
 

 Zasadnutie Vedenia UK č. 1 zo dňa 09.01.2014

Uznesenie č. 01/01/2014 
Vedenie UK nariaďuje hlavnej kontrolórke UK JUDr. Partlovej vykonať kontrolu na 
predmetnom pracovisku za obdobie uplnynulých dvoch rokov. 
 
Uznesenie č. 02/01/2014 
Kvestorka UK predložila na schválenie Vnútorný predpis – Smernica rektora UK v Bratislave 
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva 
Platový poriadok UK v Bratislave. Vedenie UK smernicu schvaľuje. 
 
Uznesenie č. 03/01/2014 
Prorektor UK prof. Meško predložil ponuku účasti UK na veľtrhu vysokých škôl, v piatok 
07.02.2014 v nákupnom centre AVION. UK bude na veľtrhu zastupovať FMFI UK, ktorá 
bude poskytovať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na všetkých fakultách UK. 
Na veľtrhu sa zúčastnia aj zástupcovia z OVV UK. 
Cena účasti UK je 75 Eur + DPH. 
Vedenie UK súhlasí s účasťou na veľtrhu za vyššie uvedených podmienok. 
 

Uznesenie č. 04/01/2014 
Prorektor UK prof. Meško predložil návrh OVV UK  na organizáciu 5. ročníka Univerzitnej 
kvapky krvi. UKK 2014 sa bude konať v 2 týždňoch (po 3 dni): 4., 5., 6. novembra 2014 a  
10., 11., 12. novembra 2014. 
OVV UK ako každý rok zabezpečí sponzorov a propagáciu UKK 2014. Rektorát UK bude 
financovať výrobu tričiek „UK pozitív“ pre darcov krvi (cca 600 ks). 
Vedenie UK s predloženým návrhom súhlasí. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 2 zo dňa 16.01.2014 

Uznesenie č. 01/02/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo pri príležitosti osláv 95. výročia založenia UK objednať u Slovenskej 
pošty 500 ks hárkov s personalizovanými poštovými známkami, na ktorých bude 
vyobrazená hlavná budova UK na Šafárikovom námestí (cena 1 hárku 7,18 EUR, množstevná 
zľava 10 % pri nákupe nad 250 ks). Objednávku zabezpečí OVV RUK. 

 

 



Zasadnutie Vedenia UK č. 3 zo dňa 23.-24.01.2014 

Uznesenie č. 01/03/2014 
Od 1. marca 2014 začnú štyria auditori realizovať personálny audit RUK. Ich činnosť bude 
koordinovaná cez Oddelenie stratégie a analýz a budú podliehať prorektorovi UK doc. 
Múcskovi, ktorý zodpovedá za realizáciu auditu. 
 
Uznesenie č. 02/03/2014 
Vedenie UK poveruje prorektora UK prof. Turňu spolu s Mgr. Jančovičovou vypracovať 
predpoklad očakávaných refundácií všetkých projektov na RUK. 
 
Uznesenie š. 03/03/2014 
Prorektor UK prof. Turňa informoval o požiadavke na schválenie Informačného systému 
stavby, ktorý zabezpečuje prehľad o postupe výstavby a plnení záväzných harmonogramov 
stavieb realizovaných v rámci investičných aktivít UK. Cena ISS je vo výške do 35 tis. Eur. 
s DPH. Vedenie UK súhlasí. 

Uznesenie č. 04/03/2014 
Vedenie UK schvaľuje opakované verejné obstarávanie. Technickú špecifikáciu a vecné 
vymedzenie predmetu zákazky pre verejné obstarávania dodá prorektor UK prof. Turňa. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 5 zo dňa 06.02.2014 

Uznesenie č. 01/05/2014 
Kvestorka UK predložila Plán verejného obstarávania na rok 2014, financovaného zo 
štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a európskych fondov. Vedenie UK plán odsúhlasilo.  
 
Uznesenie č. 02/05/2014 
Na zasadnutie Vedenia UK bol pozvaný Ing. Arch. Jaroslav Hanúsek z VPÚ DECO 
Bratislava a.s., aby odprezentoval návrh rekonštrukcie strechy Auly UK. Vedenie UK návrh 
odsúhlasilo. 
 
Uznesenie č. 03/05/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová informovala o jednorázovej odplate od Národnej diaľničnej 
spoločnosti v sume 4 420 Eur za zriadenie vecného bremena pod trafostanicou Lafranconi. 
Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 04/05/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová informovala o žiadosti UNESCO centra pre výchovu k 
ľudským právam FSEV UK, o finančnú podporu vo výške 3 000 Eur na podujatie Olympiáda 
ľudských práv 2014. Vedenie UK schválilo príspevok vo výške 1 500 Eur.  



