
Zasadnutie Vedenia UK č. 16 zo dňa 15.05.2014 
 
Uznesenie č. 01/16/2014 
Rektor UK informoval o liste dekana FaF UK prof. Mučajiho, kde žiada o spolufinancovanie 
6. ročníka tenisového turnaja o pohár rektora UK, vo výške 355,20 Eur (prenájom tenisových 
kurtov 264 Eur, občerstvenie 92,20 Eur). Vedenie UK odsúhlasilo finančný príspevok vo 
výške 350 Eur. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 17 zo dňa 29.05.2014 
 
Uznesenie č. 01/17/2014 
Na základe uznesení Vedenia UK zo dňa 11.04.2013 a 19.09.2013 poveruje Vedenie UK 
prorektora UK prof. Turňu a riaditeľa CIT UK Mgr. Miazdru vypracovať podklady pre 
refundáciu finančných prostriedkov za výkony CIT-u na fakultách UK.  
 
Uznesenie č. 02/17/2014 
Po zvážení všetkých okolností Vedenie UK navrhuje uzavrieť zmluvu na plánovanú 
rekonštrukciu Auly UK až na marec 2015. 
 
Uznesenie č. 03/17/2014 
Vedenie UK rozhodlo, že vedeckí pracovníci prijímaní na UVP UK, môžu byť prijímaní na 
menej ako 100% úväzok a na dobu kratšiu ako 1 rok. V opačnom prípade musia prejsť 
výberovým konaním. 
 
Uznesenie č. 04/17/2014 
Kvestorka UK informovala o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z GARI účtu 
UK vo výške 27 532,82 Eur na preklenutie nedostatku finančných prosriedkov UVP UK  
(z toho 17 532,82 Eur na kapitálové výdavky, 10 000 Eur na bežné výdavky). Vedenie UK 
súhlasí. 
 
Uznesenie č. 05/17/2014 
Kvestorka UK informovala o žiadosti PraF UK o poskytnutie prostriedkov vo výške  
30 tis. Eur z GARI účtu UK na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov 
v súvislosti s realizáciou projektov na PraF UK. Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 06/17/2014 
Kvestorka UK informovala o žiadosti predsedu odborov MUDr. Kurtanského o objednanie 
pohostenia v jedálni UK pre 110 osôb na Stretnutie odborárov UK s rektorom, ktoré sa bude 
konať 4. júna 2014 v Auditóriu Maxima. Vedenie UK odsúhlasilo preplatenie pohostenia vo 
výške 4 Eur na hlavu. 



Zasadnutie Vedenia UK č. 18 zo dňa 05.06.2014 
 
Uznesenie č. 01/18/2014 
Kvestorka UK predložila žiadosť Mgr. Jančovičovej z Oddelenia projektov o poskytnutie 
finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulého financovania výdavkov projektu  
UVP UK vo výške 18 690,89 Eur. Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 02/18/2014 
Vedenie UK schválilo návrh dekana Farmaceutickej fakulty prof. Mučajiho na predaj časti 
pozemku UK parc. č. 11276/41, ktorý sa nachádza v k.ú. Nové mesto, v areáli FaF UK, a to 
v rozsahu 15 m2. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 19 zo dňa 12.06.2014 
 
Uznesenie č. 01/19/2014 
Rektor UK informoval o žiadosti dekana FMFI UK prof. Masarika o uhradenie finančného 
príspevku za rok 2013 pre medzinárodný spoločný študijný program kognitívna veda, vo 
výške 2454,88 Eur. Vedenie UK súhlasí. 
 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 20 zo dňa 03.07.2014 
 
Uznesenie č. 01/20/2014 
Prorektor UK doc. Múcska predložil za neprítomného prorektora UK prof. Meška návrh na 
schválenie mimoriadneho čísla časopisu Naša univerzita s podtitulom „pre záujemcov 
o štúdium“ prednostne pre účely informovania záujemcov o štúdium na veľtrhu 
vzdelávania Akadémia (ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 9. októbra 2014), a pre účely dní 
otvorených dverí na fakultách UK. Odhadovaný počet strán 36 – 40. Náklad 6 000 ks. 
Odhadovaná cena grafiky a tlače cca 4500 Eur vrátane DPH. Grafiku a tlač dodá vysúťažená 
spoločnosť KO&KA. V prípade získania inzercie bude cena nižšia. Vedenie UK súhlasí. 
 
 
 
 
 

 
 


