
Uznesenia zo 14. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 11. 05. 2017 

 

Uznesenie č. 01/14/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 23/2016 Etický kódex 

UK. Predseda AS UK prof. Ševčovič prepošle návrh dodatku členom AS UK. 

 

Uznesenie č. 02/14/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo návrh Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 8/2008 Disciplinárny 

poriadok UK pre študentov. KR UK prepošle návrh dodatku dekanom na pripomienkovanie. 

Termín do 31.05.2017. 

 

Uznesenie č. 03/14/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo Príkaz rektora UK o zákaze fajčenia na Univerzite Komenského 

v Bratislave, s účinnosťou od 1. júla 2017. Informácia o pripravovanom zákaze fajčenia na UK 

bude zverejnená na FB stránke UK ako aj v časopise Naša Univerzita. 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 18. 05. 2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 16. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 25. 05. 2017 

 

Uznesenie č. 01/16/2017 

Vedenie UK poveruje Ing. Jirsákovú implementáciou vypracovaného návrhu (Návrh na 

organizačné zabezpečenie implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality 

vzdelávania na UK (QA)). 

 

Uznesenie č. 02/16/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2016.  

Vedenie UK poveruje Útvar hlavného kontrolóra UK prijať opatrenia na dodržiavanie 

následnej finančnej kontroly na fakultách UK. 

 

Uznesenie č. 03/16/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 04/16/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo návrh Rozpočtu nákladov a výnosov UK na rok 2017. 

 

 

 



Uznesenie č. 05/16/2017 

Vedenie UK ukladá prorektorovi UK doc. Olejárovi zabezpečiť aktiváciu elektronickej 

schránky UK do termínu: 1. jún 2017. 

Vedenie UK ukladá prorektorovi UK doc. Olejárovi pripraviť informáciu o povinnostiach 

vyplývajúcich pre UK zo zákona o e-Gov a nariadenia GDPR do termínu: 8. jún 2017. 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 01/17/2017 

Rektor UK informoval o žiadosti dekana Praf UK doc. Burdu o poskytnutie finančných 

prostriedkov z GARI účtu UK vo výške 150 tis. Eur s navrhovanou dobou návratnosti do 

31.12.2018. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 02/17/2017 

Vedenie UK poverilo vedením Oddelenia investícií a obslužných činností RUK  

p. Katarínu Božikovú, od 1. augusta 2017 do 31. januára 2018. 

 

Uznesenia z 18. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 15. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 01/18/2017 

Vedenie UK, ako vlastník predmetných pozemkov, súhlasí s realizáciou búracích prác v areáli 

LF UK v Bratislave za podmienky, že stavby evidované v majetku UK budú rozhodnutím 

rektora UK určené za prebytočné a súčasne súhlasí s realizáciou výstavby 4 nových garáží na 

parc. č. 9801/4 (po zbúraní objektu G). 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 29. 06. 2017 

 

Uznesenie č. 01/19/2017 

Rektor UK informoval o žiadosti dekana FiF UK prof. Šušola o predĺženie ubytovania 

v profesorskom dome UK pre lektorku tureckého jazyka + 3 osoby, ktorá bude pokračovať v jej 

pôsobení na FiF UK, termín ubytovania: od 01.09.2017 do 31.08.2018. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 02/19/2017 

Rektor UK informoval o žiadosti dekana FiF UK prof. Šušola o pridelenie ubytovania 

v profesorskom dome UK pre nového lektora perzského jazyka, ktorý bude pôsobiť na FiF UK, 

termín ubytovania: 01.09.2017-31.08.2018. Vedenie UK súhlasí. 

