
Uznesenia z 5. mimoriadneho zasadnutia Kolégia rektora UK 

konaného dňa 02. 06. 2008 na pôde UK v Bratislave 
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Podpora centier 
    excelentnosti (operačný program „Výskum a vývoj“) – stratégia UK 
3. Zámer UK s využitím budovy ZŤS v Martine 
4. Rôzne 
 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/5/2008  
Kolégium rektora UK žiada rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., aby u ministra 
školstva SR prof. Ing. Jána Mikolaja, DrSc., preveril možnosť uchádzania sa Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK o nenávratný finančný príspevok výzvy 2.1 „Podpora centier 
excelentnosti“ operačného programu „Výskum a vývoj“.  
 
Z: rektor UK 
T: 09. 06. 2008  
 
 
Uznesenie č. 2/5/2008 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby požiadal MŠ SR o záväznú informáciu 
o mechanizme spolufinancovania inštitúcie, ktorá sa zúčastní výzvy „Podpora centier 
excelentnosti“ v partnerstve s inou, externou inštitúciou. 
 
Z: rektor UK 
T: 09. 06. 2008  
 
 
Uznesenie č. 3/5/2008  
Kolégium rektora UK žiada pani prorektorku UK prof. RNDr. Martu Kollárovú, DrSc., aby 
všetkým pánom dekanom fakúlt UK elektronicky poslala prehľad kritérií žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok výzvy „Podpora centier excelentnosti“.  
 
Z: rektor UK 
T: ihneď 
 
 
Uznesenie č. 4/5/2008 
Kolégium rektora UK žiada všetkých pánov dekanov fakúlt UK, aby do 06. 06. 2008 
elektronicky poslali pani prorektorke UK prof. RNDr. Marte Kollárovej, DrSc., počet 
projektov s explicitným uvedením plnenia predmetných kritérií, pričom slovným spojením 
„za posledných 5 rokov“ sa bude rozumieť obdobie rokov 2003 – 2007.  
 
Z: dekani fakúlt UK, prorektorka UK prof. Kollárová 
T: 06. 06. 2008  
 



Ad 3) 

Uznesenie č. 5/5/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK, aby s vedeniami svojich fakúlt 
prerokovali možnosť vytvorenia detašovaného pracoviska v budove ZŤS, a.s., v Martine 
s tým, že časť finančných nákladov na potrebnú rekonštrukciu priestorov bude potrebné 
vyčleniť z rozpočtových prostriedkov pred zátvorku, a aby rektorovi UK do 16. 06. 2008 
podali písomné vyjadrenie o záujme (resp. nezáujme), štruktúre (denná/externá forma štúdia, 
resp. študijné programy) a plánovanom rozsahu využiteľnosti študijnej kapacity za svoju 
fakultu.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 16. 06. 2008 
 
 
Uznesenie č. 6/5/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje pána dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK doc. MUDr. 
Dušana Mištunu, PhD., aby v prípade záujmu fakúlt UK o kúpu budovy ZŤS, a.s., Martin 
spolu s vedením fakulty deklaroval písomnou formou súhlas s odpredajom prebytočného 
majetku fakulty.  
 
Z: dekan JLF UK 
T: jún/júl 2008  
 
 
Uznesenie č. 7/5/2008 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby v prípade pozitívneho ohlasu fakúlt UK vo veci 
odkúpenia budovy firmy ZŤS, a.s., zvolal mimoriadne zasadnutie KR UK spojené 
s obhliadkou priestorov v Martine, a aby následne zabezpečil vyhotovenie znaleckého 
posudku predmetnej budovy a oslovil touto finančnou ponukou predajcu.  
 
Z: rektor UK 
T: jún/júl 2008 
 
 
Ad 4) 

Uznesenie č. 8/5/2008 
Dekan JLF UK doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., žiada rektora UK, aby po prijatí 
oficiálneho stanoviska MŠ SR k neakceptovanému projektu UK a JLF UK s názvom 
„Modernizácia vzdelávacej infraštruktúry UK za využitia IKT“ v rámci operačného programu 
„Výskum a vývoj“, opatrenia 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ fakultu 
o svojom stanovisku k tomuto písomne informoval. 
 
Z: rektor UK 
T: jún/júl 2008 
 
Uznesenie č. 9/5/2008 
Predseda Akademického senátu UK prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc., žiada pánov dekanov 
fakúlt UK, aby do 11. 06. 2008 zaslali na sekretariát senátu všetky legislatívne návrhy 
vzťahujúce sa na nový akademický rok 2008/2009 (v elektronickej i písomnej podobe). 



 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 11. 06. 2008  
 
Uznesenie č. 10/5/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektora UK MUDr. Martina Dúbravu, 
CSc., o stave obstarávania systému Študent II a špecifikách jeho realizácie v akademickom 
roku 2008/2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
              rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


