
Uznesenia z 3. (výjazdového) zasadnutia Kolégia rektora UK konaného 

v dňoch 7.-9.4.2010 v Bojniciach  
  
Program zasadnutia: 
1) Otvorenie; 
2) Aktuálny stav AIS 2; 
3) Študentská anketa v AIS 2; 
4) Overovanie originality záverečných prác – dočasný variant; 
5) Pravidlá priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania; 
6) Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti; 
7) Pôžička UK; 
8) Efektívnosť využívania výpočtovej techniky na UK; 
9) Informácie hlavného kontrolóra UK; 
10) Dlhodobý zámer UK; 
11) Komplexná akreditácia a perspektívy fakúlt; 
12) Kreovanie novej akreditačnej komisie – návrhy fakúlt; 
13) Rôzne; 
 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/3/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie, že Akademický informačný systém je na 
všetkých fakultách Univerzity Komenského v Bratislave využívaný v štandardnom 
režime. Zároveň si uvedomuje potrebu pokračovať v harmonizácii systému smerom 
k zohľadneniu špecifík tretieho stupňa štúdia.   
 
Uznesenie č. 2/3/2010 
Kolégium rektora UK žiada dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Jána 
Kyseloviča, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty UK prof. RNDr. Antona 
Gáplovského, DrSc., a dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty UK doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD., aby prorektorovi UK doc. RNDr. 
Jánovi Pekárovi, PhD., dodatočne zaslali vyplnený dotazník o implementácii 
Akademického informačného systému na svojej fakulte. 
 
Z: dekani FaF UK, PriF UK, RKCMBF UK; 
T: do 19.4.2010; 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 3/3/2010 
Kolégium rektora UK sa zaväzuje do termínu nadchádzajúceho zasadnutia 
vypracovať návrh spoločných anketových otázok pre vybrané cieľové skupiny 



(študenti UK, absolventi UK, resp. zamestnanci UK), ktoré by sa perspektívne stali 
súčasťou fakultných ankiet.  
 Kolégium rektora UK z tohto dôvodu vyzýva pánov dekanov tých fakúlt UK, 
ktoré určitú formu ankety na svojom pracovisku realizujú, aby jej exemplárne vzory 
v stanovenom termíne zaslali prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, PhD. 
 
Z: dekani príslušných fakúlt (FMFI UK, FSEV UK, JLF UK, PraF UK, FaF UK),  
     vedenie UK; 
T: do 21.4.2010; 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 4/3/2010 
Kolégium rektora UK vyjadrilo súhlas so zaslaním predloženého  
a pripomienkovaného dokumentu Pravidlá priebežného hodnotenia kvality poskytovaného 

vzdelávania Akreditačnej komisii, poradnému orgánu vlády SR, s tým, že hodnotenie 
kvality sa bude vzťahovať k profilovým predmetom, ktoré si určí každá fakulta UK 
osobitne.  
 
Z: rektor UK, prorektor UK doc. Dúbrava; 
T: bezodkladne; 
 
Ad 6) 

Uznesenie č. 5/3/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov tých fakúlt UK, ktorých vedecko-
výskumné a vzdelávacie zameranie má blízko k niektorým tematickým častiam 
dokumentu Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, aby svoje pripomienky a návrhy 
zaslali jeho odbornému oponentovi, rektorovi UK, do stanoveného termínu.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: do 23.4.2010; 
 
Ad 7) 

Uznesenie č. 6/3/2010 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK, aby sa obrátil na ministra školstva SR prof. 
Ing. Jána Mikolaja, CSc., so žiadosťou o uvoľnenie finančných prostriedkov na bežnú 
prevádzku UK, aby táto nemusela byť hradená z vlastných zdrojov, ktoré sú 
potrebné na dofinancovanie účasti UK na projektoch centier excelentnosti.  
 
Z: rektor UK; 
T: apríl 2010; 
 
 
 



Ad 8) 

Uznesenie č. 7/3/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu o stave využívania výpočtovej 
techniky na fakultách a súčastiach UK, prednesenú prorektorom UK doc. MUDr. 
Martinom Dúbravom, CSc.  
 Kolégium rektora UK bude návrhu na zefektívnenie využívania výpočtovej 
techniky v segmente administratívnych zamestnancov UK a učební venovať 
pozornosť na svojom ďalšom zasadnutí. 
 
