
Uznesenia z 1. zasadnutia výjazdového Kolégia rektora UK konaného 

v dňoch 16. – 18. 01. 2008 v Liptovskom Jáne 
 
 
Programové body rokovania: 
  1. Otvorenie 

2. Dlhodobý zámer UK na roky 2008 – 2013 
3. Komplexná akreditácia: 

a) Vyhodnotenie kritérií začlenenia UK medzi univerzitné vysoké školy 
b) Harmonogram rozpracovania podkladov pre Komplexnú akreditáciu 

  4. Stav prípravy vnútorných predpisov UK v súvislosti s novelou zákona o VŠ 
      a Zákonníka práce 
  5. Rôzne I.: 
 a) Informácia o regrutovaní zahraničných študentov a študijných programov v anglickom  
     jazyku 
 b) Ubytovanie zahraničných študentov, účastníkov mobilitného programu EÚ – Erazmus 
 c) Informácia o projekte „Atomium“  
  6. Evidencia publikačnej činnosti na UK z pohľadu delenia štátnej dotácie 
  7. Operačné programy EÚ/SK programového obdobia 2007 – 2013 (možnosti čerpania  
 a realizácia na UK) 
  8. Finančný informačný systém SOFIA – zavádzanie modulu HR (ľudské zdroje) na UK 
  9. Návrh štipendijného poriadku na UK 
10. Kritériá odpustenia alebo zníženia školného 
11. Študentská anketa 
12. Kritériá ubytovania študentov v internátoch UK 
13. Návrh harmonogramu pre ak. rok 2008/2009 
14. Systém kvality – autoevaluačný systém CAF MŠ SR 
15. Kolektívna zmluva 
16. Zabezpečenie zdravotného dohľadu pracovnou službou (Zákon č. 309/2007 Z. z., ktorý  
 doplnil a zmenil zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 
17. Rôzne II.: 
 a) Financovanie IT na UK po zrušení rozvojových projektov MŠ SR po r. 2008 
 b) Príkaz rektora UK – stanovenie termínu dovoleniek na rok 2008 na UK 
18. Záver 
 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/1/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby rektorovi UK doc. PhDr. Františkovi 
Gahérovi, CSc., zaslali návrhy tých prioritných oblastí (spolu s uvedením vedeckej kapacity), 
ktoré podľa nich nie je možné zaradiť pod hlavičku už existujúcich a schválených prioritných 
oblastí (viď Nové a obnoviteľné zdroje energie, Biotechnológie a biomedicína a Spoločnosť, 
veda a civilizačné výzvy), a ktoré spĺňajú predpoklad toho, že UK v nich obstojí v pozícii 
celoslovenského lídra.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 25. 01. 2008 
 
 
 



Uznesenie č. 2/1/2008 
Kolégium rektora UK po prerokovaní a pripomienkovaní schválilo rektorom predložený 
návrh Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2008 – 2013 
a odporúča ho po zapracovaní prípadných návrhov ďalších prioritných oblastí fakúlt UK 
predložiť Akademickému senátu UK, Vedeckej rade UK a Správnej rade UK na schválenie. 
Páni dekani v zmysle Uznesenia č. 1/1/2008 zašlú rektorovi UK návrhy za svoje fakulty, ktoré 
Vedenie UK následne do dvoch týždňov prerokuje a zašle pánom dekanom na spätné 
pripomienkovanie.  
 
Z/T: dekani fakúlt UK (do 25.01. 2008), Vedenie UK (do 08. 02. 2008), resp. dekani fakúlt 
UK (do 11. 02. 2008); 
 
 
Ad 3a) 
Uznesenie č. 3/1/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie správu prorektorky UK prof. RNDr. Marty 
Kollárovej, DrSc., o vyhodnotení kritérií začlenenia UK medzi univerzitné vysoké školy.  
Pani prorektorka zašle dekanom fakúlt UK príslušnú tabuľku vyhodnotenia kritérií za 
jednotlivé fakulty. 
 
