
Uznesenia zo 7. zasadnutia výjazdového Kolégia rektora UK konaného 

v dňoch 30. 06. – 01. 07. 2008 v Hoteli Piatrová vo Vrútkach 
 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie  
2. Stanovisko UK k návrhu odkúpenia budovy ZTS Martin, a.s. 
3. Informácia o prijímacích pohovoroch 
4. Informácia o ubytovaní 
5. Poplatky za školné 
6. Analýza publikačnej činnosti zamestnancov UK za rok 2007 
7. Termín odvolacích konaní na fakultách UK 
8. Eurokonverzia 
9. Výzva Operačného programu Výskum a vývoj „Podpora centier excelentnosti“ 
10. Rôzne 
 
 
Ad 2) 

Uznesenie č. 1/7/2008 
Kolégium rektora UK sa po vyjadrení jednotlivých pánov dekanov fakúlt UK a Vedenia UK 
k návrhu na odkúpenie budovy bývalej ZTS Martin, a.s., rozhodlo podmienečne uchádzať 
o ďalšie rokovania o možnom odkúpení budovy, avšak až po tom, čo súčasný majiteľ 
preukáže vysporiadanie vlastníckych vzťahov. 
 
Z: KR UK 
T: neurčitý 
 
 
Ad 3) 

Uznesenie č. 2/7/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie momentálny stav prijímacích pohovoroch na 
jednotlivých študijných programoch fakúlt UK a vzhľadom na pokračujúce prijímacie 
konania na niektorých fakultách UK sa rozhodlo celkový záujem (resp., kvantitatívny záujem 
i kvalitatívnu pripravenosť) uchádzačov o štúdium na jednotlivých fakultách UK vyhodnotiť 
v októbri 2008. 
 
Z: rektor UK, dekani fakúlt UK 
T: október 2008 
 
 
Ad 5) 

Uznesenie č. 3/7/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov fakúlt UK, aby vo svojich fakultných senátoch 
schválili do konca októbra výšku poplatkov za školné, ktorá bude zapracovaná do  
celouniverzitnej smernice rektora UK.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: do 31. 10. 2008  
 
 



Ad 6) 

Uznesenie č. 4/7/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie správu prorektora UK MUDr. Martina Dúbravu, 
CSc., analyzujúcu stav publikačnej činnosti zamestnancov UK za rok 2007 podľa schválenej 
metodiky.  
 
Ad 8)  

Uznesenie č. 5/7/2008 
Kolégium rektora UK berie na vedomie nasledovné: 

1. V súvislosti so zmenou národnej meny Sk na EURO je nevyhnutné vykonať tzv. 
eurokonverziu vo finančnom informačnom systéme SOFIA (ďalej len „SOFIA“).  

2. Rozsah prác, ktoré je potrebné pre úspešnosť eurokonverzie v SOFII vykonať, sa teraz 
odhaduje ako značný. Priebeh konverzie v podmienkach UK bude mimoriadne zložitý 
vzhľadom na jej veľkosť a členenie.  

3. Rozhodnutím obstarávateľa (MŠ SR), resp. dodávateľa systému SOFIA prebehne 
eurokonverzia tzv. centralizovaným spôsobom. Pri ňom sa konverzný program spúšťa na 
každej vysokej škole len na jednom mieste. V podmienkach UK bude oprávnenou 
autoritou, fyzicky spúšťajúcou a realizujúcou konverzný program, Eurotím UK.  

4. Nateraz sa predpokladá, že eurokonverzia prebehne v troch testovacích behoch a jednom 
ostrom. Prvý beh (pracujúcimi so SOFIA dátami do 27.4.08) sa uskutoční v dňoch 18.-
22.8.2008. Druhý sa očakáva v októbri 2008. Tretí a ostrý štvrtý po ročnej závierke 2008 
v marci 2009.  

5. Kľúčom pre eurokonverziu v systéme SOFIA je vykonanie nevyhnutných opráv 
akokoľvek chybných SOFIA dokumentov, ktoré identifikuje konverzný program. 
Niektoré z nich bude klasifikovať ako kritické. Kritické chyby bude treba odstraňovať 
priebežne, pretože inak konverzný program nebude pokračovať v kontrole dát UK.  

6. Na každej súčasti UK je v čase konverzného behu nutné v stanovenom čase (zrejme i po 
termíne štandardnej pracovnej doby) zabezpečiť za každý SOFIA modul fyzickú 
prítomnosť oprávnenej osoby, ktorá na základe pokynu Eurotímu UK dokáže bezodkladne 
vykonať opravu kritických chýb, ktoré sa budú viazať k dokladom danej súčasti. 

