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Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie – rektor UK 
2. Projekt „Centrum podpory transferu technológií UK v Bratislave“ – prof. 

Gáplovský, Mgr. Jančovičová 
3. Agenda riadenia – kvestorka UK, prorektor Ostrovský 

3.1 Výročná správa o hospodárení UK v Bratislave za rok 2010 – kvestorka 
UK 

3.2 Rozpočet výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2011 – kvestorka 
UK 

3.3 Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2010 – prorektor 
Ostrovský 

4.  Zámer novely zákona o VŠ – rektor UK, prorektori UK, dekani fakúlt UK 
5. Agenda vedy a výskumu UK – prorektor Meško, dekani fakúlt UK 

5.1 Koncepcia publikovania vedecko-odborných prác; vydavateľská činnosť 
(spoločne s agendou Akademickej knižnice UK a Vydavateľstva UK) 

5.2 Kvalifikačný rast akademických zamestnancov 
5.3 Smerovanie vedecko-výskumnej činnosti SR – výzvy pre UK 
5.4 Granty UK  

6.  Výskumné priority UK – prorektor Ostrovský 
7. SWOT analýza fakúlt a možnosti modifikácie Dlhodobého zámeru UK – 

prorektor Ostrovský  
8. Aktivity Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK – prorektor Šlahor 
9. Študijná agenda – prorektor Pekár 
10. Agenda informačných a komunikačných technológií – prorektor Turňa 
11. Agenda legislatívy a právnych služieb UK – prorektorka Patakyová 
12. Stratégia  rozvoja CĎV UK – riaditeľ Lubelec 
13. Rôzne 
 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 1/3/2011 
Kvestorka UK doplní do správy pre AS UK – informácie o výške DPH. 
Z: kvestorka UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 2/3/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí, že vedenie UK predloží správu v uvedenom znení 
pre AS UK – na schválenie. 
Z: vedenie UK 
T: 22. júna 2011 
 



Uznesenie č. 3/3/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí, aby bol uvedený návrh rozpočtu výnosov 
a nákladov UK na rok 2011 predložený Akademickému senátu UK na schválenie.  
Z: rektor UK 
T: 22. júna 2011 
 
Uznesenie č. 4/3/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí, aby výročná správa o činnosti UK v Bratislave 
bola predložená AS UK na schválenie.   
Z: rektor UK 
T: 22. júna 2011 
 
 
Ad 5) 
Uznesenie č. 5/3/2011 
Kolégium rektora UK odporúča:  
a/ zvýšiť zodpovednosť každého autora, fakulty UK za správnu/korektnú 
obsahovú  a kategorizačnú stránku všetkých druhov publikačných výstupov 
(rešpektovanie Smernice 2008); 
b/ všetkým fakultám UK postupne zvýšiť kvalitatívny a kvantitatívny publika čný 
priemer každého učiteľa; vedecké práce publikovať predovšetkým vo vedecko-
odborných časopisoch; presunúť iniciatívu publikovania vedeckých prác do 
indexovaných časopisov na úrovni časopiseckej databázy Scopus, prípadne 
Current Contents a impaktovaných časopisov; 
c/ všetkým fakultám zvýšiť publikačnú aktivitu na multiodborové / prierezové / 
integračné / univerzitné témy a posilniť medzifakultné autorské tímy (etablovaní 
pomáhajú neetablovaným); 
d/ všetkým fakultám zosúlaďovať zakategorizovanie publikácie s jej obsahom. V 
monografiách, učebniciach, skriptách explicitne uvádzať kategóriu publikácie 
(tirážna strana);  
e/ pri ukončení spoluautorskej publikácie definovať percentuálne autorské 
podiely (napr. podľa prepočtu napísaných znakov v práci za každého autora); 
f/ monografické diela publikovať vo vedeckých, pokiaľ možno renomovaných 
vydavateľstvách;  
g/ v oblasti fakultných neperiodických zborníkov ambícia ich zmeny na vedecko-
odborné recenzované periodické časopisy; 
h/ na úrovni fakulty zjednotiť/unifikovať názvy inštitúcie (univerzita, fakulta, 
pracovisko) pre publikačné účely; 
i/ využívať celé spektrum vydavateľských možností vo Vydavateľstve UK 
(základná študijná, pedagogická, odborná a vedecká literatúra súvisiaca 
s profilom UK) 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
 
 