Ad 10) 

Uznesenie č. 8/3/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie analýzu stavu časového a vecného plnenia 
a osobných zodpovedností Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave 
na obdobie 2008 – 2013 pri aktivitách č.: 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.6; 2.7; 2.9; 2.10; 2.11; 
2.12; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5. Okrem toho k niektorým aktivitám KR UK prijalo ďalšie 
osobitné uznesenia: 
 
ad 1.3: Rektor UK žiada dekanov fakúlt UK, aby závery analýzy efektívne premietli 
do hodnotenia vzdelávacej činnosti fakúlt v tejto oblasti za rok 2009.  

ad 1.5: Rektor UK žiada dekanov fakúlt UK, aby závery analýzy efektívne premietli 
do hodnotenia vzdelávacej činnosti fakúlt v tejto oblasti za rok 2009.  

ad 2.1: Rektor UK žiada dekanov fakúlt UK, aby závery analýzy efektívne premietli 
do hodnotenia vzdelávacej činnosti fakúlt v tejto oblasti za rok 2009. Kolégium 
rektora UK ukladá prorektorovi UK pre študijné veci a dekanom fakúlt, na ktorých 
sa realizuje učiteľské štúdium a dekanovi Právnickej fakulty UK zvážiť prípravu 
študijných programov učiteľstva a práva v spojenom prvom a druhom stupni štúdia. 
Stanovisko predložiť rektorovi UK do konca mája 2010. 

ad 2.2: Rektor UK žiada dekanov fakúlt UK, aby mu o plnení úlohy v roku 2010 
podali krátku faktografickú správu do 1.6.2010.  

ad 2.10: Rektor UK žiada dekanov fakúlt UK, aby závery analýzy efektívne premietli 
do činnosti fakúlt v tejto oblasti v roku 2010 a podali mu o tom krátku faktografickú 
správu do 1.6.2010.  

ad 2.11: Rektor žiada dekanov, aby do 1.6.2010 doplnili už prezentované unikátne 
programy aj o programy doktorandského štúdia. 
 
Uznesenie č. 9/3/2010 
Kolégium rektora UK poveruje dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Petra 
Labaša, CSc., aby v súčinnosti s dekanmi Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Právnickej 
fakulty UK, Farmaceutickej fakulty UK a Fakulty managementu UK inicioval 
prípravu študijného programu „Master of Public Health“ a na nasledujúcom 
zasadnutí kolégia podal správu o stave prípravy. 



 
Z: dekan LF UK, resp. dekani JLF UK, PraF UK, FaF UK, FM UK;   
T: ďalšie zasadnutie KR UK; 
 
Uznesenie č. 10/3/2010 
Kolégium rektora UK žiada rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., aby 
v prípade žiadostí o akreditáciu tých študijných programov, pri ktorých vznikne 
podozrenie z duplicity, tieto pred rozhodnutím o ich postúpení na schválenie najskôr 
predložil na prerokovanie na Kolégiu rektora UK.  
 
Z: rektor; 
T: priebežne; 
 
Uznesenie č. 11/3/2010 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby pri zabezpečovaní 
profilových predmetov fakúlt využívali personálnu kapacitu ostatných fakúlt UK. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 
 
Uznesenie č. 12/3/2010 
Kolégium rektora UK sa zaväzuje k príprave a následnej realizácii opatrení, ktoré 
povedú k odstráneniu druhotných duplicít v študijných programoch na fakultách 
UK. Dekani fakúlt UK zašlú prorektorovi UK doc. RNDr. Jánovi Pekárovi, PhD., 
návrhy na rozpracovanie opatrení v stanovenom termíne, pričom konkretizáciu 
spoločného postupu predloží vedenie Univerzity Komenského v Bratislave na 
základe návrhov fakúlt na svojom nasledujúcom zasadnutí kolégia.   
 
Z: dekani fakúlt UK, vedenie UK; 
T: fakulty do 30.4.2010, rektor na nasledujúce zasadnutie KR UK; 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 13/3/2010 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu prorektorky UK prof. RNDr. 
Marty Kollárovej, DrSc., o perspektíve fakúlt UK vo svetle výsledkov komplexnej 
akreditácie vo vzťahu k tretiemu stupňu štúdia a k právam na uskutočňovanie 
habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov. Zároveň pánov dekanov 
vyzýva, aby v tých študijných programoch a odboroch, v ktorých bola doteraz 
Univerzita Komenského v Bratislave silná, vyvinuli úsilie na udržanie a posilnenie 
tohto stavu. 
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne; 



Ad 12) 

Uznesenie č. 14/3/2010 
Kolégium rektora UK sa uznieslo na návrhu nasledovných kandidátov UK za členov 
príslušných komisií Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR: 

- doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. – pedagogické vedy; 
- doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. - spoločenské a behaviorálne vedy; 
- prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. – matematika a štatistika; 
- prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. – právo a medzinárodné vzťahy; 
- prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. – informatické vedy, automatizácia 

a telekomunikácie; 
Kolégium rektora UK žiada prorektorku UK prof. RNDr. Martu Kollárovú, DrSc., 
aby návrh UK zaslala Akreditačnej komisii. 
 
Z: prorektorka UK prof. Kollárová; 
T: bezodkladne; 
 
 
 
Schválil:      doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
              rektor UK 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik, PhD. 
   