Zasadnutie Vedenia UK č. 6 zo dňa 13.02.2014 

Uznesenie č. 01/06/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo presun vedúcej referátu autodopravy p. Strihovskej do miestnosti 
k vodičom, z dôvodu uvolnenia kancelárie pre potreby OMV UK, termín od 1. marca 2014.  
 
Uznesenie č. 02/06/2014 
Vedenie UK vzhľadom na rozrastajúci sa počet zamestnancov UVP UK rozhodlo, že je 
potrebné určiť vedúceho referátu. 
 
Uznesenie č. 03/06/2014 
Vedenie UK súhlasí. Termín nástupu od 1. marca 2014.  Zamestnanec bude financovaný 
z projektu UVP UK.  
 
Uznesenie č. 04/06/2014 
Vedenie UK súhlasí s pripojením elektrickej prípojky pre UVP UK. Jednorazový poplatok vo 
výške 24 300 Eur bez DPH bude hradený z nedotačných prostriedkov. 
 
Uznesenie č. 05/06/2014 
Na zasadnutí Vedenia UK dňa 20.02.2014 sa vyhodnotí plnenie Uznesenia č. 1.15  
z 30. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 19.09.2013 a prijmú sa ďalšie opatrenia na 
sfunkčnenie Databázy projektov UK. 
 
Uznesenie č. 06/06/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila Príkaz rektora UK o zákaze fajčenia v priestoroch 
Univerzity Komenského. Vedenie UK príkaz schválilo. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 7 zo dňa 20.02.2014 

Uznesenie č. 01/07/2014 
Vedenie UK súhlasí s predloženým návrhom prevádzky Informačného centra UK a poveruje 
prípravou kvestorku UK Ing. M. Tarabovú a PhDr. A. Földváryovú. Príslušné súčasti UK 
a útvary RUK sú povinné v stanovených termínoch pripraviť technické a materiálne 
zabezpečenie centra. 
 
Uznesenie č. 02/07/2014 
Vedenie UK mení uznesenie č. 02/32/2014 a súhlasí so zbúraním objektu. 
 
Uznesenie č. 03/07/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť o  vrátenie finančných prostriedkov v sume 691,21 EUR. 
 



Uznesenie č. 04/07/2014 
Vedenie UK súhlasí s vypísaním verejného obstarávania na: „Projekt interiéru budovy UVP 
UK“ a „Spracovanie upresnenia realizačnej Projektovej dokumentácie na SO 204.1 Prekládka 
rozvodu pitnej vody – podľa dokumentácie skutkového stavu a výmenu vodovodu DN 300 – 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.“ Obidva výdavky budú 
hradené z rozpočtu projektu UVP UK. 
 
Uznesenie č. 05/07/2014 
Vedenie UK súhlasí s vypísaním verejného obstarávania na zabezpečenie osláv 
95. výročia UK. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 8 zo dňa 06.03.2014 

Uznesenie č. 01/08/2014 
Vedenie UK súhlasí s dislokáciou časti ERASMUS Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK 
– do priestorov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Dislokácia bude zrealizovaná do 
konca letného semestra. Rektor UK poveril zabezpečením prorektora UK prof. Šlahora. 
 
Uznesenie č. 02/08/2014 
Vzhľadom na veľké množstvo žiadostí zo strany fotografov vedenie UK súhlasí so zriadením 
komisie na výber najlepších ponúk na fotografovanie promócií v nasledovnom zložení: 
PhDr. Emília Hrušovská, Ing. Helena Nemčeková a Mgr. Michal Jurina.  
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 9 zo dňa 13.03.2014 

Uznesenie č. 01/09/2014 
Vedenie UK rozhodlo, že v súvislosti so zlou priestorovou situáciou na OMV UK, bude pre 
potreby programu Erasmus, pridelená OMV UK miestnosť č. 101 na 1. poschodí v starej 
budove UK. Miestnosť bude pridelená OMV UK aj so zariadením, mimo výpočtovej 
techniky. Doc. Sůra, ktorý miestnosť doposiaľ využíval, dostane k dispozícii priestor 
v miestnosti č. 13 v starej budove UK. 
 
Uznesenie č. 02/09/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo výrobu nových talárov pre pedelov (13 ks, hradí rektorát UK),  
pre dekanov fakúlt (13 ks, hradí rektorát UK) a  pre prodekanov fakúlt (počty si určí fakulta, 
hradia fakulty). 
 
Uznesenie č. 03/09/2014 
Vedenie UK súhlasí s úhradou nákladov na výrobu veslárskych dresov (9 ks),  dresov pre 
súťažiacich v minifutbale, tričiek pre účastníkov malej regaty a so zakúpením hodnotných 



cien pre účastníkov veľkej regaty (max. 150 Eur/osoba) a cien pre víťazov za UK z malej 
regaty a minifutbalu. 

