
UUzznneesseenniiaa  zzoo  44..  zzaassaaddnnuuttiiaa  KKoollééggiiaa  rreekkttoorraa  UUKK    
kkoonnaannééhhoo  1144..--1166..1111..22001122  vv  LLúúččkkaacchh  

  
 

 

Program zasadnutia: 

 
 
Streda 14.11.2012 
 
08,00 h  Odchod autobusu z Fajnorovho nábrežia (Osobný prístav) 

12,30 h  Obed 

Od 14,00 h  Návrh smernice o školnom 
16,40 h  Prestávka 

Od 17,00 h  Zámery UK v oblasti vedy a výskumu na obdobie po roku 2013 
   Prezentácia výsledkov projektov ŠF a inštitucionalizácia CTT 
18,00 h            Večera  

Od 19,00 h  Vedecký park UK I. etapa 

   Aktuálna situácia IKT na UK 
 
Štvrtok 15.11.2012 
 
08,00 - 09,00 h Raňajky 

Od 09,00 h  Metodika delenia štátnej dotácie na rok 2013 
11,20 h   Prestávka 

Od 12,00 h  Zmeny internej legislatívy UK 
13,00 h  Obed 

Od 14,00 h  Vedecká špička UK – ARRA PREZENTÁCIA 
   Informácie dekanov o stave fakúlt  
18,00 h  Večera 

Od 19,00 h  Informácie dekanov o stave fakúlt 
 
Piatok 16.11.2012 
 
08,00 – 09,00 h  Raňajky 

Od 09,00 h   Interný systém pre zabezpečenie kvality na UK 

Od 11,00 h  Rôzne 
12,00 h  Obed 

13,00 h  Odchod do Bratislavy 

 

 
Ad 2) 
Uznesenie č. 01/04/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie k Návrhu smernice o školnom 
a poplatkoch pre akademický rok 2013/2014. 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 02/04/2012 



Kolégium rektora UK berie na vedomie materiál Koncepcia ochrany duševného vlastníctva na 
UK, dekani fakúlt materiál preštudujú a zašlú svoje pripomienky do 31.12.2012. 
Ad 5) 
Uznesenie č. 03/04/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o stave prípravy projektu Univerzitný 
vedecký park UK I. etapa.  
Kolégium rektora UK podporuje ďalší rozvoj spolupráce fakúlt v oblasti výskumu a odporúča 
ich čo najintenzívnejšie zapojenie do tejto spolupráce práve v rámci budovania Univerzitného 
vedeckého parku UK.  
Kolégium rektora UK súhlasí s výskumnými prioritami, ako sú tieto definované pre projekt 
UVP UK.  
Kolégium rektora UK odporúča, aby tieto priority boli východiskom pri príprave dlhodobého 
zámeru UK na roky 2014 – 2020. 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 04/04/2012 
Kolégium rektora UK prerokovalo návrh úprav metodiky delenia štátnej dotácie pre verejné 
vysoké školy, ako bola táto predložená MŠVVaŠ SR pre rok 2013. Kolégium rektora UK 
vyjadrilo súhlas s navrhovanými zmenami.  
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt, aby požiadali zástupcov fakúlt v rade 
vysokých škôl o podporu navrhovaných zmien.  
 
Ad 7) 
Uznesenie č. 05/04/2012 
Dekani fakúlt UK, kvestorka UK a riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK 
zabezpečia vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 
2012 a vymenujú inventarizačné komisie. 
Zabezpečia riadny priebeh inventúr, vyčíslia rozdiely, rozhodnú o ich vysporiadaní a 
vypracujú inventarizačné zápisy, ktorých súčasťou sú inventúrne súpisy. 
Preveria spôsob zabezpečenia ochrany majetku, správnosť uloženia a stanovenie 
zodpovednosti za zverený majetok. 
Z inventarizačných zápisov vypracujú inventarizačnú zápisnicu ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka tj. k 31.12.2012 a spolu s rekapituláciou účtovných stavov zašlú  
kvestorke UK spolu s návrhom navysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov do 
28.01.2013. 
 
Uznesenie č. 06/04/2012 
Kolégium rektora UK sa dohodlo na znení smernice v tejto podobe v trvaní jedného 
(skúšobného) roka. 
 
Uznesenie č. 07/04/2012 
Dekani fakúlt a riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK po obdržaní výzvy 
z daňového úradu na zrušenie, zašlú túto výzvu kvestorke UK. 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 08/04/2012 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o pripravovanom projekte v rámci 
Interného systému pre zabezpečenie kvality na UK. Kolégium rektora UK súhlasí, aby projekt 
pokračoval podľa predloženého návrhu. 
 



Ad 12) 
Uznesenie č. 09/04/2012 
Dekani fakúlt a riaditelia samostante hospodáriacich súčastí UK predložia rektorovi UK 
správu o plnení Opatrení rektora č. 2/2012 do15.12.2012. 
 
Uznesenie č. 10/04/2012 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Gula dodá prehľad nákladov na predmetné telocvične 
za posledné roky a taktiež prehľad poplatkov za využívanie telocviční externými užívateľmi. 
O tomto bode sa bude opätovne rokovať na nasledovnom zasadnutí Kolégia rektora UK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválil:      prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
                rektor UK 
 
 
Zapísala: Mgr. Magalová Daniela 


