
Uznesenia z 9. (výjazdového) zasadnutia Kolégia rektora UK konaného 

v dňoch 19. – 21. 11. 2008 v Hoteli pod zámkom v Bojniciach 
 

Program rokovania: 
  1. Otvorenie 
  2. Informácia o Metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám SR na rok 2009 
      podľa MŠ SR 
  3. Vyhodnotenie platenia školného a poplatkov spojených so štúdiom v ak. roku 2007/2008 
  4. Stav vyberania školného a poplatkov spojených so štúdiom v ak. roku 2008/2009 
  5. Smernica rektora UK o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom v ak. roku 2009/2010 
  6. Študijné programy „učiteľstva“ – stav a perspektívy 
  7. Prijímacie konanie na UK v roku 2007 
  8. Informácia k smernici rektora UK o ubytovaní 
  9. Informácia o Centrách excelentnosti 
10. Dlhodobý zámer UK – konkretizácia na rok 2008 
11. Bezpečnostná politika v oblasti IT na UK 
12. Rozvojové aktivity na UK: 
12.1 Plagiátorstvo v záverečných prácach na UK 
12.2 Marketing UK 
12.3 Centrum podpory IT UK (CePIT) 
13. Zamestnanecké čipové karty na UK 
14. Informácie hlavnej kontrolórky UK 
15. Rôzne 
16. Záver 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/9/2008 
Rektor UK poveril pani kvestorku UK Ing. Máriu Záthureckú, aby v čase pripomienkového 
konania ministerskej metodiky pripojila aj návrh o započítanie „laboratórnych cvičení“ 
Farmaceutickej fakulty UK a „praktických cvičení“ Fakulty telesnej výchovy a športu UK, 
resp. nepedagogických praxí Filozofickej fakulty UK do výkonu.  
 
Z: kvestorka UK Ing. Záthurecká 
T: pripomienkovanie metodiky MŠ SR 
 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 2/9/2008 
Kolégium UK zaväzuje pánov dekanov, aby prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, 
PhD., do 15. 12. 2008 poslali štruktúrovanú informáciu o počte študentov, ktorí školné 
uhradili dodatočne (od 19. 11. do 15. 12.), resp. ktorí ho neuhradili a sú študentmi, 
absolventmi či vylúčenými alebo zanechavšími štúdium. 
 
Z: dekani fakúlt UK, resp. prorektor UK doc. Pekár 
T: do 15. 12. 2008 
 

Uznesenie č. 3/9/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby pri vymáhaní školného 
postupovali v zmysle Disciplinárneho poriadku UK a aby v prípade absolventov, ktorí napriek 
povinnosti úhrady školné nezaplatili, podali na nich žalobu. Právnu formuláciu, ako aj postup, 
môžu konzultovať s pani prorektorkou UK JUDr. Máriou Duračinskou, CSc.  



Z: dekani fakúlt UK, resp. prorektorka UK JUDr. Duračinská 
T: do 15. 12. 2008 
 
Uznesenie č. 4/9/2008 
Rektor UK so súhlasom Kolégia rektora UK rozhodol, že percentuálna čiastka zo školného 
v akademickom roku 2007/2008, ktorú majú fakulty do konca roka odviesť RUK, má činiť    
3 % (a nie 10 %). Dekani fakúlt UK tak majú urobiť najneskôr do polovice decembra 2008. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: do 12. 12. 2008 
 
 
Ad 5) 
Uznesenie č. 5/9/2008 
Kolégium rektora UK po zapracovaní pripomienok odsúhlasilo návrh Vnútorného predpisu 
UK č. 26/2008 – Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave 
v akademickom roku 2009/2010 a žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby do 10. 12. 2008 
zaslali prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, CSc., senátmi fakúlt schválenú výšku 
školného v Eurách, resp. SKK, ktorá sa stane prílohou smernice.  
 
 
Ad 6) 
Uznesenie č. 6/9/2008 
Kolégium rektora UK žiada dekana Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc., 
aby do 02. 12. 2008 zaslal pánom dekanom fakúlt UK svoju prezentáciu zachytávajúcu stav 
záujmu o učiteľské študijné programy v retrospektíve ostatných 7 rokov. 
 
Z: dekan FiF UK doc. Eliáš 
T: do 02. 12. 2008  
 
Uznesenie č. 7/9/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov tých fakúlt UK, ktorých sa týka problematika 
učiteľských študijných programov, aby svoje vecné návrhy a podnety zaslali prorektorovi UK 
MUDr. Martinovi Dúbravovi, CSc., ktorý z nich pripraví koncepčný dokument pre 
kompetentné orgány SR.  
 
Z: dekani predmetných fakúlt UK; resp. prorektor UK MUDr. Dúbrava 
T: do 15. 12. 2008, resp. január 2009 
 
 

Ad 7) 
Uznesenie č. 8/9/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie vyhodnotenie prijímacích skúšok na UK v roku 2007 
vo vzťahu k stredným školám uchádzačov, vypracované prorektorom UK MUDr. Martinom 
Dúbravom, CSc. 
 

