
Uznesenia z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora UK konaného v dňoch 
04. – 05. 10. 2007 v Modre – Pieskoch. 
 
 
Programové body rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Doktorandské štúdium 

a) Informácia o rozdelení nových miest doktorandov 
b) Návrh zmien smernice o doktorandskom štúdiu 
c) Návrh zmien smernice o udeľovaní grantov UK 

3. Implementácia novely zákona o vysokých školách a súvisiacich predpisov a explikácia 
problematických ustanovení. 

4. Dlhodobý zámer UK 
5. Publikačná činnosť UK v roku 2006 
6. Národný projekt Excelentná univerzita 
7. Stav projektu SOFIA 
8. Nová webová stránka UK 
9. Návrh študijných programov v externej forme, ktoré sa budú zabezpečovať bezplatne 
10. Aplikácia kreditového systému štúdia na fakultách UK 
11. Rôzne 
 
 
 
Ad 2) 
Uznesenie č. 1/6/2007 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu prorektorky UK prof. RNDr. Marty 
Kollárovej, DrSc., o prerozdelení doktorandských miest pre akademický rok 2007/2008 na 
fakulty UK. 
 
Uznesenie č. 2/6/2007 
Kolégium rektora UK, resp. dekani fakúlt UK vyjadrili jednohlasný súhlas s návrhom, aby 
pomer školiteľskej kapacity nebol v prípade funkčného zaradenia „docent/profesor“ 
diferencovaný. Zároveň páni dekani 9 fakúlt UK sa vyjadrili za zachovanie platného pomeru 
počtu doktorandov na jedného školiteľa (5:1); dekani 4 fakúlt UK boli za navýšenie tohto 
pomeru.  
 
Uznesenie č. 3/6/2007 
Kolégium rektora UK poverilo prorektorku UK prof. Martu Kollárovú, DrSc., vypracovaním 
novej smernice o doktorandskom štúdiu, ktorá by nahradila doterajšiu Smernicu rektora č. 
6/2004 Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave.  
 
Z: prorektorka UK prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. 
T: december 2007 
 
Uznesenie č. 4/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča prorektorke UK prof. RNDr. Marte Kollárovej, DrSc., 
zapracovať do novely Smernice rektora č. 6/2005 Zásady udeľovania Grantov UK zníženie 
maximálnej vekovej hranice z 35 rokov na 30 rokov s tým, že v platnosti ostanú doterajšie 
kategórie uchádzačov o Grant UK, pričom suma vyčlenená na cestovné náklady bude 
limitovaná na 10 000 Sk. 



Z: prorektorka UK prof. RNDr. M. Kollárová, DrSc. 
T: november 2007 
 
 
Ad 3) 
Uznesenie č. 5/6/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do desiatich dní rektorovi UK zaslali 
zdôvodnené návrhy tých prípadov, v ktorých by UK mohla študentom odpustiť platenie 
školného. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 15. 10. 2007 
 
Uznesenie č. 6/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča rektorovi UK, aby zabezpečil dopracovanie prezentácie pani 
JUDr. Evy Takácsovej z Oddelenia legislatívy RUK o oblastiach implementácie novely 
zákona o vysokých školách najmä doplnením čísiel príslušných paragrafov a jeho zaslaním 
všetkým členom Kolégia rektora UK. 
 
Z: rektor UK, JUDr. Eva Takácsová 
T: 22. 10. 2007 
 
Uznesenie č. 7/6/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt a riaditeľov súčastí UK, aby v zmysle novely 
zákona o vysokých školách dali do súladu vnútorné predpisy svojich súčastí v zákonom 
stanovenej lehote.  
 
Z: dekani fakúlt, riaditelia súčastí UK 
T: 31. 03. 2008 
 
Uznesenie č. 8/6/2007 
Kolégium rektora UK žiada predsedu Akademického senátu UK, aby zabezpečil distribúciu 
pozvánok na zasadnutia senátu aj riaditeľom súčastí UK. 
 
Z: predseda AS UK 
T: priebežne 
 
 
Ad 4) 
Uznesenie č. 9/6/2007 
Kolégium rektora UK schválilo nový termín vypracovania Dlhodobého zámeru UK na roky 
2008 – 2014.  
 
