
Uznesenia z 1. zasadnutia Kolégia rektora UKUznesenia z 1. zasadnutia Kolégia rektora UK
konaného 11.2.2013 na pôde UKkonaného 11.2.2013 na pôde UK

Program zasadnutia:

1.  Otvorenie

2.  Inauguračné konanie – informácia (rektor UK)

3.  Harmonogram štúdia na UK v akademickom roku 2013/2014 a udelenie rektorského voľna 

     (prorektor  UK doc. Pekár) 

4.  Metodika delenia štátnej dotácie na rok 2013 a Delenie štátnej dotácie na UK na rok 2013

     (rektor UK)

5.  Harmonogram úpravy vnútorných predpisov v nadväznosti na novelu zákona o VŠ  

     (prorektorka UK prof. Patakyová)

6.  Projekt INSYZAKUK – informácia (prorektor UK doc. Ostrovský)

7.  Projekt SEE Technology – informácia (prorektor UK prof. Turňa)

8.  Rôzne

      - Poznatky z kontrolnej činnosti (JUDr. Partlová)

      - Novela zákonníka práce - informácia (prorektorka UK prof. Patakyová)

      - Kritéria pre komplexnú akreditáciu – správa o stave (rektor UK)

      - Kolektívna zmluva (rektor UK)

9.  Záver

Ad 2)
Uznesenie č. 01/01/2013
Dekani  fakúlt  obdržia  list,  ktorý  bude  informovať  o problémoch  pri  habilitačnom 
a inauguračnom konaní, tak aby sa predišlo možným konfliktom. Bude tiež vydaná smernica 
rektora o habilitačnom a inauguračnom konaní.

Ad 3)
Uznesenie č. 02/01/2013
Kolégium  rektora  UK  odsúhlasilo  Harmonogram  štúdia  na  UK  v akademickom  roku 
2013/2014 a zobralo na vedomie informáciu o udelení rektorského voľna.

Ad 4)
Uznesenie č. 03/01/2013
Dekani  zašlú  počty  nových  doktorandov  za  jednotlivé  fakulty  na  kanceláriu  rektora  UK 
v termíne do 18.02.2013.



Uznesenie č. 04/01/2013
Dekani fakúlt sa vyjadria, akým spôsobom chcú deliť neúčelovú časť dotácie (podľa počtu 
doktorandov alebo podľa výkonu vo vede) do 18.02.2013.

Uznesenie č. 05/01/2013
Na zasadnutie Kolégia rektora UK dňa 18.02.2013 budú predložené tri verzie nápočtu, a to pri 
garantovanom minime 95%, 97% a 100%.

Ad 5)
Uznesenie č. 06/01/2013
Kolégium rektora  UK berie  na  vedomie  informáciu  o Harmonograme úpravy vnútorných 
predpisov v nadväznosti na novelu zákona o vysokých školách s účinnosťou od 01.01.2013

Ad 6)
Uznesenie č. 07/01/2013
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o projekte INSYZAKUK.

Uznesenie č. 08/01/2013
Rektor  UK  zvolá  samostatné  stretnutie  Vedenia  UK  s dekanmi  fakúlt  k projektu 
INSYZAKUK.

Ad 7)
Uznesenie č. 09/01/2013
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o projekte SEE Technology.

Ad 8)
Uznesenie č. 10/01/2013
Dekani fakúlt UK a riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí predložia v zmysle bodu č. 
34  Opatrení  rektora  UK  č.  2/2013  písomnú  správu  rektorovi  UK  o  splnení  opatrení  a 
priebežnom plnení trvalých opatrení v termíne do 10.06.2013. 

Uznesenie č. 11/01/2013
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu k novele zákonníka práce. Dekani fakúlt 
obdržia Usmernenie k ďalšiemu postupu fakulty ako zamestnávateľa pri porušení ustanovenia 
§ 74 ods. 4 zákona o vysokých školách.

Uznesenie č. 12/01/2013
Dekani fakúlt zašlú pripomiekny k akreditačným kritériam do konca februára 2013.

Schválil: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
        rektor UK

Zapísala: Mgr. Daniela Magalová