Z: prorektorka UK prof. Kollárová 
T: do 25. 01. 2008  
 
 
Ad 3b) 
Uznesenie č. 4/1/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby do Komisie UK pre komplexnú 
akreditáciu (ďalej len „Komisia UK pre KA“) navrhli za svoju fakultu 2 delegátov 
(prodekanov, resp. zodpovedné osoby), ktorí zabezpečia súčinnosť Komisie UK pre KA s ich 
fakultami, a ktorí budú dekanov pravidelne informovať o procese prípravy. Členmi komisie 
za RUK sú prorektorka UK prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prorektorka UK doc. Mgr. 
art. Anna Predmerská, prorektorka UK JUDr. Mária Duračinská, CSc., prorektor UK MUDr. 
Martin Dúbrava, CSc., doc. RNDr. Pavel Sůra, PhD., PhDr. Adriana Csölleyová, Mgr. 
Michaela Gronová, PhDr. Emília Hrušovská, PhDr. Daniela Gondová a Ing. Katarína 
Michalíková. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: 22. 01. 2008, resp. priebežne  
 
Uznesenie č. 5/1/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby zabezpečili presné a včasné 
predloženie podkladov pre komplexnú akreditáciu podľa harmonogramu, ktorý schváli 
Komisia UK pre KA, s prihliadnutím na diferencované termíny odovzdávania podkladov 
fakúlt Komisii UK pre KA. 
 
Z: dekani fakúlt, resp. Komisia UK pre KA; 
T: podľa dohodnutého harmonogramu 
 
 
 



Ad 4) 

Uznesenie č. 6/1/2008  
Kolégium rektora UK po prerokovaní pripomienok k návrhom novelizovaných vnútorných 
predpisov UK predložených prorektorkou UK JUDr. Máriou Duračinskou, CSc., doplnilo 
a následne schválilo znenie nasledovných dokumentov: 
 
 Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave 
 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov 
 Zásady výberového konania na Univerzite Komenského v Bratislave 
 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Z: prorektorka UK JUDr. Duračinská 
T: začiatok, resp. koniec februára 2008 
 
Uznesenie č. 7/1/2008 
Kolégium rektora UK poveruje prorektorku UK JUDr. Máriu Duračinskú, CSc., aby po 
schválení Pracovného poriadku UK v Bratislave zabezpečila metodickú inštruktáž pre 
vedúcich zamestnancov personálnych oddelení fakúlt UK.  
 
Z: prorektorka UK JUDr. Duračinská, resp. personalisti fakúlt UK; 
T: do 10 dní po schválení Pracovného poriadku UK  
 
Uznesenie č. 8/1/2008 
Kolégium rektora UK poveruje predsedu AS UK prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc., 
zabezpečením pravidelného zasielania pozvánok na zasadnutia AS UK všetkým dekanom 
fakúlt UK. Kolégium rektora UK zároveň zaväzuje pánov dekanov fakúlt, aby sa 
schvaľovania vnútorných predpisov fakúlt, najmä ich štatútov v AS UK osobne zúčastnili, 
a aby všetky nájomné zmluvy presahujúce jeden rok nájmu zasielali Právnej komisii AS UK 
aspoň dva týždne pred predmetným zasadnutím AS UK, na ktorom sa predpokladá ich osobná 
účasť. 
 
Z: predseda AS UK prof. Mičieta, resp. dekani fakúlt UK; 
T: zasadnutia AS UK 
 
Ad 5a) 
Uznesenie č. 9/1/2008 
Kolégium rektora UK odporúča pánom dekanom, aby na svojich fakultách vyvinuli úsilie 
o zabezpečenie realizácie aspoň niektorých študijných programov v anglickom jazyku.  
 
Z: dekani fakúlt UK; 
T: priebežne 
 
 
Ad 5b) 

Uznesenie č. 10/1/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektora UK MUDr. Petra Osuského, 
CSc., o aktivitách zahraničných študentov mobilitného programu Erasmus, ktorými 
v študentských domovoch UK (najmä na VI Družba) hrubo porušujú domový, resp. ubytovací 



poriadok. Z tohto dôvodu boli páni dekani fakúlt vyzvaní, aby zabezpečili rigoróznu kontrolu 
študijných výsledkov týchto študentov.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 11/1/2008 
Rektor UK doc. PhDr. František Gahér, CSc., zaviazal riaditeľov VI Družba PhDr. Ivana 
Daňa, resp. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róberta Gulu, aby vnútorné predpisy 
študentských domovov UK predkladali na podpis rektorovi UK, a informovali vždy zároveň 
aj AS UK. 
 