Uznesenie č. 6/3/2011 
Kolégium rektora UK odporúča/konštatuje:  
a/ za splnenie všetkých náležitostí, úkonov a kritérií habilita čného a 
vymenúvacieho konania v plnom rozsahu zodpovedá príslušná fakulta UK; 
b/ všetkým fakultám bezpodmienečné plnenie schválených Kritérií fakúlt v 
oblasti publikačnej činnosti k dátumu podania žiadosti uchádzača (zodpovedajúci 
výpis z databázy publikačnej činnosti k dátumu podania žiadosti, ktorým sa 
začína príslušné habilitačné a vymenúvacie konanie); 
c/ všetkým fakultám UK, aby pre účely habilitačného a vymenúvacieho konania 
bol zoznam publikačnej činnosti uchádzača spracovaný/vykázaný podľa 
Smernice vo väzbe na Kritériá fakulty (ostatné výstupy ako príloha); 
d/ všetkým fakultám UK dôsledne prekontrolovať všetky náležitosti pred 
začiatkom habilita čného alebo vymenúvacieho konania uchádzača; 
e/ všetkým fakultám UK administratívne dôsledne pripravovať a spracovať 
príslušné spisy a kompletné spisy príslušne archivovať;  
f/ všetkým fakultám UK, aby v prípade, že uchádzač nespĺňa kritériá alebo jeho 
žiadosť je neúplná, resp. nemá fakulta priznané právo pre príslušné konanie v 
danom odbore, v zmysle vyhlášky, prerušila fakulta konanie alebo vrátila 
žiadosť; písomný doklad o takomto akte uložiť v spise; 
g/ všetkým fakultám dôsledne prekontrolovať, či uchádzač o vymenúvacie 
konanie prešiel habilitačným konaním; v prípade vymenúvacieho konania, ak 
uchádzač neprešiel riadnym habilitačným konaním, je možné spojiť obidve 
konania; 
h/ v zmysle metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu – predkladať návrhy 
na finančnú odmenu pre školiteľov - zamestnancov zamestnaných na fakulte na 
100 % úväzok (Ustanovený týždňový pracovný čas, UTPČ) v prípade ukončenia 
len denných doktorandov alebo tých externých doktorandov, ktorí sú 
zamestnanci fakulty na 100 % úväzok 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
 
Uznesenie č. 7/3/2011 
Kolégium rektora UK odporúča/konštatuje:  
a/ všetkým fakultám zlepšovať a efektívne využívať existujúce prostredie pre 
integráciu jednotlivcov, katedier a fakúlt v oblasti vedecko-výskumnej činnosti; 
b/ za týmto účelom sa na všetkých stupňoch Univerzity Komenského odporúča 
odstrániť zostávajúce bariéry každého druhu; utlmiť trieštenie a rozptyľovanie 
smerovaní vedecko-výskumných projektov; 
c/) Univerzita Komenského bude podporovať nastúpený smer koncentrovania 
výskumných kapacít a činnosti UK do zvolených prioritných smerov Biomedicína 
a Integrovaný manažment krajiny a organizačných celkov (Centrá excelentnosti 
a Kompetenčné centrum) ako strategicky rozhodujúcu orientáciu; Univerzita 
Komenského bude trvale využívať vzniknuté organizačné schémy na prípravu 
a riešenie výskumných projektov na UK všetkými jej fakultami a súčasťami; 



