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Program zasadnutia: 
 

1) Otvorenie 
2) Spôsob rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 

2011: rektor, kvestorka, prorektori, dekani    
3) Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na rok 2011: 

rektor, kvestorka, prorektori, dekani 
4) Rôzne 

 
 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 1/2/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí s predloženou metodikou rozdelenia štátnej dotácie 
(tzv. modelom UK). Dekani fakúlt UK budú informovať o svojom súhlasnom 
stanovisku s metodikou akademické senáty fakúlt. 
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 2/2/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí s predloženým návrhom na hromadné čerpanie 
dovoleniek v termíne od 22. decembra 2011 do 31. decembra 2011 v trvaní 6 
pracovných dní. 
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 

 
 

Uznesenie č. 3/2/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o predĺžení uzávierky 
Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti – na vkladanie dodatočných 
údajov za roky 2009 a 2010 – do 30. apríla 2011. 
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
 
 



Uznesenie č. 4/2/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie výzvu na predkladanie návrhov na 
profesorské prednášky a udelenie titulu doctor honoris causa. 
 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
 
Uznesenie č. 5/2/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie usmernenie Agentúry pre podporu 
výskumu a vývoja o zákaze čerpania vreckového z APVV s účinnosťou od 1. 4. 
2011.   
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 6/2/2011 
Kolégium rektora UK dodá vedeniu UK kompletné prehľady – evidencie 
všetkých podaných projektov VEGA a KEGA. 
 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
 
Uznesenie č. 7/2/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie hlavnej kontrolórky UK 
o podmienkach uzatvárania zmlúv súvisiacich so štúdiom zahraničných 
študentov, ako aj o možnosti utajenia totožnosti sťažovateľov. 
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 

 
 

Uznesenie č. 8/2/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie upozornenie týkajúce sa e-mailom 
oznamovaných porušení právnych predpisov.  
 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 

 
 

Schválil:      prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
                rektor UK 
 
 
Zapísala: PhDr. Andrea Kučerová 