Z: riaditelia študentských domovov UK 
T: priebežne 
 
 
Ad 5c) 
Uznesenie č. 12/1/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektora UK MUDr. Petra Osuského, 
CSc., o projekte Európskej únie „Atomium“ a zároveň pána prorektora požiadalo, aby pánom 
dekanom fakúlt zaslal predmetné tematické okruhy, ktorých sa projekt týka. 
 
Z: prorektor UK MUDr. Osuský, resp. dekani fakúlt UK 
T: 25. 01. 2008, resp. obdobie realizácie projektu 
 
 
Ad 6) 

Uznesenie č. 13/1/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie správu prorektora UK MUDr. Martina Dúbravu, 
CSc., o evidencii publikačnej činnosti na UK v roku 2007, spolu s informáciou 
o pripravovanej Smernici rektora o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej 
činnosti na UK.  
 V tomto zmysle KR UK zaväzuje dekanov fakúlt UK, aby zabezpečili priebežné, 
kompletné a nechybové zasielanie podkladov od autorov, resp. z príslušných pracovísk. 
Plnenie, resp. neplnenie tejto úlohy sa bude priebežne zohľadňovať pri delení štátnej dotácie. 
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 14/1/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie skutočnosť, že už pred každým habilitačným 
konaním, resp. každým konaním na vymenovanie za profesora sú knižnice fakúlt UK povinné 
zaslať Akademickej knižnici UK (resp. PhDr. Eve Petrovičovej) na kontrolu údaje 
o publikačnej činnosti uchádzača.  
 
Z: dekani fakúlt UK, resp. PhDr. Petrovičová 
T: priebežne 
 
 
 



Ad 7) 
Uznesenie č. 15/1/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informačnú správu prorektora UK MUDr. Martina 
Dúbravu, CSc., o Národnom strategickom referenčnom rámci SR 2007 – 2013 a prehľade 
možností čerpania UK. Kolégium rektora UK v tejto súvislosti zaväzuje dekanov fakúlt UK, 
aby sa na svojich pracoviskách zasadili o koordinovaný postup pri podávaní projektov 
v zmysle priorít Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2008 – 
2013.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
 
Ad 8) 

Uznesenie č. 16/1/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov, aby na svojich fakultách zabezpečili včasné 
zasielanie korektných dát do modulu HR – paralelného zúčtovania miezd v systéme SOFIA. 
V prípade dodania nekorektných dát, resp. za každý deň omeškania sa danej fakulte strhne 
časť financií z dotácie zo štátneho rozpočtu.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 17/1/2008 
Kolégium rektora UK súhlasí s vyčlenením sumy cca. 300 tis. Sk z dotácií zo štátneho 
rozpočtu pred zátvorku na zabezpečenie nadstavbového programu evidencie dochádzky, ktorý 
sekretárkam príslušného pracoviska umožní zadávať vstupné údaje o dochádzke členov 
pracoviska.  
 
 
Ad 9)  

Uznesenie č. 18/1/2008 
Kolégium rektora UK odporúča prorektorke UK doc. Mgr. art. Anne Predmerskej zapracovať 
prerokované návrhy do predloženého návrhu Smernice o štipendijnom poriadku a po 
dopracovaní ho predložiť na schválenie AS UK. 
 
