
Uznesenia z 8. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 22. 09. 2008 

na pôde Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

Programové body rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o realizácii zápisov študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 

3. Informácia o stave prípravy, resp. schvaľovania vnútorných predpisov fakúlt v AS UK 

4. Príprava vnútorného predpisu o výške školného a poplatkov za štúdium pre akademický 

rok 2009/2010, novelizácia školného a poplatkov na roky 2008/2009 v súvislosti so 

zavedením eura od 01. 01. 2009 (prepočet výšky školného a poplatkov v euromene) 

5. Burza doktorandských miest 

6. Informácia o projektoch podaných Univerzitou Komenského v Bratislave v rámci výzvy 

„Podpora excelentných pracovísk“ 

7. Informácie o eurokonverzii dát na UK 

8. Rôzne 

 

 

Ad 2) 

Uznesenie č. 1/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov, aby odpovedali na štruktúrovanú otázku (tabuľku 

sledujúcu počty zapísaných študentov na fakultách UK v jednotlivých kategóriách) pani 

prorektorky UK doc. Mgr. art. Annu Predmerskej. 

 

Z: prorektorka UK doc. Predmerská, dekani fakúlt UK 

T: do 07. 10. 2008 

 

 

Uznesenie č. 2/8/2008 
Kolégium rektora UK odporúča pánom dekanom fakúlt UK, aby pri schvaľovaní maximálnej 

hranice plánovaného počtu uchádzačov prijímaných na štúdium brali zreteľ na dlhodobý trend 

záujmu o štúdium na svojej fakulte a nemuseli dodatočne posúvať „čiaru“ prijímaných 

študentov. 

 

Z: dekani fakúlt UK 

T: priebežne 

 

 

Uznesenie č. 3/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., aby v súčinnosti 

s pánmi dekanmi tých fakúlt UK, ktoré vo svojej ponuke realizujú učiteľské študijné 

programy, v blízkej dobe prijali návrh na riešenie zlej situácie v oblasti štúdia učiteľských 

programov a skoncipoval list adresovaný ministrovi školstva SR prof. Ing. Jánovi Mikolajovi, 

DrSc., vyjadrujúci aktuálny stav a trendy v oblasti prípravy učiteľov na Slovensku. 

 

Z: rektor UK, dekani fakúlt UK 

T: október – november 2008 

 

 

 



Uznesenie č. 4/8/2008 
Kolégium rektora UK čo najskôr prerokuje návrh na systémovú zmenu financovania 

verejného vysokého školstva v SR, ktorej cieľom bude odstrániť aktuálny stav, keď sa 

rozhodujúci podiel štátnej dotácie pre vysokú školu viaže ku kvantite – počtu jej študentov. 

Prax ukazuje, že tento prístup viedol k nekritickému zvyšovaniu počtu vysokoškolských 

študentov. To má zreteľne negatívny dopad na kvalitu štúdia a následne kvalitu absolventov, 

najmä ak zohľadníme demografický vývoj krajiny.  

 

Z: Vedenie UK, dekani fakúlt UK 

T: najbližšie zasadnutie KR UK 

 

 

Ad 3) 

Uznesenie č. 5/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu pani prorektorky UK JUDr. Márie 

Duračinskej, CSc., o možnosti právnej konzultácie pri príprave vnútorných predpisov fakúlt 

UK na Oddelení legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

 

Uznesenie č. 6/8/2008 
Kolégium rektora UK na návrh rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., a predsedu 

Akademického senátu UK prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc., odporučilo pánom dekanom 

fakúlt, aby sa osobne alebo nimi poverení prodekani zúčastnili tých zasadnutí Akademického 

senátu UK, na ktorých sa má schvaľovať legislatívny dokument ich fakulty, najmä však štatút 

fakulty.  

 

Z: dekani 

T: zasadnutia AS UK  

 

 

Uznesenie č. 7/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada predsedu Akademického senátu UK prof. RNDr. Karola Mičietu, 

CSc., aby pred každým zasadnutím AS UK, na ktorom je plánované schvaľovanie vnútorných 

predpisov a iných legislatívnych dokumentov fakúlt UK, zabezpečil pozvánky adresované 

priamo na dekanov predmetných fakúlt. 

 

Z: predseda AS UK 

T: priebežne 

 

 

Ad 4) 

Uznesenie č. 8/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada pani prorektorku UK doc. Mgr. art. Annu Predmerskú, aby 

pánom dekanom fakúlt zaslala tabuľku prepočtu schválenej výšky školného a poplatkov za 

štúdium na rok 2008/2009 v euromene na jednotlivých fakultách UK. Páni dekani následne 

zverejnia prepočítanú výšku školného na webovej stránke svojej fakulty.  

 

Z: prorektorka UK doc. Predmerská, dekani fakúlt UK 

T: do 22. 10. 2008 

 



Uznesenie č. 9/8/2008 
Kolégium rektora UK v zmysle prípravy vnútorného predpisu o výške školného a poplatkov 

za štúdium na akademický rok 2009/2010 poveruje dekanov, aby schvaľovací proces návrhov 

školného a poplatkov za štúdium vo svojich fakultných senátoch zrealizovali v krátkom čase 

a zaslali pani prorektorke UK JUDr. Márii Duračinskej, CSc. 

 

Z: dekani fakúlt UK, prorektorka UK JUDr. Duračinská 

T: do 22. 10. 2008  

 

 

Ad 5) 

Uznesenie č. 10/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt, ktorí majú záujem o dodatočné 

doktorandské miesta, aby v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30. 09. 2008, nahlásili 

presný počet pani prorektorke UK prof. RNDr. Marte Kollárovej, DrSc.  

