
Uznesenia z 3. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 11. 05. 2009 

na pôde UK v Bratislave 
 
 
Program rokovania: 
1) Otvorenie 
2) Verejné obstarávanie pri projektoch EÚ – rektor, dekani 
3) Akademický informačný systém 2 – pror. Pekár 

4) Výsledky kontroly o školnom – pror. Duračinská 

5) Spôsob odovzdávania záverečných prác – pror. Pekár 

6) Návrh úpravy štruktúry „ročeniek“ fakúlt – pror. Dúbrava 

7) Rôzne: 
7.1) Granty UK – pror. Kollárová 

7.2) Počty nových doktorandov – pror. Kollárová 
7.3) Financovanie špecializovaného štúdia - rektor 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/3/2009 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie nevyhnutnosť a bezodkladnosť komplexnej zmeny 
doterajšieho režimu verejného obstarávania pri projektoch Európskej únie i pri obstarávaní 
všetkých tovarov a služieb na Univerzite Komenského v Bratislave v tom zmysle, že doterajší 
model decentralizovaného verejného obstarávania bude nahradený modelom centrálne 
riadeného obstarávania z úrovne Rektorátu UK v súčinnosti s fakultami a súčasťami UK. 
V prípade projektov z EÚ ihneď, v ostatných tovaroch a službách najneskôr od 01. 01. 2010.  
 
Uznesenie č. 2/3/2009 
Kolégium rektora UK vyjadrilo súhlas s návrhom rektora UK na zostavenie centrálneho tímu 
pre verejné obstarávanie na Univerzite Komenského v Bratislave s tým, že hlavným 
koordinátorom tímu bude menovaný JUDr. Ján Lantay, vedúci Oddelenia správy majetku 
a verejného obstarávania RUK a členmi tímu budú osoby, ktoré páni dekani tých fakúlt, ktoré 
sú zapojené do projektov operačného programu Výskum a vývoj, do 15. 05. 2009 do 12,00 h 
nahlásia.  
 
Z: dekani príslušných fakúlt; 
T: do 15. 05. 2009, do 12,00 h; 
 
Uznesenie č. 3/3/2009 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., aby sa na 
Agentúre MŠ SR pre štrukturálne fondy Európskej únie informoval o pripravovaných 
školeniach k verejnému obstarávaniu pri projektoch EÚ a informáciu distribuoval pánom 
dekanom.  
 
Z: rektor UK; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 4/3/2009 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt UK zostaviť realizačné tímy pre 
implementáciu Akademického informačného systému na UK, na čele ktorých budú príslušní 
páni prodekani pre študijné veci. Ďalšími členmi tímu by mali byť príslušní vedúci študijného 



oddelenia, prípadne vedúci oddelenia pre doktorandské štúdium, resp. zodpovední pracovníci 
z príslušného IT oddelenia.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: bezodkladne; 
 
Uznesenie č. 5/3/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby prorektorovi UK doc. RNDr. 
Jánovi Pekárovi, PhD., nahlásili mená príslušných pánov prodekanov, ktorí budú zodpovedať 
za proces implementácie Akademického informačného systému z úrovne fakulty.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: do 15. 05. 2009, do 12,00 h; 
 
Uznesenie č. 6/3/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK, aby prorektorovi UK doc. RNDr. 
Jánovi Pekárovi, PhD., poslali verifikáciu údajov o štruktúre fakúlt, katedier a ústavov, ktoré 
im boli 11. 05. 2009 zaslané z úrovne Rektorátu UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: do 14. 05. 2009, do 12,00 h;  
 
Uznesenie č. 7/3/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK, aby zabezpečili na fakultách UK 
realizáciu doktorandských zápisov vo všetkých ročníkoch najneskôr do 02. 09. 2009.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Uznesenie č. 8/3/2009 
Kolégium rektora UK žiada prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., o zaslanie 
harmonogramu implementácie Akademického informačného systému v elektronickej forme. 
 
Z: prorektor UK doc. Pekár; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 4) 

Uznesenie č. 9/3/2009 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informácie prorektorky UK JUDr. Márie 
Duračinskej, CSc., o výsledkoch kontroly výberu školného na fakultách UK z Ministerstva 
školstva SR.   
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 10/3/2009 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, 
PhD., o podpísaní zmluvy o prevzatí antiplagiátorského aplikačného systému Theses.cz 
z Masarykovej univerzity v Brne. Distribúciou prístupových hesiel do systému bude poverená 
Mgr. Mária Dományová z Centra informačných technológií UK.  
 Kolégium rektora UK v tejto súvislosti pánov dekanov fakúlt UK vyzvalo, aby sa 
zasadili o využívanie tohto systému pri posudzovaní záverečných prác študentov.  



 
Ad 6) 

Uznesenie č. 11/3/2009 
Kolégium rektora UK vyjadrilo súhlas s návrhom prorektora UK doc. MUDr. Martina 
Dúbravu, CSc., aby sa v ročenkách fakúlt UK ako povinný údaj objavoval  pri mene každého 
profesora a docenta na UK aj názov odboru, v ktorom sa príslušný profesor inauguroval, resp. 
v ktorom sa príslušný docent habilitoval. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 7.2) 

Uznesenie č. 12/3/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK, aby pani prorektorke UK prof. 
RNDr. Marte Kollárovej, DrSc., do 18. 05. 2009 nahlásili počet nových doktorandských 
miest, o ktoré má ich fakulta záujem. Zároveň sú páni dekani vyzvaní, aby zabezpečili 
realizáciu prijímacieho konania na doktorandské štúdium v čo najkratšom termíne, najneskôr 
však do 30. 06. 2009.  
 
Z: dekani fakúlt UK, prorektorka UK prof. Kollárová; 
T: do 18. 05. 2009, resp. do 30. 06. 2009; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc., 
             rektor UK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 
 