Z: prorektorka UK doc. Predmerská 
T: do 28. 01. 2008  
 
Ad 10) 

Uznesenie č. 19/1/2008 
Kolégium rektora UK po pripomienkovaní návrhu prorektorky UK doc. Mgr. Anny 
Predmerskej schválilo v zmysle § 92, ods. 16 zákona o VŠ nasledovné kritériá odpustenia 
alebo zníženia školného: 
 
1. V prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia v dôsledku súbežného štúdia sa študentovi 
odpúšťa, resp. znižuje výška školného spravidla nasledovne: 
a) Ak vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) je 1,00 – 1,20, školné možno znížiť 
    o 50 – 100 %. 
b) Ak VŠP je 1,21 -1,50, školné možno znížiť o 25 – 50 %. 



 
2. Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia v ostatných prípadoch, výška školného sa mu 
môže znížiť spravidla nasledovne: 
a) držitelia ZŤP – zníženie o 50 – 100 % 
b) aktuálny reprezentant MS, ME, OH – zníženie o 50 – 100 % 
c) zdravotné problémy (dlhodobé) – len v prvom roku prekročenia zníženie o 50 – 100 % 
d) materská dovolenka – zníženie o 50 – 100 %  
e) ak spĺňa podmienky na udelenie sociálneho štipendia okrem podmienky prekročenia 

štandardnej dĺžky štúdia a dosahuje VŠP do 1,8 – zníženie o 25 – 100 % 
f) iné skutočnosti hodné zreteľa (vážna vnútropolitická situácia, vojnový konflikt v krajine, 

odkiaľ študent pochádza) – zníženie o 25 – 100 %. 
 

Ak študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu mobility schválenej fakultou, tak 
možno uvažovať o znížení školného podľa uvedených kritérií. 
 
 
Ad 11) 

Uznesenie č. 20/1/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie ponuku elektronickej študentskej ankety 
zabezpečovanej autorským kolektívom z radov študentov FMFI UK. 
 
 
Ad 12) 
Uznesenie č. 21/1/2008 
Kolégium rektora UK odsúhlasilo návrh jednotných kritérií pre pridelenie ubytovania vo 
vysokoškolských internátoch UK: 
  
A) Z celkovej kapacity sa vyčlenia miesta pre nasledovné kategórie študentov dennej formy: 
 - doktorandi 
 - zahraniční študenti - štipendisti 
 - úplné siroty 
 - držitelia ZŤP 
 - aktuálni reprezentanti MS, ME, OH 
 - prváci pozvaní dekanom (úspešní riešitelia olympiád) 
 
B) Z počtu študentov dennej formy jednotlivých fakúlt sa odpočítajú študenti s trvalým 
pobytom v Bratislave a kapacita ubytovacích miest sa proporčne rozdelí medzi fakulty podľa 
počtu študentov. 
 
C) V rámci fakulty sa vyčlení kapacita pre prvákov, pričom ubytovanosť prvákov nesmie byť 
nižšia ako percentuálna ubytovanosť študentov 2. až 5. ročníka (resp. pri lekárskych fakultách 
2. až 6. ročníka). 
 

Každá fakulta UK zostavuje rebríček ubytovania na základe nasledovných kritérií, pričom 
maximálna hranica bodov, ktoré môže študent získať v kritériách 1. – 3., je 1000 bodov:  
1. časová dostupnosť  (hromadná doprava – bez IC, EC, lietadla) – počíta sa priemer 

z najkratšieho príchodu do 09:00 hod. a najkratšieho odchodu po 16:00 hod. v pracovných 
dňoch podľa www.cestovny-poriadok.sk; počet bodov (500) bude podľa časovej 
dostupnosti pridelený nasledovne: od 0 do 45 min. = 0 bodov; od 45 do 120 min. = 1 – 
500 bodov (v priamej úmere); nad 120 min. – 500 bodov;   



2. prospech – maximálne 350 bodov 
3. sociálna situácia – maximálne 150 bodov. 
 

Prváci budú prijímaní na základe nasledovných dvoch kritérií s rovnakou maximálnou 
hranicou bodov (1000), akú majú študenti ostatných ročníkov: 
1. časová dostupnosť (max. 800 bodov): od 0 do 45 min. = 0 bodov; od 45 do 120 min. =     

1 – 800 bodov (v priamej úmere); nad 120 min. – 800 bodov; 
2. sociálna situácia (max. 200 bodov) – na uplatnenie si sociálneho zohľadnenia študent 

predloží kópiu daňového priznania rodičov alebo potvrdenia o príjmoch za minulý rok. 
  