 

 

 



Uznesenie č. 03/19/2017 

Kvestorka UK informovala o príprave akcie „Rekonštrukcia strechy telocvične v NB RUK 

Šafárikovo nám. č. 6 Bratislava“ v cene 35 072,08 Eur s DPH a „Rekonštrukcia strešnej krytiny 

na vstupe do NB RUK z Múzejnej ulice Bratislava“ v cene 5 967,79 Eur s DPH. Termín 

zahájenia prác je naplánovaný na 03.07.2017. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 04/19/2017 

Kvestorka UK informovala o žiadosti dekana PriF UK doc. Triznu o vybudovanie komunitnej 

záhrady v areáli PriF UK. Vedenie UK ako vlastník predmetného pozemku, súhlasí 

s realizáciou komunitnej záhrady v areáli PriF UK v Bratislave za podmienok, že fakulta si 

zabezpečí vo vlastnej réžii dodatočné ohlásenie stavebných úprav a pri realizácii bude 

postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uznesenie č. 05/19/2017 

Kvestorka UK informovala o žiadosti riaditeľa UVP UK prof. Turňu o poskytnutie 

prostriedkov z GARI účtu UK vo výške 280 tis. Eur, s navrhovanou dobou návratnosti do 

30.06.2019. Vedenie súhlasí za podmienky predloženia harmonogramu predkladania Žiadostí 

o platbu, vrátane predpokladu ich refundácie. 

 

Uznesenie č. 06/19/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo finačnú podporu podujatia organizovaného študentskou časťou AS 

UK pod názvom „AmosFest 2017“ vo výške 7 500 Eur, z vlastných zdrojov – školné. Na stredu 

27.09.2017 od 12:00 hod. udeľuje rektor UK študentom rektorské voľno. 

 

Uznesenie č. 07/19/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo predĺženie ubytovania v profesorskom dome UK pre zamestnanca 

OVO UK o 2 roky, od 1. septembra 2017.  

 

Uznesenia z 20. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 20. 07. 2017 

 

Uznesenie č. 01/20/2017 

Vedenie UK súhlasí s predloženým zámerom rekonštrukcie kuchyne a jedálne VI Družba UK 

za podmienky, že projektová dokumentácia bude predmetom schvaľovania vo Vedení UK. 

 

Uznesenie č. 02/20/2017 

Vedenie UK súhlasí: 

- s predĺžením platnosti stavebného povolenia na spevnené plochy a komunikácie 

a s predĺžením vodoprávneho rozhodnutia  pre stavbu Dostavba areálu fakúlt UK, 

Mlynská dolina Bratislava - Pavilón špičkových technológií  FMFI UK, 



- so zmenou stavebného povolenia objektu FMFI UK Pavilón špičkových 

technológií  z dôvodu rozdelenia  parciel   - zníženie daňového zaťaženia UK za stavebné 

pozemky.     

 

Uznesenia z 21. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 17. 08. 2017 

 

Uznesenie č. 01/21/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo Dodatok č. 8 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, 

ktorou sa vydáva Platový poriadok UK. Dodatok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017. 

 

Uznesenie č. 02/21/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo rekonštrukčné práce v miestnostiach č. 172, 175 a 193 v pavilóne F2 

FMFI UK vymedzených pre pracovisko CIT UK, v cenovej ponuke 8 037,60 Eur s DPH. 

 

Uznesenia z 22. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 07. 09. 2017 

 

Uznesenie č. 01/22/2017 

Vedenie UK súhlasí s výmenou výlučne za podmienky zmeny účelu ich využitia 

v rámci procesu stavebného konania, nakoľko v súčasnosti sú priestory zadefinované ako 

sklady. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené práce bude realizovať Praf UK vo svojej réžii, je 

potrebné ešte pred zahájením rekonštrukčných prác predložiť RUK právoplatné rozhodnutie 

o zmene účelu využitia predmetných priestorov, ktoré vydáva stavebný úrad Mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto. 

 

Uznesenie č. 02/22/2017 

Vedenie UK súhlasí s poskytnutím Auly UK na vyššie uvedený účel za odplatu 1 000 Eur. 

 

Uznesenie č. 03/22/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo za reprezentanta UK na pozíciu E.MA Director doc. Erika Láštica. 

 

Uznesenie č. 04/22/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo návrh Smernice rektora UK, ktorou sa upravuje používanie 

akademických insígnií. 

 

Uznesenia z 23. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 14. 09. 2017 

 

neboli prijaté 

 

 



Uznesenia z 24. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 21. 09. 2017 

 

Uznesenie č. 01/24/2017 

Vedenie UK súhlasí, že návrh pamätnej medaily k 100. výročiu UK vypracuje Akad. soch. 