7. Súčasti UK nahlásia zodpovedných zamestnancov v zmysle predošlého odseku e-mailom 
prorektorovi Dúbravovi do 14.7.2008 vrátane (vyplnením zaslanej tabuľky s poľami:  
meno, priezvisko, e-mail, telefón; jeden zamestnanec môže byť určený aj pre viac SOFIA 
modulov). Súčasti zabezpečia, aby sa takto určení zamestnanci v určenom čase zdržovali 
na mieste nahláseného telefonického kontaktu a aby mali „zapnutý e-mail“ 
s automatickým ohlasovaním doručených správ a sledovali ho, pretože e-mail bude 
preferovanou formou oznamovania kritickej chyby. Súčasti zároveň nahlásia jedného 
zamestnanca, ktorý bude počas celého trvania behov konverzií a v následných časoch 
v štandardnej pracovnej dobe k dispozícii Eurotímu UK ako predstaviteľ, ktorému bude 
Eurotím v prípade potreby reflektovať, ak nedôjde k požadovanej súčinnosti 
zodpovedných zamestnancov súčasti UK.  

8. Po zbehnutí každého konverzného behu bude nutné do celoslovensky jednotne stanovenej 
lehoty (pre prvý beh je predbežne určená na 10.9.08) opraviť všetky identifikované 
nekritické chyby. 

9. Pre úspešnosť eurokonverzie v SOFII je z vyššie uvedených dôvodov nevyhnutná 
absolútna súčinnosť jednotlivých súčastí UK.  

10. Ďalšie informácie o priebehu eurokonverzie bude poskytovať p. rektor, p. kvestorka 
a prorektor Dúbrava dekanom fakúlt UK a riaditeľom SHS UK, resp. tajomníkom fakúlt 
a im funkčne naroveň postaveným zamestnancom SHS UK. 



 
Ad 9) 

Uznesenie č. 6/7/2008 
Kolégium rektora UK zaväzuje pánov dekanov tých fakúlt UK, ktorých katedry, resp. ústavy 
sa uchádzajú o finančné prostriedky operačného programu Výskum a vývoj v rámci Výzvy 4.1 
„Podpora centier excelentnosti“, aby pri podávaní Kolégiom rektora UK prerokovaných 
a odporučených projektov (resp. tematických okruhov projektov) postupovali v koordinácii 
s ostatnými fakultami, ktoré sa uchádzajú o ten istý vedný odbor, a aby v súčinnosti 
s Vedením UK rokovali o partnerstve s ústavmi Slovenskej akadémie vied a s fakultami STU, 
v ktorých by UK mala postavenie lídra.  
 
Z: dekani fakúlt UK, Vedenie UK 
T: júl – august 2008    
 
 
Ad 10) 

Uznesenie č. 7/7/2008 
Kolégium rektora UK vzalo na vedomie informáciu p. prorektora UK MUDr. Martina 
Dúbravu, CSc., o aktuálnom stave verejného obstarávania systému Študent II na UK.  
 
 
Uznesenie č. 8/7/2008 
Kolégium rektora UK žiada pánov dekanov fakúlt UK, aby v čo najkratšej dobe vo svojich 
fakultných senátoch schválili študijné poriadky a štatúty fakúlt a zaslali ich v elektronickej 
i tlačenej forme (signované pánom dekanom) spolu s výpisom znenia príslušného uznesenia 
zo zasadnutia fakultného senátu predsedovi Akademického senátu UK prof. RNDr. Karolovi 
Mičietovi, CSc., rektorovi UK a pani prorektorkám UK JUDr. Márii Duračinskej, CSc. 
(štatúty a študijné poriadky) a doc. Mgr. art. Anne Predmerskej (len študijné poriadky), a to 
najneskôr do 28. 09. 2008.  
 
Z: dekani fakúlt UK 
T: september 2008, resp. do 28. 09. 2008   
 
 
Uznesenie č. 9/7/2008 
Kolégium rektora žiada pánov dekanov fakúlt UK a vedúcich ostatných súčastí UK, aby 
upozornili svojich zamestnancov na zákon č. 165/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z.z. a zabezpečili jeho dôsledné dodržiavanie. 
 
 
 
 
Schválil:       doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
             rektor UK 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Lukáš Bielik  


