
Uznesenia zo zasadnutia výjazdového Kolégia rektora UK konaného dňa 
14. – 16. februára 2007 v hoteli Sorea – SNP v Demänovskej doline 
 
Realizované programové body rokovania: 

1) Otvorenie 
2) Komplexná akreditácia UK 
3) Kritéria na „Popredné vedecké pracovisko“ 
4) Zloženie Komisie VR UK pre vedu a Komisie VR UK pre vzdelávanie 
5) Prijímacie konanie na UK pre akademický rok 2007/2008 
6) Prijímacie skúšky na UK v roku 2006 
7) Zásady evidencie študijných výsledkov na fakultách UK 
8) Smernica rektora UK o poplatkoch za štúdium  
9) Plnenie smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác 
10) Nová webová stránka UK 
11) Novela zákona o vysokých školách 
12) Vznik Kancelárie európskych projektov 
13) Národný projekt vzdelávania 
14) Evidencia publikačnej činnosti na UK 
15) Metodika rozpisu štátnej dotácie v roku 2007 medzi súčasti UK 
16) Strategické ciele UK 
17) Stav projektu Sofia na UK 
18) Elektronické vzdelávanie na UK 
19) Informácie a rôzne 
20) Záver 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/2/2007 
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK, aby napísal predsedovi Akreditačnej komisie 
MŠ SR prof. Ing. Pavlovi Návratovi, PhD. odpoveď v tom zmysle, že v súčasnosti, keď sa 
pripravuje novela zákona o VŠ, kde sa predpokladá rozdelenie vysokých škôl iba na kategórie 
univerzitných a neuniverzitných vysokých škôl a nie je vôbec zrejmé, či zostane kategória 
výskumných univerzít a kritéria komplexnej akreditácie, UK zvažuje neskorší termín 
zapojenia sa do komplexnej akreditácie. 
 
Z: rektor UK 
T: február 2007    
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 2/2/2007  
Kolégium rektora UK poverilo prorektorku UK prof. RNDr. Martu Kollárovú, DrSc. 
vypracovaním novelizovanej Smernice rektora UK č. 5/2001 o postupe pri zaraďovaní 
a úprave prezentácie popredných vedeckých pracovísk na internetovej stránke UK, kde sa má 
medzi kritéria prezentovania popredných vedeckých pracovísk, okrem platných kritérií, 
zaradiť princíp katedry, ústavu alebo prierezového pracoviska ako najmenšej funkčnej 
jednotky. Ďalej je potrebné dokumentovať rozhodujúci podiel členov pracoviska na 
akreditácii a realizácii aspoň jedného študijného programu pre doktorandský stupeň 
vzdelávania, a kritéria na habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora. Okrem 
toho popredné pracoviská UK uvedú prezentáciu svojho pracoviska na internetovej stránke 



fakulty v slovenskom a anglickom jazyku. Termínom aktualizácie prezentácií popredných 
vedeckých pracovísk na internetovej stránke má byť v každom roku 30. jún. Smernica bude 
zaslaná dekanom na pripomienkovanie.  
 
Z: prorektorka UK prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

- pripomienkujú dekani fakúlt 
T: 28. február 2007, resp. 14. marec 2007 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 3/2/2007  
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK, aby za členov Komisie VR UK pre vedu 
menoval prodekanov fakúlt UK pre vedu a doktorandské štúdium na čele s prorektorkou UK 
pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Martou Kollárovou, 
DrSc. a za členov Komisie VR UK pre vzdelávanie prodekanov fakúlt UK pre vzdelávaciu 
činnosť na čele s prorektorkou UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. art. Annou 
Predmerskou.  
 