Alojz Drahoš, PhD. Rokovaniami o konkrétnych podmienkach vyhotovenia diela Vedenie UK 

poveruje prorektora UK doc. Múcsku. S autorom sa do konca kalendárneho roka 2017 uzavrie 

zmluva o dielo.  

 

Uznesenie č. 02/24/2017 

Rektor UK poveril prorektora UK prof. Števčeka prípravou listu pre SRK, ohľadne používania 

slávnostných fanfár od Eugena Suchoňa, ktorých autorské práva vlastní UK.  

 

Uznesenie č. 03/24/2017 

Vedenie UK schvaľuje 5 000 Eur ako honorár Andrejovi Slezákovi za vytvorenie hudobného 

diela k 100. výročiu založenia UK. Podmienky jej vyplatenia, termín dodania i ostatné 

náležitosti budú stanovené v zmluve o dielo, ktoré do 15. októbra 2017 pripraví OLP UK 

v spolupráci s kvestúrou. 

Uznesenie č. 04/24/2017 

Vedenie UK schvaľuje doplnenie rektorskej reťaze o chýbajúce dve fakulty, jej údržbu ako aj 

vyhotovenie jej kópie.  

 

Uznesenie č. 05/24/2017 

Vedenie UK zamietlo kúpu budovy tenisových kurtov v areáli FTVŠ UK – Tenis, s.r.o.  

Spoločnosť Tenis, s.r.o. ju zlikviduje na vlastné náklady. 

 

Uznesenie č. 06/24/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo predložený návrh využitia finančných prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 07/24/2017 

Vedenie UK rozhodlo o pridelení odmien nasledovne: v prípade dvoch víťazov 

(študenti/zamestnanci UK) – prvý 1 000 EUR, druhý  500  EUR. V prípade  troch víťazov, prvý 

1 500 EUR, druhý 1 000 EUR a tretí 500 EUR. 

 

Uznesenia z 25. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 28. 09.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 26. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 05. 10. 2017 

 

Neboli prijaté 



 

Uznesenia z 27. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 12.10.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 28. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 19.10.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 29. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 27.10.2017 

 

Uznesenie č. 01/29/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo bezodplatné poskytnutie priestorov UK, náklady na energie 

spotrebované v súvislosti s vystavením diela bude hradiť UK. Vedenie UK nesúhlasí s  

poistením diela na hodnotu 30 000 Eur, UK nemá prostriedky na poistenie cudzieho majetku.    

 

Uznesenie č. 02/29/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo vyhlásenie obstarávania na spracovanie analýzy aktuálneho stavu 

ochrany osobných údajov na UK z pohľadu EÚ (GDPR), ktorej výstupom bude identifikácia 

nedostatkov a odporúčania na ich odstránenie. Analýzu spracuje pre UK externá spoločnosť 

zameraná na ochranu súkromia a technológie. Predpokladaná hodnota zákazky by mala byť 

vo výške 15 000 Eur bez DPH. 

 

Uznesenia z 30. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 02.11.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 31. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 09.11.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 32. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 20.11.2017 

 

Neboli prijaté 

 

 



Uznesenia z 33. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 30.11.2017 

 

Uznesenie č. 01/33/2017 

Vedenie UK zakazuje umiestňovať reklamné bilboardy na budovy, pozemky a stavby UK. 

Nové zmluvy na prenájom reklamného priestoru sa už nebudú predkladať do AS UK. 

 

Uznesenie č. 02/33/2017 

Vedenie UK odsúhlasilo odmenu pre členov špičkových tímov UK z Fondu rektora UK 

v jednotnej výške 500 Eur na jedného zamestnanca bez ohľadu na rozsah pracovného úväzku, 

a ktorých pracovný pomer naďalej na UK trvá. Odmena nebude poskytnutá zamestnancom, 

ktorí toho času čerpajú neplatené voľno, materskú, resp. rodičovskú dovolenku, uzatvorili 

pracovný pomer až po hodnotiacom období a taktiež zamestnancom, ktorí majú resp. mali 

s UK uzatvorený iba obdobný pracovný pomer (dohoda o pracovnej činnosti a dohoda 

o vykonaní práce). 