d/ Univerzita Komenského bude sústavne podporovať a iniciovať prípravu a 
aplikovanie združených celouniverzitných medziodborových projektov z veľkých 
medzinárodných grantových schém (najmä 8. Rámcový program + Štrukturálne 
fondy EÚ 2014-2020); ďalej Efektívne prevádzkovať Kanceláriu európskych 
a národných projektov, rozširovať a skvalitňovať kanceláriou poskytované 
služby, vrátane prevádzky informačného systému pre vedecko-výskumnú 
činnosť; 
e/ Univerzita Komenského bude sústavne podporovať a iniciovať spoluprácu 
s externým prostredím v oblasti výskumu (SAV, priemysel a pod.); 
f/ Univerzita Komenského sa bude aktívne podieľať na príprave ďalšieho 
plánovacieho obdobia EÚ v oblasti výskumu a vysokoškolského vzdelávania; 
g/ Univerzita Komenského bude integrovaným a interdisciplinárnym prístupom 
k výskumnému potenciálu a jeho výstupom posilňovať lídrovstvo UK v rámci 
Slovenska a kľúčové vedecké indikátory (Essential Scientific Indicators, ESI, 
Thomson); 
h/ Univerzita Komenského bude naďalej optimalizovať univerzitné podmienky 
a prostredie pre realizáciu vedecko-výskumnej činnosti doktorandov, vrátane ich 
mobilít najmä na renomované vedecko-výskumné pracoviská; ich distribúciu na 
fakulty a pracoviská bude organizovať predovšetkým podľa kvality 
a výskumného výkonu školiacich pracovísk (v súlade s príslušnými metodikami); 
vynikajúcich mladých vedeckých pracovníkov bude UK podporovať v ich 
graduačnom raste (habilitačné a inauguračné konania) a ich dlhodobej 
stabilizácii v univerzitnom prostredí (postdoc); Univerzita Komenského bude 
preferenčne motivovať  mladých vedeckých pracovníkov pre riešenie úloh 
celouniverzitného záujmu; 
i/ UK bude naďalej podporovať organizáciu a riadenie už pregraduálneho (Bc), 
ale predovšetkým graduálneho (Ms) univerzitného vzdelávania tak, aby ich 
kvalita i obsah boli primárne orientované na vlastnú vedecko-výskumnú prácu a 
zapojenie študentov do základnej vedecko-výskumnej činnosti; 
j/ UK bude realizovať a efektívne prevádzkovať Centrum transferu technológií 
UK s jeho primárnou orientáciou na vyhľadávanie a ochranu duševného 
vlastníctva UK. 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 8/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o grantoch Univerzity 
Komenského v Bratislave (mladí vedeckí pracovníci). 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 9/3/2011 
Kolégium rektora UK prijalo informáciu o výskumných  prioritách UK pre 
obdobie od roku 2011 a súhlasí s ich orientáciou.  



Z: KR UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 10/3/2011 
Dekani fakúlt UK budú informova ť svoje pracoviská o týchto výskumných 
prioritách.  
Z: dekani fakúlt UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 11/3/2011 
Kolégium rektora UK podporuje rektora UK, vedenie UK a ostatné orgány UK 
v ich úsilí upevniť postavenie UK medzi najvýznamnejšími výskumnými 
organizáciami na Slovensku. 
Z: KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
Ad 7) 
Uznesenie č. 12/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie rozhodnutie rektora UK o uskutočnení 
SWOT analýzy UK a jej fakúlt podľa predloženého návodu. 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne  
 
Uznesenie č. 13/3/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí s prípravou SWOT analýzy fakúlt UK v období do 
15.10.2011 a s prípravou SWOT analýzy UK v období do 15.11.2011.  
Z: dekani fakúlt UK, vedenie UK 
T: 15.10.2011 (pre fakulty UK), 15.11.2011 (pre vedenie UK) 
 
Uznesenie č. 14/3/2011 
Kolégium rektora UK žiada všetkých členov KR UK, aby zachovali dôvernosť 
vypracovaných materiálov, ktoré budú pripravené len pre účely riadenia 
jednotlivých fakúlt UK a UK ako celku. 
Z: KR UK 
T: bezodkladne 

 
 

Ad 8) 
Uznesenie č. 15/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o agende medzinárodných 
vzťahov UK poskytnuté prorektorom UK doc. Šlahorom. 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 



Ad 9) 
Uznesenie č. 16/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie prorektora UK pre študijné 
veci. 
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
Uznesenie č. 17/3/2011 
Kolégium rektora UK ukladá dekanom fakúlt UK povinnosť: 
1. zabezpečiť dodatočné vyhotovenie odpisov dodatkov k diplomu za obdobie, 

počas ktorého neboli vydávané  
Z: dekani fakúlt UK 
T: 31.8.2012 
 
2. sledovať dodržiavanie lehôt v konaní vo veciach študijných práv a povinností 

študentov 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 18/3/2011 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt UK urobiť analýzu účinnosti 
prijímacieho konania na fakulte so zreteľom na možnosť zamerať prijímacie 
konanie na testovanie schopností uchádzačov zvládnuť vysokoškolské štúdium. 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 29.2.2012 
 
 
Ad 10) 
Uznesenie č. 19/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o oblasti IT na UK, ktoré 
odprezentoval prorektor UK prof. Tur ňa. 
Z: členovia KR UK 
T: priebežne 
 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 20/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie prorektorky UK pre 
legislatívu.   
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 
 
 
 
 



Ad 12) 
Uznesenie č. 21/3/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie riaditeľa CĎV PhDr. Lubelca 
o strategických cieľoch CĎV.   
Z: členovia KR UK 
T: bezodkladne 
 

 
 
 
 
 

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


