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Program zasadnutia: 
 

1) Otvorenie 
2) Informácie rektora UK 
3) Akademický informačný systém 
4) Prehľad modelov hodnotenia pracovísk univerzít 
5) Návrhy novelizácie zákona o VŠ 
6) Školné fakúlt UK 
7) Dlhodobý zámer UK 
8) Nakladanie s majetkom UK 
9) Študijný program „Master of Public Health“ 
10) Informácie hlavnej kontrolórky UK 
11) Rôzne 

 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie, že odovzdanie funkcií dekanov na fakultách 
UK, na ktorých dochádza k zmene vedenia, musí prebehnúť protokolárnym spôsobom. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 2/6/2010 
Kolégium rektora UK odsúhlasilo založenie materskej spoločnosti UK VEDA, s. r. o. 
Kolégium rektora UK zároveň žiada dekanov fakúlt UK, aby podrobne informovali 
členov akademických senátov fakúlt o význame a potrebe vzniku materskej 
spoločnosti UK VEDA, s. r. o., ako i dcérskych spoločností na fakultách UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 3/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o aktivitách Dunajského 
vedomostného klastra, ktorého spoluzakladateľom je UK. Rektor UK žiada dekanov 
fakúlt UK o informovaní členov svojich kolégií o týchto aktivitách a možnostiach 
spolupráce v rámci platformy Dunajského vedomostného klastra. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
 



Uznesenie č. 4/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie rektora UK o projekte UNICAN - 
stanovovaní nákladovosti na študijný program, resp. študenta daného študijného 
programu, ktorého autorom je doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. Rektor UK zašle 
členom Kolégia rektora UK prezentáciu doc. Mederlyho.  
 
Z: rektor UK 
T: december 2010 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 5/6/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby bezodkladne odstránili chyby 
v záznamoch prijímacích konaní v Akademickom informačnom systéme.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 6/6/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje prorektora UK pre študijné veci doc. RNDr. Jána 
Pekára, PhD., aby zosumarizoval požiadavky UK týkajúce sa aktivizácie modulu 
Akademického informačného systému, ktorý by umožňoval evidovať frekventantov 
celoživotného vzdelávania, a tieto postúpil správcovi systému.  
Kolégium zároveň zaväzuje prorektora UK k zaslaniu štatistického prehľadu počtu 
a typológie chýb evidencie v systéme AIS dekanom fakúlt UK. 
 
Z: prorektor UK doc. Pekár 
T: december 2010 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 7/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie rektora UK o zámere vytvoriť 
užšiu platformu rektorskej konferencie pod pracovným názvom „U7“, v ktorej by bolo 
združených sedem slovenských univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, 
Slovenská technická univerzita, Žilinská univerzita, Technická univerzita vo Zvolene, 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita 
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach). Kolégium rektora UK zároveň žiada 
rektora UK, aby nové vedenie UK informoval o stave a možnostiach vývoja tohto 
združenia. 
 
Z: rektor UK 
T: december 2010 
 
Ad 5) 
Uznesenie č. 8/6/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK k dodaniu ideových návrhov  
na novelizáciu zákona o vysokých školách na adresu rektora UK a prorektorky UK pre 



legislatívu JUDr. Márie Duračinskej, CSc., do 3. decembra 2010, resp. k dodaniu  
legislatívne dopracovaných návrhov do 15. decembra 2010.    
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 3. 12. 2010, resp. 15. 12. 2010 
 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 9/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o spoplatnení všetkých foriem 
externého štúdia a o zmene splatnosti školného. 
 
Z: dekani  
T: bezodkladne 
 
 
Ad 7) 
Uznesenie č. 10/6/2010 
Kolégium rektora berie na vedomie nedostatky, ktoré sa ukázali pri vyhodnocovaní 
plnenia dlhodobého zámeru UK. Rektor UK bude informovať nové vedenie UK  
o zákonnej povinnosti ročnej aktualizácie dlhodobého zámeru.  
 
Z: rektor UK 
T: december 2010 
 
 
Ad 8) 
Uznesenie č. 11/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie prorektorky UK pre legislatívu  
JUDr. Márie Duračinskej, CSc., o vnútornom predpise o nakladaní s majetkom. 
V súvislosti so smernicou sa plnomocenstvo fakúlt UK rozšíri o možnosti vyplývajúce 
zo smernice. 
 
Z: rektor UK, prorektorka UK JUDr. Duračinská 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 9) 
Uznesenie č. 12/6/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekana LF UK  predložiť žiadosť o akreditáciu 
študijného programu „Master of Public Health“ hneď po vymenovaní profesorky pre 
verejné zdravotníctvo, ktorá sa má stať garantom študijného programu.  
 
Z: LF UK 
T: február 2011 
 



Ad 10) 
Uznesenie č. 13/6/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK k dodržiavaniu Zákona o ochrane 
osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z.) a vnútorného predpisu UK č. 2/2006 
o ochrane osobných údajov, s osobitnou pozornosťou na § 17 uvedeného zákona 
o poučení oprávnených osôb. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 14/6/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie prorektora UK pre IT doc. MUDr. 
Martina Dúbravu, CSc., o telekonferenčnej miestnosti. Fakulty si môžu v prípade 
záujmu miestnosť rezervovať na účely realizácie telekonferencie. 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
                rektor UK 
 
 
 
 
Zapísala:  PhDr. Andrea Kučerová 