 

Uznesenia z 34. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 14.12.2017 

 

Neboli prijaté 

 

Uznesenia z 35. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 21.12.2017 

 

Neboli prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia z 1. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 11.01.2018 

 

Uznesenie č. 01/01/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť dekana Praf UK doc. Burdu o poskytnutie finančných 

prostriedkov z GARI účtu UK vo výške 80 tis. Eur, s navrhovanou dobou návratnosti 

31.03.2019. 

 

Uznesenia z 2. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 18.01.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 25.01.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 4. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 01.02.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 5. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08.02.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 6. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 26.02.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 7. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 01.03.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 8. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08.03.2018 

 

Uznesenie č. 01/08/2018 

Vedenie UK rozhodlo o zrušení pracovného pomeru s novou riaditeľkou CĎV UK JUDr. 

Štrbíkovou v skúšobnej dobe. Rektor UK spolu s prorektorom prof. Števčekom odkomunikuje 

skončenie pracovného pomeru s JUDr. Štrbíkovou. Vedenie UK sa dohodlo, že Predseda 

výberovej komisie musí pred výberovým konaním preveriť mediálne pozadie všetkých 

uchádzačov. O poverení vedenia CĎV UK bude rozhodnuté na ďalšom zasadnutí Vedenia 

UK. 

 

 



Uznesenie č. 02/08/2018 

Kvestorka UK Ing. Tarabová  informovala o novom Vnútornom predpise – Dodatok č. 1 

k Vnútornému predpisu č. 24/2017 - Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní – doplnený 

o bod č. 9. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenia z 9. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 15.03.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 10. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 28.03.2018  

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 11. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 12.04.2018  

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 12. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 19.04.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 13. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 03.05.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 14. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 10.05.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 15. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 24.05.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 16. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 31.05.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 07.06.2018 

 

Uznesenie č. 01/17/2018 

Vedenie UK súhlasí s finančnou výpomocou pre CĎV UK vo výške 15 tis. Eur z dôvodu 

preklenutia nepriaznivej finančnej situácie a z dôvodu potreby vyplatenia odstupného 



zamestnankyni CĎV UK v súlade s platnou legislatívou. Finančná výpomoc bude poskytnutá 

z prostriedkov „Osobitné kritérium UK“.  

 

Uznesenia z 18. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 21.06.2018 

 

Uznesenie č. 01/18/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť riaditeľa UVP UK prof. Turňu o predĺženie lehoty splatnosti 

pôžičky z GARI účtu UK vo výške 375 tis. eur do 31.10.2018 z dôvodu pozastavenia platieb na 

úrovni Certifikačného orgánu. 

 

Uznesenie č. 02/18/2018 

Vedenie UK súhlasí s realizáciou výmeny okien a vstupných dverí v Profesorskom dome UK 

na Botanckej ul. č. 27 a 29 v predpokladanej cene 22 370,40 Eur s DPH., ktorá bude hradená 

z podnikateľskej činnosti. 

 

Uznesenia z 19. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 28.06.2018 

 

Uznesenie č. 01/19/2018 

Vedenie UK nesúhlasí s odpredajom  ani s dlhodobým prenájmom pozemkov parc. č. 3132 

a 3180/2,  k. ú. Karlova Ves o celkovej výmere 821 m2, vedených  na LV č.  727. Kvestorka UK 

Ing. Tarabová pripraví odpoveď s nesúhlasným stanoviskom. 

Uznesenie č. 02/19/2018 

Vedenie UK súhlasí s poskytnutím pôžičky z GARI účtu UK vo výške 242 000 EUR pre FTVŠ 

UK za základe žiadosti dekana doc. Vanderku za účelom predfinancovania výdavkov 

spojených s realizáciou projektu „Centrum aktívneho starnutia“, ďalšie prostriedky v zmysle 

žiadosti do výšky 335 000 EUR budú poskytnuté po akumulácii finančných prostriedkov na 

GARI účte UK z vrátených pôžičiek. 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 04.07.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 21. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 12.07.2018 

Uznesenie č. 01/21/2018 

Vedenie UK: 

1. berie na vedomie písomnú informáciu o organizačno-realizačnom zabezpečení druhého 

ročníka podujatia AmosFest, ktoré sa uskutoční v roku 2018 v bratislavskej Mlynskej 

doline.  