 Zasadnutie Vedenia UK č. 10 zo dňa 27.03.2014

Uznesenie č. 01/10/2014 
Rektor UK poveruje prorektora UK doc. Pekára koordinovať činnosť správcov systému, tak 
aby do 8. apríla 2014 bol kompletne naplnený Centrálny register študentov. V prípade 
nesplnenia poverenia budú vyvodené konkrétne personálne dôsledky. 
 
Uznesenie č. 02/10/2014 
Vedenie UK schvaľuje dodatok k Organizačnému poriadku UK, účinný od 1. apríla 2014. 
 
Uznesenie č. 03/10/2014 
Vedenie UK schvaľuje aktivizáciu činnosti UK Veda s.r.o. prostredníctvom personálneho 
zabezpečenia zamestnancov v štruktúre podľa predmetu činnosti spoločnosti. 
 
Uznesenie č. 04/10/2014 
Vedenie UK schvaľuje prijatie dvoch výskumno-vývojových pracovníkov na UVP UK:  
- RNDr. Ľubomír Vlčák, PhD. (odborný riešiteľ aktivity 2.5 a odborný riešiteľ C aktivity 2.1)  
- doc. RNDr. Ján Jasík, PhD. (odborný riešiteľ aktivity 2.6.) – zmena pozície 
Súčasťou podkladov na prijatie zamestnancov bude predchádzajúci súhlas dekanov 
s umiestnením týchto pracovníkov na pracoviskách príslušných fakúlt UK. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 11 zo dňa 10.04.2014 

Uznesenie č. 01/11/2014 
Rektor UK poveril prorektora UK doc. Múcsku pripraviť harmonogram termínov, v ktorom 
bude obsiahnuté, ktoré údaje a do akej lehoty majú fakulty, resp. súčasti UK zasielať na RUK 
za účelom ďalšieho spracovania. Dodržiavanie termínov a úplnosť údajov bude s ohľadom 
na manažérske princípy interného systému zabezpečenia kvality UK preverovať a 
vyhodnocovať určená osoba na RUK. Členovia Vedenia UK zašlú podklady za svoje rezorty 
do 23.04.2014 prorektorovi Múcskovi, ktorý materiál odprezentuje na zasadnutí Vedenia dňa 
24.04.2014  a následne ho predloží na zasadnutí KR UK 28.04.2014. 

Uznesenie č. 02/11/2014 
Rektor UK informoval o liste UPJŠ Košice vo veci Žiadosti o poskytnutie príspevku na 
Akademický informačný systém AIS2 na rok 2014. Príspevok vysokej školy na jedného 
užívateľa AIS2 (učiteľa, študenta)  na rok 2014 predstavuje 1,70 Eur. Vedenie UK súhlasí. 

 



 
Uznesenie č. 03/11/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie vnútorný predpis UK - Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov UK. Vedenie UK súhlasí, predpis nadobudne účinnosť dňom  
schválenia v AS UK. 
 
Uznesenie č. 04/11/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie vnútorný predpis UK – Všeobecné 
kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkcií profesorov na UK. Vedenie UK súhlasí, predpis nadobudne účinnosť 1. 
mája 2014 po schválení vo Vedeckej rade UK. 
 
Uznesenie č. 05/11/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie vnútorný predpis UK – Smernica 
rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na 
UK. Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 06/11/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie vnútorný predpis UK – Rokovací 
poriadok Vedeckej rady UK. Vedenie UK súhlasí, rokovací poriadok nadobudne účinnosť  
1. mája 2014 po schválení vo Vedeckej rade UK. 
 
Uznesenie č. 07/11/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie Dodatok č. 2 k vnútornému 
predpisu č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu 
UK. Obsahuje všetky zmeny za rok 2013 a január 2014. Účinnosť od 1. apríla 2014.  
Organizačný poriadok  Univerzity Komenského sa doplní v článku 3 odsek 5 na konci vetou: 
„Súčasťou rektorátu  sú  aj vedecko-výskumné a výchovno-vzdelávacie pracoviská“.  
 
Uznesenie č. 08/11/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo zmenu trvania pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú 
pre riaditeľku Centra podpory študentov so zdravotným postihnutím PaedDr. Elenu 
Mendelovú, CSc.. 
 
Uznesenie č. 09/11/2014 
Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť o schválenie procesu verejného obstarania zmeny 
realizačnej projektovej dokumentácie. Výdavky budú hradené z projektu UVP UK. 

