
Uznesenia z 2. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 09. 03. 2009 

na pôde UK v Bratislave 
 
Program rokovania: 
1) Otvorenie 
2) Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na r. 
     2009 – rektor UK, kvestorka UK 
3) Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na r. 2009 – rektor 
     UK, kvestorka UK 
4) Plán dovoleniek na rok 2009 – kvestorka UK 
5) Promócie (miesto a počet) – prorektor UK doc. Pekár 
6) Patenty na UK – prorektorka UK prof. Kollárová 
7) Rôzne 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada pani kvestorku UK Ing. Máriu Záthureckú, aby v prípade, že od 
fakúlt a súčastí UK získa z FIS SOFIA potrebné údaje o zamestnaneckých mzdách, pripravila 
do budúcna prehľad priemerných miezd zamestnancov fakúlt a súčastí UK s tým, že bude 
odlíšená položka miezd pridelených podľa Metodiky UK a položka miezd pridelených podľa 
ďalších dotačných prostriedkov (granty, a pod.). 
 
Z: tajomníci fakúlt UK, kvestorka UK 
T: jún 2009; resp. júl 2009 
 
Uznesenie č. 2/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov lekárskych fakúlt UK, aby pripravili vyčíslenie 
nákladov, ktoré ostávajú nepokryté v prípade študentov prekračujúcich štandardnú dĺžku 
štúdia a poslali ho rektorovi UK. Rovnako tiež pánov dekanov lekárskych fakúlt UK žiada, 
aby pripravili zdôvodnenie prostriedkov za špecializačné štúdium. Na ich základe sa bude 
rektor UK uchádzať o získanie predmetných prostriedkov. 
 
Z: dekani LF UK, JLF UK, rektor UK 
T: do 31. 03. 2009, resp. do 14. 04. 2009 
 
Uznesenie č. 3/2/2009 
Kolégium rektora UK na návrh dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK doc. 
RNDr. Jána Boďu, CSc., opätovne hlasovalo o návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty UK 
prof. RNDr. Antona Gáplovského, DrSc., ktorý žiadal pre každú fakultu a Rektorát UK 
vyčleniť finančné prostriedky predstavujúce 90 % z trojročného priemeru výdavkov na 
energie s tým, že ostatné financie sa prerozdelia podľa ministerskej metodiky. Za návrh 
hlasovali páni dekani FMFI UK, PriF UK, FaF UK a JLF UK. Nik z ostatných pánov dekanov 
nebol proti, ostatní sa zdržali hlasovania.  
 
Uznesenie č. 4/2/2009 
Kolégium rektora UK prerokovalo a následne schválilo návrh Metodiky rozpisu dotácie zo 
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na r. 2009, predložený rektorom UK, 
ktorý počíta s delením dotačných prostriedkov v tom pomere, v akom boli na UK vysúťažené 
(42% za výkon vo vede, 58 % za výkon vo vzdelávaní) s ponechaním výkonových váh UK, 
s bodovníkom publikačnej činnosti UK a so zohľadnením umeleckej činnosti vysokých škôl 



podľa evidencie umeleckej  tvorby a patentov vo výkone za vedu váhou 0,025. Za Metodiku 
UK sa vyjadrili: LF UK, JLF UK, PedF UK, FiF UK, FMFI UK, FSEV UK, EBF UK, 
RKCMBF UK, FM UK, PraF UK, FTVŠ UK; proti hlasovala PriF UK; hlasovania sa zdržala 
FaF UK. 
 Kolégium rektora UK preto odporučilo rektorovi UK predložiť návrh Metodiky UK na 
schválenie Akademickému senátu UK. 
 
Z: rektor UK 
T: zasadnutie AS UK 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 5/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada pani kvestorku UK Ing. Máriu Záthureckú, aby preverila, či sa 
prostriedky delené podľa výkonu vo vede so zohľadnením umeleckej činnosti vysokých škôl 
podľa evidencie umeleckej  tvorby a patentov delili z objemu, v ktorom boli tieto prostriedky 
vysúťažené.  
 
Z: kvestorka UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 6/2/2009 
Kolégium rektora UK v počte dvanástich pánov dekanov fakúlt UK v hlasovaní vyjadrilo 
presvedčenie, že Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na r. 
2009 bol vykonaný v súlade so schválenou Metodikou UK. Hlasovania sa zdržal jeden pán 
dekan.  
 Zároveň Kolégium rektora UK odporučilo rektorovi UK predložiť schválený rozpis na 
zasadnutie Akademického senátu UK. 
 
Z: rektor UK 
T: zasadnutie AS UK 
 
Ad 4) 

Uznesenie č. 7/2/2009 
Kolégium rektora UK rozhodlo, že hromadné čerpanie dovolenky na Univerzite Komenského 
v Bratislave v roku 2009 bude v termíne od 21. 12. 2009 do 31. 12. 2009. 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 8/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby v prípade, že je to možné, 
prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, PhD., do týždňa poslali korigovaný odhad 
počtu plánovaných promócií, na základe ktorého vypracuje konečný harmonogram promócií. 

Kolégium rektora UK zároveň pánov dekanov vyzýva, aby v prípade, že chcú 
realizovať bakalárske promócie mimo priestorov UK, dali rektorovi UK túto skutočnosť na 
vedomie.  
 
Z: dekani fakúlt UK, prorektor UK doc. Pekár 
T: do 16. 03. 2009, resp. do 31. 03. 2009 
 
 

 



Ad 6) 

Uznesenie č. 9/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov predmetných fakúlt (FMFI UK, PriF UK, FaF 
UK, prípadne FTVŠ UK), aby do 20. 03. 2009 pani prorektorke UK prof. RNDr. Marte 
Kollárovej, DrSc., nahlásili zoznam doplnených patentov za svoju fakultu.  
 
Z: dekani predmetných fakúlt UK 
T: do 20. 03. 2009 
 
Ad 7) 

Uznesenie č. 10/2/2009 
Kolégium rektora UK vyzýva pánov dekanov fakúlt, ktorých zamestnanci sú riešiteľmi 
projektov v rámci výzvy 2.1, resp. 4.1 Operačného programu Výskum a vývoj, aby rektorovi 
UK do 16. 03. 2009 zaslali špecifikáciu objemu financií s časovým rozpisom, o ktoré by sa 
chceli v rámci pôžičky od Záručnej banky uchádzať. 
 
Z: dekani predmetných fakúlt UK 
T: do 16. 03. 2009 
 
Uznesenie č. 11/2/2009 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby preveril spôsob realizácie verejného 
obstarávania v rámci riešenia projektov výziev 2.1, resp. 4.1 Operačného programu Výskum 
a vývoj.  
  
Z: rektor UK 
T: bezodkladne 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
               rektor UK 

 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik  
 