2. súhlasí s termíny a miestom realizácie festivalu AmosFest v akademickom roku 2018/2019: 

a) 24. až 26. septembra 2018; v priestoroch a areáli VM Ľ. Štúra – Mlyny UK,  

b)  09. až 12. mája 2019; v priestoroch a areáli VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.  

3. odporúča rektorovi UK udeliť pre študentov denného štúdia rektorské voľno dňa  

26. septembra 2018 v čase do 12:00 hod.  

4. poveruje Mgr. Róberta Zsemberu, podpredsedu AS UK, koordinovaním prípravy, 

realizácie a aktivít spojených s festivalom pri príležitosti stého výročia univerzity, ako 

hlavnej študentskej oslavy významného medzníka univerzity. Gestorom za Vedenie UK je 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor UK pre rozvoj.  

5. súhlasí s finančným zabezpečením študentského festivalu UK Amosfest, ktorý sa bude 

konať 24. až 26. septembra 2018  vo výške 15 000 Eur, a to z prostriedkov alokovaných na 

činnosť AS UK a na celouniverzitné akcie organizované AS UK v súlade s Metodikou 

rozpisu dotáciií zo štátneho rozpočtu fakultám a ostatným súčastiam na rok 2018. Finančné 

prostriedky budú poukázané na účet VM-ĽŠ Mlyny UK na základe internej faktúry. 

 

Uznesenia z 22. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 09.08.2018 

 

Vedenie UK odsúhlasilo: 

- dňa 19.8.2018 umiestnenie replík nápisov na historickú budovu Univerzity 

Komenského, 

- dňa 20.8.2018 prípava foyer v historickej budove UK, inštalácia ozvučenia, umiestnenie 

bankomatu, 

- dňa 21.8.2018  pietna spomienka na obete 21. augusta 1968, konferencia a uvedenie 

pamätných diel k 50. výročiu odporu proti okupácii (celý deň) vrátane požiadavky na 

1 parkovacie miesto, 

- v dňoch 20.-21.9.2018 Konferencia August 68 - Operácia Dunaj - požiadavka na 

priestory: Auditórium (PraF UK), učebňa S3 (FiF UK) a 5 parkovacích miest. 

Celková výška prenájmu nebytových priestorov a parkovacích miest je 3 500 Eur.  

 

Uznesenia z 23. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 23.08.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 24. zasadnutie Vedenia UK konaného dňa 10.09.2018  

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 25. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 13.09.2018 

neboli prijaté 



Uznesenia z 26. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 20.09.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 27. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 27.09.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 28. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 04.10.2018 

 

Uznesenie č. 01/28/2018 

Rektor UK poveril kvestorku UK zaradiť rekonštrukciu CĎV UK ako samostatnú položku do 

metodiky delenia štátnej dotácie na UK na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 02/28/2018 

Na každej fakulte UK bude jedna poverená osoba za GDPR (lokálny administrátor AiS-u). 

 

Uznesenia z 29. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 18.10.2018 

 

Uznesenie č. 01/29/2018 

Rektor UK informoval o žiadosti vedúceho FS Gymnik o navýšenie dotácie na rok 2018 o 4 500 

Eur. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 02/29/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť dekana EBF UK o presun finančných prostriedkov na úhradu 

odplaty za užívanie spoločnej veci za rok 2018 v sume 17 239 Eur (prostriedky budú 

poskytnuté z osobnitného kritéria). Rektor UK odkomunikuje s dekanom EBF UK, aby bolo v 

budúcoročnej metodike rozpisu dotácie zabezpečené dofinancovanie v rámci solidarity do   

100 % skutočnosti roka 2018. 

 

Uznesenia z 30. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08.11.2018 

 

Uznesenie č. 01/30/2018 

Vedenie UK súhlasí s predĺžením lehoty splatnosti pôžičky z GARI účtu poskytnutej 

Vedeckému parku UK rozhodnutím rektora č. 727/2016-kanc. kvest. zo dňa 20.10.2016, a to vo 

výške nesplateného zostatku 233 596 Eur – nový termín splatnosti je stanovený do 30.6.2019. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 02/30/2018 

Vedenie UK schvaľuje opravu strechy objektu bývalého Archívu UK na ulici Botanická, 

v celkovej výške 11 137,13 Eur s DPH z podnikateľskej činnosti a súčasne zaväzuje kvestorku 

UK úpravou - zvýšením nájomného v nasledujúcom nájomnom období od 1.1.2021. 

