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Program zasadnutia: 
 

Streda 26.10.2011 
09.00 hod.    Odchod autobusu z Fajnorovho nábrežia (Osobný prístav) 

12.00 hod.   Príchod, ubytovanie, obed 

14.00 hod.    Rozvoj UK 
- Vzdelávanie  

    Rozvoj UK 
- Výskum 

o Stratégia Fénix 
o Stratégia rozvoja VV činnosti na UK 
o Spolupráca UK a SAV 
o Smernica o organizácii a riadení projektovej   

činnosti 
o Podpora publikačnej činnosti   

19.00 hod.    Večera 

20.00 – 23.00 hod.   Diskusia 

 

Štvrtok 27.10.2011 
7,30 hod.   Raňajky 

Dopoludnie   Individuálny program 

12.00 hod.   Obed 

13.00 hod.    Rozvoj UK 

    - Manažment 
o  Interná klíma a kultúra UK 

� Morálka akademických zamestnancov 
� Pravidelné stretnutia s akademickou obcou 
� Priority fakúlt?! 

o  Novela zákona 
� Autonómia UK 
� Ľudské zdroje UK 
� Financovanie UK 
� Kvalita UK 

o Kvalita 
� Rozvojové projekty  

19.00 hod.   Večera + diskusia 

 

Piatok 28.10.2011 
7,30 hod.   Raňajky 



8,30 hod.   Informácie z vedenia UK 
� Informácia o medzinárodných vzťahoch  
� Smernica o záverečných prácach  
� Smernica o školnom a poplatkoch 
� Formálny styk s AK 
� Informácia o stave verejného obstarávania 
� Informácia o príprave inovácie web stránky UK 
� Informácia o úprave smernice o doktorandskom 

štúdiu 
� Zámer v oblasti budovania ubytovacích kapacít 
� Rôzne 

12.00 hod.    Obed 
13.00 hod.    Plánovaný odchod do Bratislavy 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 01/05/2011 
Rektor UK žiada dekanov fakúlt, aby bezodkladne odstránili informa čné 
nedostatky súvisiace so zverejňovaním poslania fakulty a jej dlhodobého zámeru 
a to tak, aby v termíne do 11.11.2011 boli oba tieto základné dokumenty 
zverejnené na internetovej stránke každej z fakúlt UK samostatne. 
Termín: 11.november 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 02/05/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí so zámermi v oblasti vzdelávania ako boli 
predložené na rokovanie. Rektor UK žiada dekanov, aby v termíne do 12.12.2011 
pripravili podnety a priority fakúlt v oblasti vzde lávania v zmysle predložených 
zámerov tak, aby sa tieto premietli do inovácie dlhodobého zámeru UK vo 
vzdelávaní. Kolégium rektora UK súhlasí so zámerom ponechať a inovovať index 
študenta po stránke formálnej i obsahovej. 
Termín: 12.december 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 03/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o návrhu materiálu „Fénix 1“ 
a pripomienky k nemu. Spracovať strategický zámer a zámer pre udelenie 
výnimky pre Bratislavský región pre ďalšie politické rokovania do 4.11.2011. 
 
Uznesenie č. 04/05/2011 
Dekani fakúlt  majú do 20.11.2011 vypracovať zoznam projektových zámerov, 
ktoré vieme ponúknuť na spoluprácu zahraničným firmám cez agentúru SARIO. 
Tieto projektoré zámery zašlú na mail rektora UK. 



Termín: 20.november 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Ad 5) 
Uznesenie č. 05/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o materiáli „Stratégia rozvoja 
vedecko-výskumnej činnosti na UK“. Rektor UK žiada dekanov, aby pripravili 
podnety a priority fakúlt v oblasti vedecko-výskumnej činnosti v zmysle 
predložených zámerov tak, aby sa tieto premietli do inovácie dlhodobého zámeru 
UK v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. 
Termín: 12.január 2012 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Ad 8) 
Uznesenie č. 06/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o materiáli  "Vydávanie 
fakultných časopisov na UK". 
 
Ad 9) 
Uznesenie č. 07/05/2011 
Kolégium rektora UK prerokovalo pripomienky k návrh u smernice o Pravidlách 
vytvárania a použitia GARI účtu UK. Kolégium rektora prijalo túto smernicu, 
s tým že bod č. 5 o zdrojoch, z ktorých sa GARI účet bude tvoriť, sa zo smernice 
vypúšťa. Kolégium rektora UK odporúča vydať túto smernicu s platnosťou od 
15.11.2011. 
Termín: 15.november 2011 
Zodpovedný: rektor UK 
 
Ad 10) 
Uznesenie č. 08/05/2011 
Kolégium rektora UK tento návrh odsúhlasilo. Prorektor UK doc. Ostrovský 
pripraví príkazný list rektora UK. 
Termín: 1.december 2011 
Zodpovedný: prorektor UK doc. Ostrovský 
 
Uznesenie č. 09/05/2011 
Je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá pri predkladaní projektov na podpis 
rektorovi UK: 
1/ žiadosti sa musia predkladať úplné, 
2/ je potrebné ich predkladať včas, 
3/ priložiť samostatný dokument podpísaný dekanom fakulty, že súhlasí 
s projektom a má potrebné zdroje na spolufinancovanie projektu vo výške 5%, 
4/ ku každému projektu treba priložiť rozpočet projektu, už vtedy keď sa dáva 
projektový zámer, aby bolo jasné, že sa riešiteľovi podarilo do projektu 
zakomponovať 20% na presonálne náklady. 
 



