
Uznesenia zo 6. (výjazdového) zasadnutia Kolégia rektora UK konaného 
v dňoch 25. – 27. 11. 2009 v Hoteli Šachtička 

 
 
Program rokovania: 
1)  Otvorenie 
2)  Študijná agenda: 
2.1)  AIS 2 – aktuálny stav 
2.2)  Kontrola záverečných prác v systéme Theses.cz 
2.3)  Chybovosť tlače diplomov 
2.4)  Realizácia bakalárskych a magisterských promócií 
2.5)  Školné a poplatky spojené so štúdiom 
2.6)  Rektorské a dekanské voľno 
3)  Verejné obstarávanie 
4)  Celouniverzitné akcie – dôstojný priebeh 
5)  Komplexná akreditácia a jej dôsledky: 
5.1)  Interpretácia rozhodnutia MŠ SR o pozastavení práva uskutočňovať habilitačné 
  konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 
5.2)  Akreditácia a doktorandské štúdium  
5.3)  Kvalifikačný plán katedier a ústavov fakúlt UK 
5.4)  Akreditácia a prvé dva stupne štúdia 
6)  Dlhodobý zámer UK 
7)  Informácie o investičných akciách 
8)  Archív UK 
9)  Informácia o programe Erasmus 
10)  Rôzne 
 
 
Ad 2.1) 
 
Uznesenie č. 1/6/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie skutočnosť, že za korektnosť a úplnosť dát 
v Akademickom informačnom systéme 2 zodpovedajú fakulty UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Uznesenie č. 2/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., aby u dodávateľa 
Akademického informačného systému 2 (UPJŠ v Košiciach): 

• preveril možnosť čo najskoršej aktivácie modulu Štátne skúšky; 
• pripomienkoval absentujúcu funkcionalitu výpočtu váženého študijného priemeru. 

 
Z: prorektor UK doc. Pekár; 
T: bezodkladne; 
 
 
 
 
 



Ad 2.2) 
 
Uznesenie č. 3/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., aby pánom 
dekanom fakúlt UK zaslal prezentovaný dokument, špecifikujúci informácie o postupe pri 
kontrole originality záverečných prác na UK spolu s harmonogramom príslušných aktivít, 
vzťahujúcich sa ku kontrole záverečných prác, ako aj k ďalším aktivizáciám modulov 
v Akademickom informačnom systéme 2. 
 
Z: prorektor UK doc. Pekár; 
T: začiatok januára 2010; 
 
Uznesenie č. 4/6/2009 
Kolégium rektora UK poverilo prorektorku UK JUDr. Máriu Duračinskú, CSc., prípravou 
analýzy legislatívnych a procesných podmienok kontroly overovania originality záverečných 
prác v rámci špecializačného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Prorektorka UK 
JUDr. Duračinská podá informáciu členom kolégia na jeho nasledovnom zasadnutí. 
 
Z: prorektorka UK JUDr. Duračinská; 
T: najbližšie kolégium (február 2010); 
 
Ad 2.3) 
 
Uznesenie č. 5/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby v súvislosti s vysokým výskytom 
chybovosti dát na vytlačených diplomoch a vysvedčeniach absolventov Univerzity 
Komenského v Bratislave na svojich fakultách zabezpečili mechanizmus dvojitej kontroly dát 
na diplomoch ešte pred ich vytlačením.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Ad 2.4) 
 
Uznesenie č. 6/6/2009 
Kolégium rektora UK sa vyslovuje za ponechanie realizácie bakalárskych promócií 
prednostne v Aule UK s tým, že vedúca študijného oddelenia príslušnej fakulty, ktorej 
absolventi promujú, vždy vzhľadom na účasť promovaných absolventov rozhodne, či budú 
títo stáť na obvyklom mieste promócie, alebo budú usadení do prvých radov auly. 
Zodpovednosť za dôstojný priebeh promócie nesie v tomto zmysle dekan príslušnej fakulty.  
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Právnickú fakultu UK, ktorá nebude realizovať bakalárske 
promócie. Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) v Martine bude promócie svojich 
absolventov realizovať v novopostavenej Aule JLF UK v Martine.   
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
 
 
 



Ad 2.5) 
 
Uznesenie č. 7/6/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie skutočnosť, že o neuhradené pohľadávky fakúlt voči 
študentom, ktorým vznikla povinnosť zaplatiť školné, sa budú musieť fakulty uchádzať aj 
súdnou formou, pričom vylúčenie študenta zo štúdia z dôvodu neuhradenia školného sa 
nemôže považovať za zrušenie pohľadávky. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Ad 2.6) 
 
Uznesenie č. 8/6/2009 
Kolégium rektora UK vyjadrilo plnú podporu zotrvaniu pri stavovskou tradíciou ukotvenej 
praxi udeľovania rektorského a dekanského voľna bez toho, aby sa tieto zvyklosti zakotvili 
v Študijnom poriadku UK alebo inom vnútornom predpise UK.  
 
Ad 3) 
 
Uznesenie č. 9/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby poveril Oddelenie pre verejné obstarávanie UK 
(OVO UK) zaslaním štruktúrovanej informácie o harmonograme začatých, pripravovaných 
a ukončených verejných obstarávaní na UK dekanom a riaditeľom súčastí UK. 
 