Z: rektor UK 
T: priebežne 
 
Ad 5) 
Uznesenie č. 4/2/2007  
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby navrhli do senátov fakúlt podmienky 
prijatia na bakalárske štúdium a spojené študijne programy tak, aby boli schválené 
a zverejnené do 30. júna 2007, aby si budúci uchádzači o štúdium (2008/09) mohli zvoliť 
maturitný predmet práve so zreteľom na tieto podmienky a odporúča dekanom, aby 
v podmienkach prijatia na štúdium na vysokú školu boli zohľadnené výsledky maturitnej 
skúšky podľa predmetov s preferovaním úrovne A. Dekani sú zaviazaní zabezpečiť jeden 
náhradný termín pre každého uchádzača, ktorý sa prijímacieho konania v riadnom termíne 
nemohol zúčastniť z dôvodu účasti na prijímacom konaní na inej fakulte UK. Dekani fakúlt 
v tomto zmysle pošlú prorektorke UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Predmerskej riadne 
termíny prijímacích konaní do 25. 02. 2007, z čoho následne prorektorka UK doc. Predmerská 
vyhotoví tabuľku riadnych termínov prijímacích konaní na všetkých fakultách UK a zašle ju 
dekanom fakúlt do 04. 03. 2007. Dekani na nasledovnom Kolégiu rektora UK predložia 
návrhy náhradných termínov. 

Z: dekani fakúlt UK; prorektorka UK doc. Predmerská 
T: 25. 02. 2007; resp. 04. 03. 2007 
 
Uznesenie č. 5/2/2007  
Kolégium rektora UK stanovilo termín diskusie o plánovanom jednotnom celouniverzitnom 
prijímacom konaní na UK na aprílové zasadnutie Kolégia rektora UK. 
 
Z: rektor UK, dekani fakúlt UK 
T: apríl 2007 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 6/2/2007 
Kolégium rektora UK berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov prijímacích skúšok na UK 
v roku 2006 a ďakuje prorektorovi UK pre informačné technológie MUDr. Martinovi 
Dúbravovi, CSc. za odbornú prezentáciu.  



 
Ad 7) 
Uznesenie č. 7/2/2007  
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby v zmysle prerokovaného návrhu 
zásad evidencie študijných výsledkov (EŠV) predložených prorektorkou UK pre študijné veci 
doc. Mgr. art. Annou Predmerskou vypracovali vlastné zásady EŠV a zaslali ich prorektorke 
UK do 16. marca 2007, pričom uvedú, či budú súčasťou „Študijného poriadku“ alebo budú 
v senátoch schválené ako „Príloha k študijnému a skúšobnému poriadku“. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 16. marec 2007 
 
Ad 8) 
Uznesenie č. 8/2/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do 15. marca 2007 schválili vo 
fakultných senátoch smernice o poplatkoch za štúdium na UK v zmysle schválenej Smernice 
rektora UK o poplatkoch za štúdium a informovali prorektorku UK pre vzdelávaciu činnosť 
doc. Mgr. art. Annu Predmerskú o tom, v akom termíne a v akej výške bude školné za 
štúdium na danej fakulte. 
 
Z: dekani fakúlt UK; prorektorka UK doc. Predmerská 
T: marec 2007 
 
Ad 9) 
Uznesenie č. 9/2/2007  
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby si do fakultných senátov navrhli 
zmenu študijného poriadku, ktorou bude za podmienku   pripustenia k obhajobe záverečnej 
práce stanovená požiadavka odovzdania práce v elektronickej podobe, čo osvedčí školiteľ,  
pričom podmienky zverejnenia práce sa určia už pri zadaní témy záverečnej (bakalárskej, 
resp. diplomovej) práce. Po schválení v senátoch fakúlt UK budú navrhované zmeny 
predložené Akademickému senátu UK. V tomto zmysle bude následne novelizovaná aj platná 
Smernica rektora č. 5/2005 o základných náležitostiach záverečných prác na Univerzite 
Komenského v Bratislave.  
 
Z: dekani fakúlt UK; prorektorka UK pre legislatívu JUDr. Mária Duračinská, CSc. 
T: priebežne 
 
Ad 10) 
Uznesenia č. 10/2/2007  
Kolégium rektora UK žiada dekanov fakúlt UK a riaditeľov súčastí UK, aby na svojich 
súčastiach zabezpečili transformáciu internetových stránok podľa jednotnej celouniverzitnej 
šablóny tak v slovenskej, ako aj anglickej verzii. 
 