Ad 13) 
Uznesenie č. 10/05/2011 
Kolégium rektora UK súhlasí so zámermi v oblasti výskumu ako boli predložené 
na rokovanie. Rektor UK žiada dekanov, aby v termíne do 12.12.2011 pripravili 
podnety a priority fakúlt v oblasti výskumu v zmysle predložených zámerov tak, 
aby sa tieto premietli do inovácie dlhodobého zámeru UK vo výskume. 
Termín: 12.december 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Ad 14) 
Uznesenie č. 11/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o projektoch v oblasti 
zabezpečenia kvality ako boli predložené na rokovanie kolégia. Rektor UK žiada 
dekanov, aby v termíne do 31.10.2011 pripravili a odovzdali SWOT analýzy 
fakúlt podľa predchádzajúcich rozhodnutí a doplnili chýbajúce nominácie 
svojich odborníkov pre personálnu maticu projektu „Interný systém pre 
zabezpečenie kvality UK“. 
Termín: 31.október 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Uznesenie č. 12/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o projektoch v oblasti 
zabezpečenia kvality ako boli predložené na rokovanie kolégia. Rektor UK žiada 
kvestorku UK a riaditeľov ostatných samostatne hospodáriacich súčastí, aby v 
termíne do 1.12.2011 pripravili a odovzdali SWOT analýzy RUK a súčastí UK, 
ktoré riadia. 
Termín: 1.december 2011 
Zodpovední: kvestorka UK a riaditelia a vedúci SHS 
 
Uznesenie č. 13/05/2011 
Rektor UK ukladá prorektorom UK, aby v termíne do 15.1.2012 pripravili na 
základe podnetov a priorít fakúlt inováciu a aktualizáciu dlhodobého zámeru UK 
v rámci svojich kompetencií. Rektor UK ukladá prorektorovi pre rozvoj 
koordinovať činnosť ostatných prorektorov v rámci uvedenej činnosti. Rektor 
UK ukladá prorektorovi pre rozvoj, aby v termíne do 31.1.2012 predložil návrh 
aktualizácie a inovácie dlhodobého zámeru UK. 
Termín: 15.január 2012 a 31.január 2012 
Zodpovední: prorektori UK 
 
Ad 17) 
Uznesenie č. 14/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o Smernici rektora UK 
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných 
prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK (vnútorný 
predpis UK č. 6/2011). Rektor UK pripraví oznamovací list o habilita čných 
prácach, ako ich vkladať do registra a zaslať tento list dekanom. 



Ad 18) 
Uznesenie č. 15/05/2011 
Fakulty UK navrhnú po prerokovaní v Akademickom senáte do 20.11.2011 
školné v dennej forme pre každý z troch stupňov štúdia a školné v externej forme 
pre každý z troch stupňov štúdia v akademickom roku 2012/2013. 
Termín: 20.november 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Uznesenie č. 16/05/2011 
Fakulty UK navrhnú po prerokovaní v Akademickom senáte do 20.11.2011 
poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre každý z troch 
stupňov štúdia,  poplatok za rigorózne konanie, poplatok za dopracovanie 
a obhajobu záverečnej práce 
a poplatok za vykonanie doplňujúcich skúšok v akademickom roku 2012/2013. 
Termín: 20.november 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
Uznesenie č. 17/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o príprave Vnútorného 
predpisu UK Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného 
a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2012/2013. 
 
Uznesenie č. 18/05/2011 
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK ponechať kritériá na odpustenie 
alebo zníženie školného v doterajšej podobe. 
 
Ad 23) 
Uznesenie č. 19/05/2011 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informácie o materiáli Dotatok č. 1 k 
Smernici rektora UK - Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave. 
Rektor UK žiada dekanov, aby pripravili pripomienky  a návrhy k uvedenému 
dodatku Smernice a súčasne pripomienky a návrhy na novelizáciu celej uvedenej 
Smernice (Vnútorný predpis 6/2009).  
Termín: 12.december 2011 
Zodpovední: dekani fakúlt 
 
 
 
 
 
 

 
Schválil:      prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
                rektor UK 
 
Zapísala: Mgr. Daniela Magalová 


