
Uznesenia z 1. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 23. 02. 2009 

 na pôde UK v Bratislave 
 
 
Program rokovania: 
  1) Otvorenie – rektor 
  2) Stav čerpania dovolenky na fakultách a súčastiach UK – kvestorka 
  3) Informácia o nevyčerpaní prostriedkov na rok 2008 (pedagogické praxe) – kvestorka 
  4) Stav novelizácie vnútorných predpisov fakúlt UK – pror. Duračinská 
  5) Stav výberu školného – pror. Pekár 
  6) Metodika rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK 
       – rektor, kvestorka 
  7) Plnenie úloh vyplývajúcich z „Dlhodobého zámeru UK“ – pror. Dúbrava 
  8) Individuálne plány študentov so zdravotným postihnutím – pror. Pekár 
  9) Príprava a zabezpečenie osláv „UK 90“ – rektor, kvetorka, pror. Dúbrava 
10) Kritériá získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ – pror. Kollárová 
11) Budovanie centier excelentnosti –pror. Kollárová, rektor 
12) Granty UK – pror. Kollárová 
13) Návrh na zrušenie inštitútu „popredných vedeckých pracovísk“ – pror. Kollárová 
14) Informácia o budúcoročnej realizácii projektu mobilít EU Erasmus – pror. Osuský 
15) Rôzne 
 
 
Ad 1) 

Uznesenie č. 1/1/2009 
Kolégium rektora UK žiada dekana Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc.,  
aby rektorovi UK do ďalšieho dňa (24. 02. 2009) do 9:00 hod. zaslal on i vedúci katedier, 
ktorým hrozí strata akreditácie na študijné programy, stanovisko k tomu, aké opatrenia prijali 
vedúci dotknutých katedier a ich členovia pre včasnú a objektívnu informovanosť študentov, 
čo urobili pre objektívnu informovanosť študentov a verejnosti, aké kroky podnikli preto, aby 
mali predpoklady získať akreditáciu a čo v tejto veci plánujú podniknúť v najbližšej 
budúcnosti. 
 
Z: dekan FiF UK doc. Eliáš, resp. vedúci predmetných katedier; 
T: do 24. 02. 2009 do 9:00 hod. 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 2/1/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, aby priebežne 
dbali na plnenie každoročne aktualizovaného príkazu rektora o pláne čerpania dovoleniek 
zamestnancami fakúlt a súčastí UK, obzvlášť vedúcimi zamestnancami fakúlt a súčastí UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK, resp. vedúci zamestnanci fakúlt a súčastí UK; 
T: priebežne. 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 3/1/2009 
Kolégium rektora UK žiada všetkých tých pánov dekanov fakúlt UK, ktorých sa týka 
problematika nečerpania prostriedkov na pedagogické praxe v roku 2008, resp. 
v predchádzajúcom období, aby rektorovi UK do týždňa (02. 03. 2009) zaslali písomné 



vysvetlenie (via e-mail), resp. svoje stanovisko k čerpaniu prostriedkov na pedagogické praxe 
v roku 2008 spolu s návrhmi, v akom podiele chce daná fakulta žiadať do budúcna o 
prostriedky. 
 
Z: dekani fakúlt s realizáciou pedagogických praxí; 
T: 02. 03. 2009. 
 
Ad 4) 

Uznesenie č. 4/1/2009 
Kolégium rektora UK vyzýva pánov dekanov tých fakúlt UK, ktoré k dnešnému dňu nemajú 
schválené štatúty, aby ich pripravili a schválili vo svojich fakultných senátoch a 
následne predložili na schválenie do AS UK najneskôr do konca marca 2009. 
 
Z: dekani fakúlt (RKCMBF UK, PriF UK, PraF UK, FMFI UK, PedF UK, JLF UK); 
T: do 31. 03. 2009; 
 
Uznesenie č. 5/1/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie, že Prírodovedecká fakulta UK a Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK sa budú riadiť Študijným poriadkom UK. 
 
Uznesenie č. 6/1/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, aby v prípade 
predkladania legislatívnych dokumentov za svoje fakulty, resp. súčasti na schválenie do 
Akademického senátu UK, jednotlivé verzie vnútorných predpisov a legislatívnych 
dokumentov vždy posielali v elektronickej i písomnej podobe na sekretariát AS UK (a v kópii 
pani prorektorke UK JUDr. Duračinskej) spolu s uvedením dátumu (a v prípade písomnej 
podoby aj so svojim podpisom) každej predkladanej verzie. Sekretariát AS UK zabezpečí 
včasnú distribúciu dokumentov. 
 