Z: Vedenie UK 
T: november 2007 
 
 
 
 
 



Ad 5) 
Uznesenie č. 10/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt UK, aby na pracoviskách svojich fakúlt 
zabezpečili priebežnú evidenciu publikačnej činnosti (a zvlášť k 31. 10. 2007). 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne, resp. vždy k 31. 10. daného roka 
 
 
Ad 8) 
Uznesenie č. 11/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom a riaditeľom tých súčastí UK, ktoré ešte nespustili 
prevádzku nového webu v slovenskej verzii, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. KR UK 
zároveň odporúča všetkým dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby do 31. 12. 2007 spustili aj 
anglickú verziu svojich webových stránok. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK 
T: ihneď, resp. anglická verzia uniwebu do 31. 12. 2007 
 
 
Ad 9)  
Uznesenie č. 12/6/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov tých fakúlt UK, ktorí do termínu 03. 10. 2007 
nenahlásili presné počty študentov, ktorých plánujú prijať v externej forme štúdia 1. a 2. 
stupňa, aby do desiatich dní dali tieto počty na vedomie prorektorke UK doc. Mgr. art. Anne 
Predmerskej. 
 
Z: dekani príslušných fakúlt 
T: 15. 10. 2007 
 
 
Ad 11) 
Uznesenie č. 13/6/2007 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu rektora UK doc. PhDr. Františka Gahéra, 
CSc., o udelení rektorského voľna fakultám UK dňa 02. 11. 2007.  
 
Uznesenie č. 14/6/2007 
Kolégium rektora UK súhlasí s prístupom technických správcov UK k databáze osôb na 
čítanie a na opravu celouniverzitných hesiel osôb súčastí UK. 
 
Uznesenie č. 15/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí UK zabezpečiť 
vnútornou kontrolnou činnosťou preverenie tých oblastí, v ktorých sú zisťované nedostatky, 
vyplývajúce z Námetov pre vnútornú kontrolnú činnosť pre jednotlivé fakulty a súčasti UK, 
vypracovaných Útvarom hlavného kontrolóra UK. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK 
T: priebežne 
 
 



Uznesenie č. 16/6/2007 
Kolégium rektora UK odporúča dekanom a riaditeľom súčastí UK, aby svojich zamestnancov 
informovali o príslušných ustanoveniach Zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z. z., s dôrazom 
na dôsledné dodržiavanie jednotlivých ustanovení daného zákona pri vybavovaní sťažností. 
 
Z: dekani a riaditelia súčastí UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 17/6/2007  
Kolégium rektora UK súhlasí s transformáciou Medzinárodného laserového centra na 
spoločné pracovisko FMFI UK a FEI STU pod podmienkou, že prístroje, ktoré dodá MŠ SR, 
budú obsluhovať aj zamestnanci UK.  
 
Uznesenie č. 18/6/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do 31. 07. daného roka zaslali menný 
zoznam doktorandov, ktorých chcú ubytovať, riaditeľom študentských domovov UK.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: do 31. 07. daného roka 
 
Uznesenie č. 19/6/2007 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do jedného mesiaca poslali 
prorektorke UK doc. Mgr. art. Anne Predmerskej návrhy kritérií na ubytovanie študentov, 
ktoré Vedenie UK následne zjednotí do uceleného dokumentu, a ktorý následne predloží na 
schválenie do KR UK a AS UK.  
 
Z: dekani fakúlt UK, prorektorka UK doc. Mgr. art. A. Predmerská 
T: 05. 11. 2007, resp. november/december 2007 
 
Uznesenie č. 20/6/2007 
Kolégium rektora UK rozhodlo, že v prípade použitia univerzitného autobusu na exkurzie 
študentov fakúlt UK, je vedúca Oddelenia dopravy RUK povinná od žiadateľa vybrať zálohu, 
ktorá v prípade, že interiér autobusu bude v poriadku, mu bude po návrate z cesty vrátená. 
V opačnom prípade po písomnom odobrení návrhu šoféra žiadateľom budú prostriedky 
použité na úhradu vyčistenia interiéru autobusu. Ak žiadateľ nebude súhlasiť s návrhom 
šoféra, problém sa bude riešiť ad hoc.  
 
Z: vedúci Oddelenia dopravy RUK 
T: priebežne 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