 

Uznesenia z 31. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 22.11.2018 

 

Uznesenie č. 01/31/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo predĺženie činnosti UNESCO katedry plurilingválnej  

a multikultúrnej komunikácie. Vedenie UK poveruje doc. Butašovú predložiť správu 

o činnosti katedry. Vedenie UK odporúča pri príprave metodiky na rok 2019 vytvoriť 

samostatnú rozpočtovú kapitolu na prevádzku UNESCO katedry. 

 

Uznesenie č. 02/31/2018 

Vzhľadom na informáciu z CVTI SR, že v rámci projektu NISPEZ bude ukončený prístup do 

plnotextovej databázy časopisov ProQuest Central, Vedenie UK schvaľuje predplatné tejto 

databázy na rok 2019 v predpokladanej výške cca 32 500 EUR bez DPH. Úhrada z IKT 

prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 03/31/2018 

Prorektorka UK RNDr. Kovačičová informovala o žiadosti o presun dodatočných finančných 

prostriedkov z účelovej dotácie na podporu študentov so špecifickými potrebami na rok 2018 

pre FiF UK. FiF UK žiada 14 000 Eur na dofinancovanie šikmých schodiskových plošín na 

Gondovej ulici. Opatrenie posúdili kolegovia z Centra bezbariérového navrhovania STU. Na 

SPP 0771185 sú na takýto účel k dispozícii peniaze, ktoré UK od MŠVVaŠ SR dostala na 

navýšený počet 35 študentov. Vedenie UK súhlasí s prevodom účelovej dotácie vo výške 

14 000,00 Eur na FiF UK z ŠPP 0771185, FS 190710. 

 

Uznesenie č. 01/31/2018 

Vedenie UK odporúča dekanke Pdf UK prof. Vančovej podpísať zmluvu o prevode nižšie 

spomínaného APVV projektu z Pdf UK na BUDÚCNOSŤ, n. o., Nitra. 

 

Uznesenia z 32. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 29.11.2018 

 

Uznesenie č. 01/32/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť riaditeľky CĎV UK Mgr. Ilavskej o odklad splátky požičky 

z GARI účtu UK vo výške 100 tis. Eur do 31.5.2020, čo je maximálne možná doba splatnosti 

v zmysle vnútorného predpisu č. 12/2012 Pravidlá vytvárania a použitia Gari účtu UK 

(pôvodná doba splatnosti 31.12.2018). Vedenie UK poveruje riaditeľku CĎV UK Mgr. Ilavskú 

predložiť opatrenia na racionalizácu nákladov a pripraviť koncepciu rozvoja CĎV UK pre 

ďalšie Vedenie UK. 



 

Uznesenie č. 02/32/2018 

Vedenie UK berie žiadosť na vedomie, momentálne však UK nemá voľné finančné prostriedky 

na kompletnú rekonštrukciu kongresového strediska. Vedenie UK odsúhlasilo finančnú 

podporu do výšky 2 460 Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie 

kotolne. Finančné prostriedky budú poukázané na účet CĎV UK až na základe predloženej 

kópie faktúry. 

 

Uznesenie č. 03/32/2018 

Vedenie UK schvaľuje prevod z účtu UK (zálohy a kaucie SK53 8180 0000 0070 00557900) vo 

výške 4500 € na činnosť študentskej časti AS UK nasledovne: 

- vyplatenie mimoriadnych štipendií: vo výške 800€, 

- vyplatenie odmien vo výške: 1 487,20€ (vrátane odvodov). 

 

Uznesenia z 33. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 14.12.2018 

neboli prijaté 

 

Uznesenia z 34. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 20.12.2018 

 

Uznesenie č. 01/34/2018 

Vedenie UK odsúhlasilo poplatok za vydanie rigorózneho diplomu na sumu 50 Eur. 

 