 



Zasadnutie Vedenia UK č. 12 zo dňa 17.04.2014 

Uznesenie č. 01/12/2014 
Rektor UK informoval o Žiadosti o odpredaj pozemku v areáli FaF UK Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. za účelom premiestnenia trafostanice zo súčasného miesta v budove FaF UK 
na nové miesto mimo budovy fakulty, ale na jej pozemku o výmere cca 15 m2. Vedenie UK 
súhlasí s odpredajom pozemku. Postúpené na vybavenie prorektorke UK prof. Patakyovej 
a kvestorke UK.  
 
Uznesenie č. 02/12/2014 
Vedenie UK súhlasí s návrhom ako aj s finančným krytím nákladov (13 900 Eur) spojených s 
vydaním a vytlačením knihy "Čestní doktori Univerzity Komenského" pri príležitosti 95. 
výročia založenia UK a autorskými odmenami vo výške 1 700 Eur (v súlade so smernicou 
rektora 21/2008).  

Uznesenie č. 03/12/2014 
Prorektor UK prof. Turňa informoval, že na oddelenie UVP UK (podporná aktivita riadenie) 
bola na základe konkurzného konania prijatá nová pracovníčka Ing. Simona Polonyová, 
PhD. na pozíciu asistentky finančného manažéra s nástupom od 14. apríla 2014 na dobu 
určitú do 30. júna 2015. Mzda bude plne hradená z projektu UVP UK.  Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 04/12/2014 
Prorektor UK prof. Turňa informoval, že na oddelenie UVP UK  plánujú prijať nového 
zamestnanca Ing. Tomáša Konôpku  na pozíciu interný stavebný dozor s dobou nástupu od 
1. mája 2014 na dobu určitú do konca trvania projektu (30. júna 2015) mzda bude plne 
hradená z projektu. Prijatím tohto pracovníka budú plánované finančné prostriedky na 
stavebný dozor komplexne vyčerpané. Vedenie UK súhlasí. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 13 zo dňa 24.04.2014 

Uznesenie č. 01/13/2014 
Rektor UK informoval o stretnutí s Mgr. Kyselom zo Študentskej časti Akademického senátu 
UK (FMFI UK). Závery zo stretnutia: 

- zápisnice zo zasadnutí Správnej rady UK sa zverejnia do konca mája 2014 
- uznesenia zo zasadnutí Vedenia UK v roku 2014 sa zverejnia do konca mája 2014 
- počet a štruktúra pracovníkov RUK sa ako interná príloha Výročnej správy UK 

sprístupní členom AS UK v máji 2014 (pri prerokovaní VS za rok 2013) 
- INSYZAKUK – informácia o stave vecného riešenia a čerpania projektu v rozsahu 2-3  

normo-strany sa pripraví pre členov kolégia a AS UK v máji 2014, podrobnosti určí 
prorektor UK prof. Šlahor 

 

 



Zasadnutie Vedenia UK č. 14 zo dňa 05.05.2014 

Uznesenie č. 01/14/2014 
Kvestorka UK informovala o žiadosti o úhradu členského poplatku na rok 2014 vo výške 
1000 Eur pre Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie. Vedenie UK úhradu odsúhlasilo. 
 
Uznesenie č. 02/14/2014 
Prorektorka UK predložila žiadosť o úhradu členského poplatku v European Public Law 
Organization (EPLO) na rok 2014 vo výške 4 000 Eur. Vedenie UK súhlasí. 
 

Zasadnutie Vedenia UK č. 15 zo dňa 12.05.2014 

Uznesenie č. 01/15/2014 
Rektor UK informoval o úhrade členského poplatku na rok 2014 v Danube Rectors’ 
Conference (DRC) vo výške 500 Eur. Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 02/15/2014 
Prorektor UK prof. Turňa predložil na schválenie úhradu členského poplatku na rok 2014 
v medzinárodnej asociácii vedeckých parkov IASP vo výške 1135 Eur (v súvislosti 
s budovaním UVP UK). Poplatok za členské nie je možné uhradiť z projektu UVP UK. 
Vedenie UK úhradu odsúhlasilo. 
 
Uznesenie č. 03/15/2014 
Prorektorka UK prof. Patakyová predložila na schválenie Vnútorný predpis 
Smernica rektora UK „Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vzdelávania na 
UK v Bratislave“ s dvomi prílohami - Štatúr Rady pre kvalitu UK v Bratislave 
a Príručka kvality UK v Bratislave. Vedenie UK súhlasí. 
 
Uznesenie č. 04/15/2014 
Vedenie UK rozhodlo, že sa zrušuje - Vnútorný predpis č. 13/2010 Smernica rektora 
„Pravidlá priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na UK v Bratislave.“ 

 