 

Z: dekani fakúlt UK 

T: do 30. 09. 2008 

 

 

Ad 6) 

Uznesenie č. 11/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu pani prorektorky UK prof. RNDr. Marty 

Kollárovej, DrSc., o počte i štruktúre žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré k 25. 

08. 2008 podala Univerzita Komenského v Bratislave v rámci Operačného programu Výskum 

a vývoj, výzva 2.1, resp. 4.1 „Podpora centier excelentnosti“ ako líder projektu. Rektor UK 

zároveň prítomných členov kolégia informoval, že súčasti UK s výnimkou Jesseniovej 

lekárskej fakulty v Martine sa nezapoja do druhej výzvy OP Výskum a vývoj, Opatrenia č. 5.1 

„Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 

účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“. 

 

 

Ad 7) 

Uznesenie č. 12/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu pána prorektora UK MUDr. Martina 

Dúbravu, CSc., o rozhodnutí Vedenia UK neprevziať systémovú aplikáciu modulu „Travel 

management“ FIS SOFIA od dodávateľa – spoločnosti Siemens Varias, kým tento nezohľadní 

pripomienky UK.  

 

Uznesenie č. 13/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie konštatovanie pána prorektora UK MUDr. Martina 

Dúbravu, CSc., že prvá skúšobná fáza eurokonverzie dát v systéme SOFIA, zabezpečovaná 

dodávateľom – firmou Siemens Varias – v súčinnosti so zodpovednými zamestnancami 

Rektorátu a súčastí UK prebehla bez väčších problémov. 

 

 

Ad 8) 

Uznesenie č. 14/8/2008 
Kolégium rektora vzalo na vedomie informáciu vedúceho predstavenstva ZTS Martin, a.s., 

Ing. Jaroslava Vacha o aktuálnych vlastníckych vzťahoch ZTS Martin, a.s., k pozemkom pod 



administratívnou budovou ZTS Martin, a.s., a na jej základe sa nateraz rozhodlo ustúpiť od 

ďalších rokovaní o možnom odkúpení objektu.  

 

Uznesenie č. 15/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie prehľadovú správu pani prorektorky UK doc. Mgr. 

art. Anny Predmerskej o priebehu i konečnom výsledku výberu školného na fakultách UK 

v akademickom roku 2007/2008. Zároveň pani prorektorku žiada, aby túto správu poslala 

v elektronickej podobe pánom dekanom na verifikáciu.  

 

Z: prorektorka UK doc. Predmerská, dekani fakúlt UK 

T: do 06. 10. 2008 

 

 

Uznesenie č. 16/8/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu Vedenia UK o prijatí finančného daru od 

nemenovaného darcu vo výške 500 tis. Sk, ktorý sa použije na nákup odbornej literatúry do 

všetkých fakultných knižníc UK, pričom táto čiastka bude rozdelená podľa percentuálneho 

zastúpenia počtu študentov denného štúdia na fakultách.  

 

Z: kvestorka UK, dekani fakúlt UK 

T: október 2008 

 

 

Uznesenie č. 17/8/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt, aby v zmysle výzvy Ministerstva školstva 

SR o návrhy nominantov na udelenie „Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za 

vedu a techniku“ v kategóriách „Osobnosť vedy a techniky“, „Vedecko-technický tím roka“, 

„Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky“ a „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ 

posielali návrhy kandidátov zo svojich pracovísk na Oddelenie vedy RUK v čo najkratšom 

termíne, najneskôr však do 09. 10. 2008.  

 

Z: dekani fakúlt UK 

T: do 09. 10. 2008 

 

 

Uznesenie č. 18/8/2008 
Kolégium rektora UK odporúča pánom dekanom fakúlt UK, aby zabezpečili zverejnenie 

ponuky tých študijných programov, kurzov, alebo študijných blokov, ktoré sa realizujú 

v anglickom, resp. inom cudzom jazyku spolu s informáciou o ich cene na anglickej verzii 

webovej stránky svojej fakulty. Zároveň tiež žiada pánov riaditeľov súčastí UK, aby na 

anglickej verzii webových stránok internátov UK zverejnili všetky potrebné informácie 

o podmienkach ubytovania. 

 

Z: dekani fakúlt UK, riaditelia súčastí UK, 

T: do 30. 09. 2008  

 

 

Uznesenie č. 19/8/2008 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí UK preverovať v rámci 

vnútornej kontrolnej činnosti v danej súčasti oblasti, v ktorých sú zisťované nedostatky 



vyplývajúce z Námetov pre vnútornú kontrolnú činnosť z poznatkov kontroly, ktoré 

vypracovala pani hlavná kontrolórka UK JUDr. Marta Partlová.  

 

Z: dekani fakúlt UK, resp. riaditelia súčastí UK 

T: priebežne 

 

 

Uznesenie č. 20/8/2008 
Kolégium rektora UK odporúča pánom dekanom fakúlt, aby svoje pripomienky ku kritériám 

obsiahnutým vo Vnútornom predpise UK č. 15/2008, resp. k prípadným problémom 

s priebehom ubytovania na akademický rok 2008/2009 zaslali pani prorektorke UK JUDr. 

Márii Duračinskej, CSc., do 20. 10. 2008. Vedenie UK na základe zaslaných pripomienok 

predloží návrh prípadných modifikácii.  

 

Z: dekani fakúlt UK, Vedenie UK 

T: do 20. 10. 2008, resp. zasadnutie KR UK 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

               rektor UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