 

Ad 8) 
Uznesenie č. 9/9/2008 
Kolégium rektora UK vyjadrilo súhlas s návrhom novelizácie smernice rektora UK – Pravidlá 
rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a 



kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského 
v Bratislave, ktorý predložil prorektor UK doc. RNDr. Ján Pekár, CSc. 

Vo veci oznamovacej povinnosti rektor UK rozhodol, že páni dekani v prvok kroku 
pošlú systémom vygenerovaný zoznam študentov, ktorým bolo ubytovanie pridelené, 
riaditeľom študentských domovov UK, pričom títo následne pripoja cenník príslušných miest 
k uvedeným zoznamom a takto doplnený zoznam zašlú späť pánom dekanom. Dekani fakúlt 
UK konkretizované údaje napokon oznámia spolu s rozhodnutím o pridelení ubytovania 
dotyčným študentom. 

 (Páni dekani EBF UK, RKCMBF UK a JLF UK môžu nahlásiť prípadné špecifiká 
prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, CSc., do 26. 11. 2008.) 
 
Z: dekani fakúlt UK, resp. riaditelia súčastí 
T: priebežne 
 
 
Ad 10) 
Uznesenie č. 10/9/2008 
Kolégium rektora UK schválilo prorektorom UK MUDr. Martinom Dúbravom, CSc., 
predložený dokument Špecifikácia časového a vecného plnenia a osobných zodpovedností 
v roku 2008 Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2008 – 
2013. 
 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 11/9/2008 
Kolégium rektora UK schválilo dokument Bezpečnostná politika IIKS Univerzity 
Komenského v Bratislave, predložený prorektorom UK MUDr. Martinom Dúbravom, CSc., 
a vyjadrilo súhlas s vyčlenením nevyhnutných finančných prostriedkov na komplexné 
zabezpečenie potrebných opatrení. Dokument vyjde ako vnútorný predpis UK. 
 
 
Ad 12.1) 
Uznesenie č. 12/9/2008 
Kolégium rektora UK vyjadrilo súhlas so zakúpením softvérovej aplikácie Theses zameranej 
na odhaľovanie plagiátov v záverečných prácach študentov vysokých škôl (produkt 
Masarykovej univerzity v Brne) a vo väčšinovom pomere (8 dekanských hlasov) odsúhlasilo 
vyčlenenie financií na jej zakúpenie a (ročnú) licenciu z rozpočtových prostriedkov UK na 
rok 2009 pred zátvorku.    
 
Ad 12.2) 
Uznesenie č. 13/9/2008 
Kolégium rektora UK vyjadrilo podporu návrhu Vedenia UK na reštrukturalizáciu Oddelenia 
vzťahov s verejnosťou s cieľom vypracovania efektívnej marketingovej stratégie UK 
a súhlasilo s finančným zabezpečovaním realizácie strategických úloh. 
 

 

Ad 13) 
Uznesenie č. 14/9/2008 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby naďalej používali 
zamestnanecké karty a nové karty zabezpečili z prostriedkov fakulty, resp. súčasti. V prípade, 



že sa fakulta rozhodne upustiť od používania čipových kariet, musí zabezpečiť alternatívny 
systém evidencie pracovnej činnosti.  
 
Z: dekani fakúlt, riaditelia súčastí UK; 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 15/9/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu pani kvestorky UK Ing. Márie 
Záthureckej, že finančné prostriedky v sume 30 mil. Sk, ktoré boli z rozpočtu UK na rok 2008 
vyčlenené pred zátvorku na zabezpečenie verejného obstarania systému Študent II, budú do 
konca novembra 2008 zaslané na účty fakúlt UK a centrálne financovaných súčastí podľa 
prepočtu.  
 
 
Ad 14) 
Uznesenie č. 16/9/2008 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí UK preveriť v rámci 
vnútornej kontrolnej činnosti v danej súčasti - okrem iného, aj oblasti, vyplývajúce 
z poznatkov kontroly, vykonanej NKÚ SR. 
 
Z: dekani fakúlt, riaditelia súčastí UK; 
T: priebežne 
 
 
Ad 15) 
Uznesenie č. 17/9/2008 
Kolégium rektora UK žiada Vedenie UK, aby vzhľadom na množiace sa otázky, ako 
postupovať na úrovni UK pri určovaní hodinovej mzdy pri dohodách o vykonaní práce, ako aj 
s tým súvisiace otázky oprávnenosti, resp. neoprávnenosti výdavkov, vypracovalo návrh 
smernice, ktorá zadefinuje spoločnú metodiku mzdového rozpočtovania. 
 
Z: Vedenie UK 
T: február 2009 
 

Uznesenie č. 18/9/2008 
Kolégium rektora UK poverilo pána prodekana LF UK prof. MUDr. Pavla Šušku, PhD., 
tlmočením žiadosti o poskytnutie informácie vo veci zabezpečenia pracovnej zdravotnej 
služby Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie LF UK dekanovi LF UK prof. MUDr. 
Petrovi Labašovi, CSc., s tým, že pán dekan na najbližšom zasadnutí KR UK podá dekanom 
fakúlt UK informáciu. 
 
Z: prodekan LF UK prof. Šuška, resp. dekan LF UK prof. Labaš 
T: ihneď, resp. najbližšie zasadnutie KR UK 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik   
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
               rektor UK  


