 
návrhy partnerských inštitúcií a jednotlivcov, ktorých nominujú na udelenie ocenenia 
UK pri príležitosti 95. výročia UK. Každá fakulta dodá v závislosti od veľkosti fakulty 
max. 7 návrhov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:            prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 

 rektor UK 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Andrea Földváryová 