 Pokiaľ študent prekročí pri súbežnom štúdiu na fakultách UK štandardnú dĺžku štúdia, 
je možné mu podľa platných kritérií udeliť ubytovanie. Ostatní  študenti prekračujúci 
štandardnú dĺžku štúdia nie sú oprávnení získať ubytovanie.  

Falšovanie dokladov prikladaných k žiadosti o ubytovanie sa považuje za dôvod na  
vylúčenia zo štúdia.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: priebežne 
 
Uznesenie č. 22/1/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje riaditeľov študentských domovov UK, aby o jednotlivých 
prípadoch vylúčenia študentov dali túto skutočnosť na vedomie dekanovi príslušnej fakulty. 
Riaditeľ VI Družba PhDr. Ivan Daňo i riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. Róbert Gula 
sú tiež zaviazaní dekanom fakúlt UK vždy k 30. 06. predložiť fakultám zoznam všetkých tých  
študentov ich fakúlt, ktorí boli vylúčení z ubytovania v danom akademickom roku.  
 
Z: riaditelia ŠD UK 
T: priebežne, resp. vždy k 30. 06.  
 
 

Ad 13) 

Uznesenie č. 23/1/2008 
Kolégium rektora UK schválilo nasledovný harmonogram akademického roka 2008/2009: 
 
 Zimný semester: 
 Výučba:   22. 09. 2008 – 19. 12. 2008 
 Skúšobné obdobie:  05. 01. 2009 – 06. 02. 2009 
 
 Letný semester: 
 Výučba:   09. 02. 2009 – 15. 05. 2009  
 Skúšobné obdobie:  18. 05. 2009 – 10. 07. 2009; 24. 08. 2009 – 28. 08. 2009 
 
 
Ad 14) 

Uznesenie č. 24/1/2008 
Kolégium rektora UK sa rozhodlo zapojiť do Systému kvality – autoevaluačného systému 
CAF MŠ SR. Páni dekani zašlú (via e-mail) prorektorovi UK MUDr. Martinovi Dúbravovi, 
CSc., meno delegáta fakulty (s uvedením jeho funkcie), ktorý sa bude zúčastňovať školení 
v danom systéme. (Prvé školenie sa uskutoční v dňoch 13. – 16. 02. 2008 na MŠ SR.) 
 



Z: Vedenie UK, resp. dekani fakúlt UK 
T: 25. 01. 2008 (zaslať meno delegáta), resp. od 01. 05. 2008 – priebežne 
 
Ad 16) 

Uznesenie č. 25/1/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie informáciu kvestorky UK Ing. Márie Záthureckej 
o povinnostiach zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci.  
  
 
Ad 17a) 

Uznesenie č. 26/1/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu prorektora UK MUDr. Martina Dúbravu, 
CSc., o zrušení možnosti čerpania finančných prostriedkov z rozvojových projektov na 
informačné technológie UK, resp. IT súčastí UK. Páni dekani fakúlt, resp. riaditelia súčastí 
UK budú preto musieť počítať s vyčlenením vlastných rozpočtových prostriedkov (cca. 5,5 
mil. Sk) na túto kapitolu.  
 
Z: dekani fakúlt, resp. riaditelia súčastí UK; RUK 
T: predkladanie návrhov rozpočtov na schválenie v senátoch fakúlt 
 
 
Ad 17b) 
Uznesenie č. 27/1/2008 
Kolégium rektora UK schválilo nasledovné obdobie celozávodnej dovolenky v roku 2008: 
 
 22. 12. 2008 – 06. 01. 2009. 
 
Pani kvestorka UK Ing. Mária Záthurecká je poverená zaslaním uvedeného plánu čerpania 
celozávodnej dovolenky dekanom fakúlt a riaditeľom súčastí UK. 
 
Z: kvestorka UK, resp. dekani a riaditelia súčastí UK 
T: do 25. 01. 2008   
 
    
 
   
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
               rektor UK 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik 