Z: rektor, resp., OVO UK; 
T: do 4. 12. 2009; 
 
Uznesenie č. 10/6/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt, predovšetkým dekana Prírodovedeckej 
fakulty UK prof. RNDr. Antona Gáplovského, DrSc., a dekana Farmaceutickej fakulty UK 
prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., aby v prípade, že majú vážnu pochybnosť, že by 
integrovaný spôsob verejného obstarávania na UK od 1. 1. 2010 mohol ohroziť bežné 
fungovanie ich fakulty, písomne rektorovi UK predložili súpis tých tovarov a služieb, ktoré sú 
z tohto hľadiska ohrozené.  
 
Z: dekan PriF UK, dekan FaF UK, resp., dekani fakúlt UK; 
T: do 4. 12. 2009; 
 
Ad 4) 
 
Uznesenie č. 11/6/2009 
Kolégium rektora UK berie s plnou vážnosťou na vedomie problém dôstojného priebehu 
celouniverzitných podujatí a s tým súvisiaci problém zabezpečenia pedagogickej aj 
študentskej účasti na fakultných a univerzitných akciách a žiada pánov dekanov fakúlt UK, 
aby, podľa možnosti, tlmočili vedúcim svojich katedier a ústavov, že k ich pracovným 
povinnostiam patrí aj zúčastňovanie sa na fakultných a univerzitných podujatiach, najmä tých, 
ktoré sa týkajú ich vedecko-pedagogického zamerania.  
 
Z: dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK; 



T: priebežne; 
 
Ad 5.1) 
 
Uznesenie č. 12/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby sa listom uchádzal o podporné stanovisko 
ministra školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., k interpretácii § 87, ods. 6 zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá problém 
pozastavených práv na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov navrhuje 
chápať v tom zmysle, že pri pozastavených právach na uskutočňovanie habilitačných konaní 
a konaní na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch je možné už začaté konania aj 
dokončiť. Kolégium rektora UK zároveň poveruje dekana Právnickej fakulty UK prof. JUDr. 
Mariána Vrabku, CSc., zapojením sa do koncipovania listu. Až do odvolania sa však nateraz 
pozastavujú všetky začaté a nedokončené konania, v ktorých došlo k pozastaveniu 
akreditačných práv. 
 
Z: rektor UK, dekan PraF UK prof. Vrabko; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 5.2) 
 
Uznesenie č. 13/6/2009 
Kolégium rektora UK rozhodlo, že študenti 3. roka štúdia tých študijných programov 3. 
stupňa štúdia, ktoré dňa 9. 9. 2009, resp., 17. 9. 2009 stratili akreditačné práva, ale ktorí 
úspešne ukončili štúdium obhajobou dizertačnej práce medzi 9. 9. 2009 až 30. 9. 2009, 
dostanú diplomy v pôvodnom študijnom programe s tým, že na dodatku diplomu bude 
uvedený kód nového akreditovaného študijného programu. Ostatní študenti 3. roka štúdia, 
ktorí prerušili štúdium, budú pri pokračovaní preradení do nového študijného programu. 
V prípade, že nebudú súhlasiť s preradením do príbuzného študijného programu, bude sa to 
považovať za dôvod ukončenia ich štúdia. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: roky 2009 – 2010; 
 
Ad 5.3) 
 
Uznesenie č. 14/6/2009 
Rektor UK spolu s Kolégiom rektora UK zaväzuje dekana Pedagogickej fakulty UK prof. 
RNDr. Ota Majzlana, PhD., aby rektorovi UK predložil písomné stanovisko k personálnej 
a kvalifikačnej perspektíve katedier fakulty na najbližšie roky. Požiadavku mu bude tlmočiť 
prodekanka PedF UK doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. 
 
Z: dekan PedF UK prof. Majzlan; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 5.4) 
 
Uznesenie č. 15/6/2009 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby od ministra školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, 
CSc., vyžiadal stanovisko, ako postupovať v prípade tých študijných programov, ktorých 



akreditačné práva boli pozastavené v zmysle § 87, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Z: rektor UK; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 6) 
 
Uznesenie č. 16/6/2009 
Rektor UK poveruje prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., prípravou prehľadu 
niektorých významnejších európskych alebo svetových metodík hodnotenia kvality výučby 
a učiteľov. 
 
Z: prorektor UK doc. Pekár; 
T: najbližšie kolégium (február 2010); 
 
Uznesenie č. 17/6/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, aby do 31. 1. 
2010 zaslali kompletné správy o plnení úloh a osobných zodpovedností v roku 2009  v zmysle 
Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2008 – 2013 (DZ UK) 
prorektorovi UK doc. MUDr. Martinovi Dúbravovi, CSc. Prorektor UK doc. Dúbrava 
v zmysle poverenia rektora UK pošle dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí UK aktualizovaný 
DZ UK spolu s tabuľkou vyznačených úloh. 
 
Z: dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK; prorektor UK doc. Dúbrava; 
T: do 31. 1. 2010; 
 
Ad 8) 
 
Uznesenie č. 18/6/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie aktuálny stav problematiky Archívu UK 
a registratúrnych stredísk UK na fakultách a súčastiach UK a v blízkej budúcnosti  pripraví 
spoločnú koncepciu archívnej agendy. Zároveň pánom dekanom a riaditeľom súčastí UK 
ukladá, aby na svojich pracoviskách zabezpečili spoluprácu zamestnancov registratúrnych 
stredísk so zamestnancami Archívu UK.  
 
Z: dekani fakúlt a riaditelia súčastí UK; 
T: priebežne; 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
              rektor UK 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. 