Z: dekani fakúlt UK; riaditelia súčastí UK 
T: 30. jún 2007, resp. 31. december 2007 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 11/2/2007 
Kolégium rektora UK prijalo uznesenie k návrhu zásad zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách, že vysokoškolský učiteľ môže mať pracovný úväzok aj na 



inej vysokej škole, ale jeho súhrnná pracovná doba na Slovensku nesmie presiahnuť 58 hodín 
týždenne. 
 
Z: rektor UK 
T: priebežne  
 
Uznesenie č. 12/2/2007 
Kolégium rektora UK sa vyslovilo za zachovanie rigorózneho konania v novele zákona 
o vysokých školách. 
 
Z: rektor UK 
T: priebežne   
 
Ad 12) 
Uznesenie č. 13/2/2007  
Kolégium rektora UK zobralo na vedomie informácie o zriadení a náplni Kancelárie 
európskych projektov UK vedenej Mgr. Helgou Jančovičovou, PhD. s ďalšou 
zamestnankyňou Mgr. Barborou Šujanovou. 
 
Ad 13) 
Uznesenie č. 14/2/2007 
Kolégium rektora UK berie na vedomie predloženie národného projektu vzdelávania 
„Excelentná univerzita“ (JPD NUTS II) a plne podporuje uchádzanie sa Univerzity 
Komenského v Bratislave o jeho získanie a realizáciu.  
 
Ad 14) 
Uznesenie č. 15/2/2007  
Kolégium rektora UK opakovane vyzýva dekanov fakúlt UK, aby dosiahli včasné 
zabezpečenie evidencie publikačnej činnosti svojich zamestnancov vo fakultných 
akademických knižniciach.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne  
 
Ad 15) 
Uznesenie č. 16/2/2007 
Kolégium rektora UK prijalo v Metodike rozpisu štátnej dotácie v roku 2007 medzi súčasti 
UK nasledovné zmeny: 

a) v článku 5, časti Fond rektora, odsek (a) sa mení spojenie „ak išlo o zamestnanca 
(aspoň na 50% úväzok)“ na „ak išlo o zamestnanca (na 100% úväzok)“;  

b) v článku 6, časti Dotácie na tovary a služby, sa odsek 1d vypúšťa; 
c) dekani fakúlt UK pošlú do 20. 02. prípadné námietky k časti „Vysokoškolská veda 

a technika“, odsek 4;  
d) v časti „Vysokoškolská veda a technika“, v odseku 5f sa použije bodovanie publikácií 

schválené decíznymi orgánmi na UK, a to na publikácie, ktoré zohľadnilo MŠ SR.    
 
Uznesenie č. 17/2/2007  
Kolégium rektora UK zaviazalo dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí, aby si do najbližšieho KR 
UK (5. marca 2006) pripravili podklady pre hodnotenie výsledkov hospodárskej činnosti. 



Poverená kvestorka UK Ing. Mária Záthurecká dekanom a riaditeľom súčastí UK pošle 
tabuľku s prehľadom nákladov a výnosov. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK; poverená kvestorka UK Ing. Mária Záthurecká; 
T: 5. marca 2007 
 
  
 
Ad 16) 
Uznesenie č. 18/2/2007  
Kolégium rektora UK odsúhlasilo rektorovi UK 24 strategických cieľov UK vyplývajúcich 
z odporúčaní EUA hodnotiacej komisie: 

