
Uznesenia z 5. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 20.9.2010 

na pôde UK v Bratislave 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie; 
2. Agenda rektora; 
3. Informácia o pôžičkách Prírodovedeckej fakulte UK; 
4. Študijná agenda I. a II. stupňa štúdia: 
4.1 Kritériá prijímacích konaní na ak. rok. 2011/2012; 
4.2 Vyberanie poplatkov pri zápise; 
5. Náležitosti doktorandského štúdia; 
6. Delimitácia priestorov po FSEV UK na Odbojárskej ul.;  
7. Rôzne; 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/5/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK zaviazal pánov dekanov, aby mu 
do 30.9.2010 zaslali návrhy legislatívnych návrhov vzťahujúcich sa na oblasť 
vysokého školstva, ktoré by prorektor UK a poslanec Národnej rady SR MUDr. Peter 
Osuský, CSc., presadzoval na pôde parlamentu ako „univerzitnú“ novelu zákona 
o VŠ. Fakultné iniciatívy budú po prerokovaní vo Vedení UK postúpené Kolégiu 
rektora UK a Akademickému senátu UK na schválenie. 
 
Z: dekani, resp. vedenie UK; 
T: do 30.9.2010, resp. do 31.1.2011; 
 
Uznesenie č. 2/5/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK opakovane vyzval tých pánov 
dekanov, ktorí mu doteraz nezaslali stanoviská fakultných senátov k otázke 
založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom „UK Veda, 
s.r.o.“, aby tak v stanovenom termíne urobili.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: do 10.10.2010 (resp. Právnická fakulta UK do 20.10.2010). 
 
Uznesenie č. 3/5/2010 
Rektor UK požiadal dekana Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc., 
aby vyzval Mgr. Miroslava Tížika, PhD., k ospravedlneniu sa vedeniu univerzity za 
invektívy adresované v súvislosti s vydaním Vnútorného predpisu UK č. 13/2010 
Smernice rektora UK „Pravidlá priebežného hodnotenia kvality nadobúdaného 
vzdelávania“ a aby rektora o výsledku informoval. 



 
Z: dekan FiF UK doc. Eliáš; 
T: do 30.9.2010; 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 4/5/2010 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu o čerpaní vnútrouniverzitných 
bezúrokových pôžičiek fakultami UK. 
 
Ad 4) 

Uznesenie č. 5/5/2010 
Kolégium rektora UK vyzýva pánov dekanov fakúlt UK, aby kritériá prijímacieho 
konania v akademickom roku 2011/2012 včas predložili senátom fakúlt na schválenie 
a v zákonom stanovenej lehote ich zverejnili na úradnej výveske a webovej stránke 
fakulty.   
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: ak. r. 2011/2012; 
 
Uznesenie č. 6/5/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Kolégia rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt, aby 
dbali na uplatňovanie legislatívneho rámca vymedzeného zákonom o vysokých 
školách vo veci spoplatňovania tovarov a služieb distribuovaných pri zápisoch.   
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 7/5/2010 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektorky UK prof. RNDr. 
Marty Kollárovej, DrSc., o minimálnej dĺžke štúdia študijných programov tretieho 
stupňa štúdia. 
 
Ad 6) 

Uznesenie č. 8/5/2010 
Rektor UK so súhlasom členov Vedenia UK opätovne zaviazal dekana 
Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, DrSc., dekana Fakulty 
managementu UK prof. Ing. Jozefa Papulu, PhD., a riaditeľa Centra ďalšieho 
vzdelávania UK PhDr. Libora Lubelca, CSc., aby najneskôr do 30.9.2010 predložili 
spoločnú koncepciu prerozdelenia priestorov uvoľnených po presťahovaní Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK z Odbojárskej ulice na Mlynské Luhy. 
V opačnom prípade rektor UK rozhodne sám. 
 



Z: dekani FaF UK, FM UK, resp. riaditeľ CĎV; 
T: do 30.9.2010; 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:      doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
              rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. 


