
Uznesenia z 5. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 17. 09. 2007 
na pôde Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 
Programové body rokovania: 

1) Otvorenie; 
2) Nariadenia a opatrenia vlády SR nadväzujúce na novelu zákona o vysokých školách: 

a) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 
Z. z. o Akreditačnej komisii; 

b) Návrh kritérií na začlenenie vysokých škôl; 
c) Návrh opatrenia MŠ SR, ktorým sa určujú maximálne sumy školného na akademický 

rok 2008/2009; 
d) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa určujú limity súm finančných prostriedkov na 

zabezpečenie štúdia v študijných programoch; 
3)   Unifikované symboly UK;  
4)   Doktorandské štúdium; 
5)   Informácie rektora UK: 

a) elektronický archív záverečných prác; 
b) projekt auly JLF UK; 
c) výjazdové Kolégium rektora UK; 

6)   Rôzne. 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/5/2007 
Rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., vyjadril zámer, aby sa finančné prostriedky (vo 
výške 40 mil. Sk), ktoré Ministerstvo školstva SR vyčlení na dotáciu externých študijných 
programov na UK, v čase, keď bude k dispozícii metodika ich delenia, alokovali primárne na 
tie fakulty, ktoré externú formu štúdia doteraz poskytovali bez účasti tzv. tretích subjektov. 
Zároveň vyzval dekanov príslušných fakúlt, aby ukončili pracovnú spoluprácu s tretími 
subjektami.  
 
Z: rektor UK, dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 2/5/2007 
Rektor UK zaviazal dekanov fakúlt UK, aby na katedrách a ústavoch svojich fakúlt 
zabezpečili dôsledné používanie nových unifikovaných symbolov (log) fakúlt i UK ako takej.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: hneď 
 
Ad 4)  
Uznesenie č. 3/5/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do stanoveného termínu zaslali 
prorektorke UK prof. RNDr. Marte Kollárovej, DrSc., výsledný prehľad o počte obsadených 
doktorandských miest na svojej fakulte s prípadnými požiadavkami o pridelenie ďalších 
doktorandských miest.  
 



Z: dekani fakúlt UK 
T: 25. 09. 2007 
 
Uznesenie č. 4/5/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje riaditeľa VI Družba PhDr. Ivana Daňa a riaditeľa VM Ľ. Štúra 
– Mlyny UK Mgr. Róberta Gulu, aby na nasledovnom (výjazdovom) Kolégiu rektora UK 
predložili správu o počte vyčlenených miest pre doktorandov UK. 
 
Z: riaditeľ VI Družba, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
T: 04. 10. 2007  
 
Uznesenie č. 5/5/2007 
Kolégium rektora UK vyzvalo tých dekanov fakúlt, ktorí považujú doterajší maximálny 
podiel doktorandov na školiteľa vo funkcii profesora (5/1), resp. vo funkcii docenta (3/1), za 
nevyhovujúci, aby do 10 dní zaslali písomné zdôvodnenie svojho návrhu prorektorke UK 
prof. RNDr. Marte Kollárovej, DrSc., ktorá k nasledovnému výjazdovému Kolégiu rektora 
UK pripraví prehľadnú správu jednotlivých zdôvodnení. 
 
Z: dekani príslušných fakúlt; resp. prorektorka UK prof. Kollárová 
T: 27. 09. 2007, resp. 04. 10. 2007 
 
Uznesenie č. 6/5/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt UK, aby prijímacie konanie doktorandov na 
svojich fakultách realizovali vždy najneskôr do konca júna príslušného roka. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
               rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 
  