- usilovať sa o status výskumnej univerzity; realizovať interdisciplinárny výskum a veľké 
výskumné programy; zvýšiť podiel zahraničných finančných prostriedkov na UK; 
budovať centrá excelencie; zvýšiť administratívnu podporu pri zvyšovaní prihlášok 
o projekty EU; pripraviť ochranu duševných práv a zabezpečiť dodržiavanie 
patentových práv; napĺňať a rozvíjať národný charakter UK; realizovať bolognský 
model štúdia; dokončiť reštrukturalizáciu programov; inovovať koncepciu študijnej 
záťaže; zabezpečiť rozvoj spoločných programov viacerých fakúlt; vytvoriť spôsob 
hodnotenia pedagogickej činnosti učiteľa založený nielen na študentskej ankete, ale aj 
na zodpovednosti vedúceho danej katedry za hodnotenie; zrušiť duplicitné študijné 
programy; generovať študijné programy v cudzom jazyku; znížiť podiel ústnej formy 
hodnotenia študenta; realizovať ústne hodnotenie v prítomnosti aspoň dvoch ďalších 
osôb; organizačne pomôcť absolventom bakalárskeho štúdia pri hľadaní práce; založiť 
a personálne obsadiť kanceláriu pre absolventov univerzity; zvýšiť podiel kontraktov so 
súkromnými spoločnosťami; pripraviť formálne vyhlásenie UK o zabezpečení kvality; 
pripraviť dlhodobý zámer, ktorý bude konštruovaný tematicky, a to nielen ako 
mechanické spojenie jednotlivých fakúlt UK; vypracovať akčný plán realizácie 
dlhodobého zámeru, pričom termín a zodpovedná osoba budú v ňom uvedené; 
realizovať rekonštrukciu a dostavbu areálu v Mlynskej doline; zriadiť informačné 
centrum UK. 

 
Uznesenie č. 19/2/2007  
Kolégium rektora UK žiada dekanov a riaditeľov súčastí UK, aby rektorovi UK predložili 
v stanovenom termíne koncepcie fakúlt a súčastí UK, ktoré sa stanú podkladom pre 
vypracovanie dlhodobého zámeru UK, a z ktorého následne dekani fakúlt a riaditelia súčastí 
UK vypracujú dlhodobý zámer svojich fakúlt. Kolégium rektora UK sa týmto stáva 
riadiacim výborom pre prípravu dlhodobého zámeru UK. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK (predložiť koncepcie fakúlt, resp. súčastí UK) 
T: 30. apríl 2007  
 
Uznesenie č. 20/2/2007 
Kolégium rektora UK schválilo nasledovný harmonogram dlhodobého zámeru UK na roky 
2008 – 2014: 

- Začiatok diskusie o „novom“ DZ UK: 16. 02. 2007, KR UK; 
- Predloženie koncepcií DZ fakúlt a koncepcií rozvoja ďalších súčastí UK: 15. 04. 2007; 
- Príprava DZ UK: 15. 09. 2007; 
- Prerokovanie DZ UK vo VR UK a SR UK: 31. 10. 2007; 
- Schválenie DZ UK v AS UK: 15. 12. 2007. 



 
Ad 17) 
Uznesenie č. 21/2/2007 
Kolégium rektora UK zobralo na vedomie prezentáciu prorektora UK pre informačné 
technológie MUDr. Martina Dúbravu, CSc. o stave projektu Sofia na UK a zaväzuje dekanov 
a riaditeľov súčastí UK, aby rešpektovali metodické pokyny Rektorátu UK o postupe 
účtovania a v prípade, že to bude potrebné, načas zabezpečili korekcie stavov. 
  
Z: dekani a riaditelia súčastí UK, RUK 
T: priebežne 
    
Ad 19) 
Uznesenie č. 22/2/2007 
Kolégium rektora UK zobralo na vedomie informácie o grantovej politike UK a odporučilo 
prorektorke UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Marte 
Kollárovej, DrSc., aby pri príprave novelizovanej Smernice rektora č. 6/2005 (Zásady 
udeľovania Grantov Univerzity Komenského) zohľadnila uvedené návrhy dekanov fakúlt UK: 

a) Granty UK udeľovať len interným doktorandom; 
b) definíciu „mladého vedeckého pracovníka“ znížiť na najvyššiu vekovú hranicu z 35 

rokov na 30 rokov; 
c) finančné prostriedky v princípe neprideľovať na cestovanie, s výnimkou grantov 

prevádzaných v teréne. 
 
Uznesenie č. 23/2/2007  
Kolégium rektora UK ukladá zapisovateľovi Mgr. Bielikovi úlohu zasielať uznesenia Kolégia 
rektora UK členom kolégia v čo najskoršom termíne. 
 
Z: Mgr. Bielik  
T: priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
        doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
         rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


