
Uznesenia zo 4. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 14.6.2010  

na pôde UK v Bratislave 
 
Program rokovania: 
1) Otvorenie; 
2) Návrh nového študijného programu „MPH“; 
3) Informácia o Dunajskom vedomostnom klastri; 
4) Spolufinancovanie výskumných projektov na UK; 
5) Nové doktorandské miesta; 
6) Návrh spoločnej časti otázok študentskej ankety; 
7) UK veda, s.r.o.;  
8) Návrh na spoluprácu UK a ĽU;  
9) Stav verejného obstarávania na UK;  
10) Rôzne;  
 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/4/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie návrh špecializačného štúdia študijného programu 
„Master of Public Health“ (MPH), predložený dekanom Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. 
Petrom Labašom, CSc., a odporúča ho po dopracovaní predložiť najskôr dekanom Právnickej 
fakulty UK a Fakulty managementu UK na pripomienkovanie a následne, po podpísaní 
rektorom UK, postúpiť ho na akreditáciu. Garantmi špecializačného štúdia študijného 
programu budú páni dekani Lekárskej fakulty UK, Právnickej fakulty UK a Fakulty 
managementu UK. 
 
Z: dekani LF UK, PraF UK, FM UK; 
T: priebežne; 
 

Ad 4) 

Uznesenie č. 2/4/2010 
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK zriadenie vnútrouniverzitného pôžičkového 
fondu s cieľom poskytovania pôžičiek na spolufinancovanie kapitálových prostriedkov 
v projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ a na refinancovanie projektov v zmysle pravidiel, 
ktoré budú špecifikované vnútorným predpisom UK. 
 
Z: rektor UK, kvestorka UK; 
T: jún – júl 2010; 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 3/4/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie rozdelenie nových doktorandských miest (v počte 
352), predložené prorektorkou UK prof. RNDr. Martou Kollárovou, DrSc., a žiada dekanov 
fakúlt UK, aby po ukončení prijímacích pohovorov nahlásili počet neobsadených 
doktorandských miest prorektorke UK prof. Kollárovej. 
 
Z: dekani fakúlt UK; prorektorka UK prof. Kollárová; 
T: bezodkladne, resp., jún – júl 2010; 
 
 



Ad 6) 

Uznesenie č. 4/4/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK vyzval pánov dekanov fakúlt UK, aby do 
stanoveného termínu zaslali prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, PhD., pripomienky 
k predloženému návrhu spoločnej bázy otázok študentskej a absolventskej ankety. 
 
Z: dekani fakúlt UK, prorektor UK doc. Pekár; 
T: do 30.6.2010; 
 
Ad 7) 

Uznesenie č. 5/4/2010 
Rektor UK vyzval dekanov fakúlt UK, aby návrh Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením 
obmedzeným, s obchodným názvom UK Veda, s.r.o., predrokovali vo fakultných senátoch, 
resp. v kolégiu dekana do 19.6.2010 a stanovisko následne za fakultu zaslali rektorovi UK.
 Kolégium rektora UK zároveň rektorovi UK odporúča predložiť návrh založenia 
spoločnosti UK Veda, s.r.o., Akademickému senátu UK na schválenie. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: do 19.6.2010, resp. bezodkladne; 
 
Ad 9) 

Uznesenie č. 6/4/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK zaviazal dekanov fakúlt UK, aby 
v prípade zistenia neoprávnených výdavkov v projektoch podporených štrukturálnymi fondmi 
Európskej únie prevzali príslušné fakulty na seba finančnú zodpovednosť.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Uznesenie č. 7/4/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK vyzval dekanov fakúlt UK a riaditeľov 
súčastí UK, aby v prípade tých predmetov verejného obstarávania, kde v rámci UK ešte 
neprebehla veľká súťaž, resp. kde takáto súťaž ešte nie je pripravená, tieto jednotne a v súlade 
s platnou legislatívou obstarali na fakultách, resp. súčastiach. 
 
Z: dekani fakúlt, riaditelia súčastí UK; 
T: priebežne;  
 
 
 
 
 
Schválil:      doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
             rektor UK 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. 


