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Program zasadnutia: 
 

1)  Otvorenie 
2)  Študijná agenda 

2.1 Dotazník SRK k Bolognskému procesu 
2.2 Harmonogram akademického roka 2011/2012 

3)  Návrh novely zákona o VŠ zo strany MŠVVaŠ SR 
4)  Metodika MŠVVaŠ SR a UK 
5)  Oblasť stratégie a rozvoja: 

5.1 Informácie o projekte „Interný systém zabezpečenia kvality UK“ 
5.2 Informácia o projekte „Centrum podpory transferu technológií“ 

6)  Informácie hlavnej kontrolórky UK 
7) Rôzne 
 7.1 Informácie rektora UK 
 7.2  Informácie LF UK o programe „MPH“ 
 7.3 Informácie prorektora UK prof. Meška 
 7.4 Informácie kvestorky UK o verejných obstarávaniach 

7.5 Ostatné 
 

 
Ad 2) 
2.1 
Uznesenie č. 1/1/2011 
Kolégium rektora UK sa zaviazalo dodať písomné stanoviská k implementácii 
Bolognského procesu na fakultách UK - prorektorovi UK doc. Pekárovi. Po 
spracovaní vyjadrení do oficiálneho stanoviska za UK oboznámi rektor UK 
s týmto stanoviskom dekanov fakúlt UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK, rektor UK 
T: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 2/1/2011 
Univerzita Komenského v Bratislave uvedie do stanoviska pre SRK popularizáciu 
vedy ako nevyhnutnú potrebu. 
 
Z: rektor UK 
T: marec 2011 
 
 
 
 



2.2 
Uznesenie č. 3/1/2011 
Kolégium rektora UK prijalo harmonogram nového akademického roku 
2011/2012, špecifiká sú v kompetencii fakúlt, ktoré svoje harmonogramy oznámia 
prorektorovi UK doc. Pekárovi. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 4/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov PriF UK a FiF UK, aby vypracovali 
písomný návrh na prípravu poverenia rektora UK pre dekanov fakúlt UK – 
umožniť študentom po návrate zo zahraničných mobilít ukončenie semestra do 
konca akademického roka.   
 
Z: dekani PriF UK a FiF UK, rektor UK 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 5/1/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu rektora o zámeroch MŠVVaŠ 
SR v oblasti novelizácie zákona o VŠ. Kolégium rektora zároveň odporúča 
dekanom fakúlt UK a ich samosprávnym orgánom, aby sledovali činnosť 
MŠVVaŠ SR v oblasti prípravy novely VŠ zákona a využili každú príležitosť na 
aktívnu účasť na týchto prácach. Kolégium rektora UK odporúča, aby 
samosprávne orgány univerzity a jej fakúlt boli pripravené rýchlo, pružne 
a efektívne reagovať v najbližších mesiacoch na podnety, aktivity a návrhy 
z MŠVVaŠ SR v tejto oblasti a aby sa navzájom bezprostredne informovali 
o nových skutočnostiach v tejto oblasti.  
 
Z: dekani fakúlt UK, vedenie UK 
T: priebežne 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 6/1/2011 
Kolégium rektora berie na vedomie informáciu rektora o zmenách nápočtu 
prostriedkov v zmysle metodiky delenia  štátnej dotácie na vysoké školy v r. 2011 
ako túto predložilo MŠVVaŠ SR. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 

Uznesenie č. 7/1/2011 
Kolégium rektora zaviazalo rektora UK vypracovať dopadovú štúdiu 
ekonomických a ďalších vplyvov novej metodiky delenia štátnej dotácie na 



vysoké školy v r. 2011 na UK, jej fakulty a ostatné súčasti a zároveň pripravi ť na 
účely odbornej diskusie o delení štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK 
návrh aspoň dvoch alternatívnych spôsobov delenia  štátnej dotácie na fakulty 
a ostatné súčasti UK pre r. 2011. 
 
Z: rektor UK 
T: bezodkladne 
 
Ad 5) 
5.1 
Uznesenie č. 8/1/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu rektora UK o zámeroch 
MŠVVaŠ SR v oblasti interných systémov pre zabezpečenie kvality a o aktuálnej 
výzve v OP Vzdelávanie. KR UK zároveň podporuje návrh rektora UK na 
prípravu projektu interného zabezpečenia kvality vzdelávania, výskumu a  ich 
manažmentu v rámci aktuálnej výzvy v OP Vzdelávanie, ako i návrh rektora UK, 
aby bol projekt interného systému pre zabezpečenie kvality vzdelávania, 
výskumu a ich manažmentu pripravený a realizovaný bez ohľadu na úspešnosť 
podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF. 
 
Z: rektor UK 
T: bezodkladne 
 
5.2 
Uznesenie č. 9/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK o  dodanie údajov do 
databázy (projekt podpory transferu technológií). Kolégium rektora UK zároveň 
berie na vedomie dohodu o individuálnom pracovnom režime v predmetnej veci – 
fakúlt PriF UK a FMFI UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 28. 2. 2011 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 10/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK a riaditeľov centrálne 
financovaných súčastí UK, aby určili zodpovedného zamestnanca za agendu 
sťažností, ktorého kontaktné údaje budú elektronickou poštou  nahlásené na 
Útvar hlavného kontrolóra UK  (uhk@rec.uniba.sk). 
 
Z: dekani fakúlt UK a riaditelia súčastí UK 
T: 15.3.2011 
 
 
 
 



Uznesenie č. 11/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK a riaditeľov samostatne 
hospodáriacich súčastí UK, aby predložili podklady na vyhodnotenie kontrolnej 
činnosti v zmysle listu hlavnej kontrolórky UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK a riaditelia súčastí UK 
T: 15.3.2011 
 
Ad 7) 
7.1 
Uznesenie č. 12/1/2011 
Kolégium rektora UK sa zaväzuje dodržiavať prijatú smernicu o povinnom 
zverejňovaní zmlúv. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 13/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK k okamžitému informovaniu 
rektora UK o akýchkoľvek podozreniach, ktoré môžu vyústiť do mediálnych 
káuz a k dodávaniu stanovísk vedení fakúlt UK k takýmto témam.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
7.2 
Uznesenie č. 14/1/2011 
Kolégium rektora UK zaväzuje rektora UK prerokovať možnosti akreditácie 
MPH programu na LF UK na zasadnutí vedenia UK a následne informovať KR 
UK o rozhodnutí vedenia UK. 
 
Z: rektor UK 
T: bezodkladne 
 
 
 
 
 
 
Schválil:      prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
                rektor UK 
 
 
 
Zapísala: PhDr. Andrea Kučerová 


