
Uznesenia zo zasadnutia Kolégia rektora UK konaného dňa 19. 03. 2007    
na pôde UK  v Bratislave 
 
Programové body rokovania: 

1) Otvorenie 
2) Novela zákona o vysokých školách 
3) Výsledky hospodárskej činnosti súčastí UK za rok 2006 
4) Spôsob vnútrouniverzitnej kooperácie a metódy riadenia 
5) Účasť členov vedeckých rád fakúlt na slávnostných zasadnutiach VR UK 
6) Rôzne 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/3/2007 
Kolégium rektora UK po prerokovaní Pripomienok Univerzity Komenského v Bratislave 
k návrhu zákona, ktorým sa mení Zákon č. 131/2002 o vysokých školách, schválilo 
predložený dokument a odporúča rektorovi UK doc. PhDr. Františkovi Gahérovi, CSc., aby 
ho v schválenej podobe predložil AS UK (viď Príloha 1).  
 
Z: rektor UK 
T: marec 2007 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 2/3/2007 
Rektor UK zaviazal dekanov a riaditeľov súčastí UK, aby mu do stanoveného termínu 
v písomnej podobe predložili zdôvodnenia výsledkov hospodárskej činnosti za súčasti UK, 
ktoré spravujú. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK 
T: 02. 04. 2007 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 3/3/2007  
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK doc. PhDr. Františkovi Gahérovi, CSc., aby 
v súvislosti s priebežným vyhodnocovaním plnenia kľúčových úloh zadaných rektorom UK 
alebo  prorektormi UK z jeho poverenia priznával odmeny iba tým dekanom a riaditeľom 
súčastí UK, ktorí priebežne všetky kľúčové úlohy plnia včas a vecne správne. Zároveň 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby použili túto metodiku 
aj pri priznávaní odmien svojim prodekanom, resp. podriadeným pracovníkom.  
 
Z: rektor UK, prorektori UK, dekani a riaditelia súčastí UK 
T: priebežne    
 
Ad 5)  
Uznesenie č. 4/3/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby zabezpečili účasť akademických 
funkcionárov a členov VR fakúlt na slávnostných zasadnutiach VR UK a VR fakúlt, ako aj na 
celouniverzitných akciách UK.  
 
 



Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne  
 
Ad 6.1) 
Uznesenie č. 5/3/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby navrhované zmeny 
Kolektívnej zmluvy, predložené predsedom Rady predsedov OO OZPŠaV pri UK doc. PhDr. 
Jozefom Hoššom, CSc.,  podľa svojho zváženia zahrnuli do kolektívnych zmlúv fakúlt, keďže 
UK ich neplánuje zahrnúť do Kolektívnej zmluvy Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK 
T: priebežne 
 
Ad 6.2) 
Uznesenie č. 6/3/2007  
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt, aby v súvislosti s problémom 
harmonogramu štúdia iniciovali v senátoch fakúlt UK zmenu študijného poriadku v tom 
zmysle, že sa z harmonogramu štúdia vypustí zmienka o prázdninách.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne        
 
Uznesenie č. 7/3/2007 
Kolégium rektora UK poverilo prorektorku UK pre vzdelávaciu činnosť doc. Mgr. art. Annu 
Predmerskú, aby pripravila opravený harmonogram štúdia pre akademický rok 2007/2008 
s tým, že posledný týždeň výučby zimného semestra akademického roku 2007/2008 (17. – 21. 
12. 2007) zmení na prvý týždeň skúškového obdobia a v tejto podobe harmonogram zašle 
dekanom fakúlt UK.  
 
Z: prorektorka UK doc. Mgr. art. A. Predmerská 
T: marec 2007  
 
 
Príloha 1:  Pripomienky Univerzity Komenského v Bratislave schválené v Kolégiu rektora  
                   UK a doplnené o pripomienky AS UK k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon  

        č. 131/2002 o vysokých školách (samostatný dokument). 
 
 
 
 
 
 
 
 
        doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
               rektor UK 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