Z: dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK; resp. sekretariát AS UK; 
T: priebežne. 
 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 7/1/2009 
Kolégium rektora UK vyzýva pánov dekanov tých fakúlt UK, ktoré sú presvedčené, že zákon 
o VŠ im znemožňuje vybrať na školnom čiastku, ktorá by pokryla aspoň náklady na študenta 
v danom študijnom programe, aby do mesiaca pripravili a rektorovi UK zaslali vyčíslenie 
celkových nákladov na študenta, resp. kalkuláciu sumy, o ktorú fakulta prichádza pri každom 
študentovi, ktorému vzniká povinnosť na úhradu školného, spolu so sumou, ktorú má fakulta 
na školnom vybrať.  
 
Z: dekani predmetných fakúlt UK; 
T: do 23. 03. 2009; 
 
Uznesenie č. 8/1/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pána dekana Pedagogickej fakulty UK prof. RNDr. Ota 
Majzlana, PhD., aby presunul termín druhej splátky školného z 31. 08. 2009 na oveľa skorší 
termín. 
 



Z: dekan PedF prof. Majzlan; 
T: ihneď; 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 9/1/2009 
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK, aby dekanom fakúlt UK do nasledujúceho dňa 
zaslal štruktúrované otázky zachytávajúce prerokované pozmeňovacie návrhy k Metodike 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2009 s tým, že 
páni dekani na ne do 02. 03. 2009 (12:00 hod.) zašlú odpoveď. 
 
Z: rektor UK, resp. dekani fakúlt UK; 
T: 24. 02., resp. 02. 03. 2009; 
 
Ad 7) 

Uznesenie č. 10/1/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie prezentáciu pána prorektora UK doc. MUDr. Martina  
Dúbravu, CSc., o plnení jednotlivých úloh vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru UK 
a vzhľadom na aktuálny stav plnenia zaväzuje dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, aby 
k týmto úlohám pristupovali zodpovedne a plnili ich v stanovených termínoch a informovali 
rektora UK, resp. prorektora UK doc. Dúbravu o ich plnení.  
 
Z: dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK; 
T: priebežne. 
 
Ad 8) 

Uznesenie č. 11/1/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby na svojich fakultách zabezpečili 
ústretový prístup k študentom so zdravotným postihnutím v zmysle § 100 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 363/2007 
Z.z. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne. 
 
Ad 9) 

Uznesenie č. 12/1/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie dokument „UK 90“ predložený prorektorom UK doc. 
MUDr. Martinom Dúbravom, CSc., a žiada ho, aby aktualizovanú verziu dokumentu po 
prerokovaní na zasadnutí Vedenia UK poslal pánom dekanom a riaditeľom súčastí UK.  
 
Z: prorektor UK doc. Dúbrava; 
T: 06. 03. 2009 
 
Ad 11) 

Uznesenie č. 13/1/2009 
Kolégium rektora UK vyzýva pána dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Antona 
Gáplovského, DrSc., aby v prípade záujmu pripravil formuláciu otázky týkajúcej sa spôsobu 
realizácie verejného obstarávania (či obstarávanie realizuje UK alebo príslušná fakulta) 
v rámci riešenia projektov na vybudovanie Centier excelentnosti, prípadne otázku ďalšieho 



postupu pri financovaní týchto projektov tak, aby ju rektor UK mohol následne adresovať 
kompetentným orgánom. 
 
Z: dekan PriF UK prof. Gáplovský; 
T: marec 2009; 
 
Ad 13) 

Uznesenie č. 14/1/2009 
Kolégium rektora UK vyjadrilo generálny súhlas s návrhom Vedenia UK na zrušenie inštitútu 
„popredného vedeckého pracoviska“ z dôvodu posilnenia kritérií špičkových pracovísk 
a orientácie na budovanie centier excelentnosti. 
 
Ad 14) 

Uznesenie č. 15/1/2009 
Kolégium rektora UK rozhodlo, aby každý študent, ktorý bude vyslaný na mobilitu v rámci 
programu LLP/Erasmus, pri výberovom konaní explicitne uviedol, že si je vedomý 
skutočnosti, že účasť na programe LLP/Erasmus mu nezakladá nárok na odpustenie školného 
v prípade, že prekročí štandardnú dĺžku štúdia. 
 
Z: koordinátori projektu LLP/Erasmus; 
T: priebežne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
                rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 
    
 
 


