
Uznesenia z 5. zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 17. 09. 2009 

na pôde UK v Bratislave 
 
 
Program rokovania: 

     1) Otvorenie – rektor; 
     2) Akademický informačný systém 2: analýza a skúsenosti z prvých dvoch týždňov  
         prevádzky – pror. Pekár; 
     3) Aktuálny stav verejného obstarávania na UK – rektor; 
     4) Školné: aktuálne otázky – pror. Duračinská, pror. Pekár; 
     5) Nájomné zmluvy na UK – pror. Duračinská; 
     6) Informácia o doktorandoch – pror. Kollárová; 
     7) Stanovisko rektora UK k článkom profesorov z PriF UK – rektor; 
     8) Priama pedagogická činnosť na UK – pror. Dúbrava; 
     9) Použitie aplikácie Theses.cz na Univerzite Komenského v Bratislave – rektor; 
   10) Rôzne 
10.1) Stav publikačnej aktivity UK v porovnaní s rokom 2008 – pror. Dúbrava; 
10.2) Príkaz rektora o publikovaní celouniverzitných akcií na webe – pror. Dúbrava; 
10.5) Rozhodnutia o akreditácii študijných programov na UK – pror. Pekár; 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/5/2009 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK k efektívnemu využívaniu 
Akademického informačného systému 2 na svojich fakultách všetkými užívateľskými 
kategóriami. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 2/5/2009 
Kolégium rektora UK berie na vedomie skutočnosť, že v rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu 
fakultám a súčastiam UK na r. 2010 bude vyčlenená osobitná finančná čiastka, zodpovedajúca 
nákladom na zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na UK (mzdy 
zamestnancov personálne posilneného Oddelenia verejného obstarávania RUK), pred 
zátvorku. 
 
Ad 4)  

Uznesenie č. 3/5/2009 
Kolégium rektora UK akceptovalo návrh Vedenia UK tlmočený prorektorkou UK JUDr. 
Máriou Duračinskou, CSc., aby sa v aktualizovanej smernici rektora UK, ktorou sa určuje 
výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave 
v článku 6, bode 2c, pozmenila formulácia odvolávajúca sa na hmotnú núdzu tak, že 
študentovi pochádzajúcemu z rodiny, ktorej príjem na jedného člena domácnosti je nižší ako 
300 €, bude možné školné znížiť alebo odpustiť.  
 
 
 
 
 



Ad 8) 

Uznesenie č. 4/5/2009  
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK k vyplneniu tabuľky priamej 
pedagogickej činnosti na fakultách UK, zaslanej prorektorom UK doc. MUDr. Martinom 
Dúbravom, CSc., a k jej spätnému zaslaniu. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: podľa špecifikácie pror. Dúbravom; 
 
Ad 9) 

Uznesenie č. 5/5/2009 
Kolégium rektora UK v súvislosti s otázkou spôsobu využívania antiplagiátorského 
informačného systému Theses.cz žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby v nadväznosti na 
podklad, ktorý do týždňa (24. 9. 2009) dostanú od prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, 
PhD., prerokovali na fóre kolégia dekana otázku, či katedry, resp., ústavy fakulty sú za 
povinný alebo dobrovoľný režim kontroly záverečných  prác (Bc., Mgr., PhD.) v tomto 
systéme a aby sumárne stanovisko za svoju fakultu zaslali prorektorovi UK doc. Pekárovi.  
 
Z: pror. Pekár, dekani fakúlt UK; 
T: do 24. 9., resp., do 23. 10. 2009; 
 
Ad 10.5) 

Uznesenie č. 6/5/2009 
Kolégium rektora UK žiada prorektora UK doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., aby rozhodnutia 
MŠ SR o priznaní, pozastavení, resp., odňatí akreditačných práv študijným programom 
realizovaným na fakultách UK, zaslal pánom dekanom fakúlt UK. 
 
Z: pror. Pekár; 
T: bezodkladne; 
 
 
 
 
 
Schválil:        doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
              rektor UK  
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik  
 
 


