
Uznesenia z 1. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08.01.2015 

 

Uznesenie č. 01/01/2015 

Rektor UK poveril členov Vedenia UK informovať svojich podriadených, že všetky zmluvy 

predkladané na podpis rektorovi UK musia mať uvedený dátum podpisu zmluvy. 

 

Uznesenie č. 02/01/2015 

Vedenie UK prerokovalo a vzalo na vedomie Platový poriadok UK. Dodatok nadobúda 

platnosť a účinnosť 2. januára 2015. 

 

Uznesenia z 2. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 14.01.2015 

 

Uznesenie č. 01/02/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo spustenie verejného obstarávania na technologické zariadenia pre 

Univerzitný vedecký park UK – Prístroje. 

 

Uznesenie č. 02/02/2015 

Vedenie UK schvaľuje zámer vybudovať stravovacie zariadenie v súčasných priestoroch 

jedálne na Šafárikovom námestí 6, tak aby boli priestory variabilné aj na výučbové účely. 

 

Uznesenie č. 03/02/2015 

Vedenie UK poverilo kvestorku UK vypísať výberové konanie na riaditeľa VI Družba 

a zároveň udeliť nové poverenie Mgr. Ivanovi Daňovi od 2. februára 2015 do  

30. júna 2015 (najneskôr). 

 

Uznesenie č. 04/02/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo vytvorenie novej pozície odborného referenta pre kontrolu kvality 

na UK od 1. septembra 2015 na Oddelení stratégie a analýz UK na 100 % úväzok. 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 15.01.2015 

 

Uznesenie č. 01/03/2015 

Prorektor UK prof. Turňa predložil návrh na úhradu členského poplatku za rok 2015  

v Medzinárodnej asociácii vedeckých parkov (IASP) vo výške 1 135 Eur, kde je UVP UK 

asociovaným členom od roku 2014.  Úhrada z vlastných zdrojov UK, nakoľko poplatok nie je 

možné hradiť z projektu UVP UK. Vedenie UK súhlasí. 

 



Uznesenia zo 4. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 29.01.2015 

 

Uznesenie č. 01/04/2015 

Kvestorka UK informovala o žiadosti Mgr. Jančovičovej z Oddelenia projektov o poskytnutie 

finančných prostriedkov pre UVP UK na bežné výdavky v sume 130 tis. Eur a na kapitálové 

výdavky v sume 70 tis. Eur. Predpokladané obdobie čerpania prostriedkov je marec a apríl 

2015. Vedenie UK súhlasí z poskytnutím požičky zo školného. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 02/04/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo motivačné štipendiá pre 2 študentov a odmenu pre 1 učiteľ 

(vedúceho riešiteľského tímu), ktorí sa podieľali na vylepšení systému AiS2 (mobilné 

aplikácie). 

 

Uznesenie č. 03/04/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo dočasné vytvorenie pracovného miesta na Oddelení študijných vecí  

RUK od 20. februára 2015. 

 

Uznesenia zo 6. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 19.02.2015 

 

Uznesenie č. 01/05/2015 

Kvestorka UK informovala o žiadosti prof. Dušana Meška o predĺženie zmluvy o ubytovaní 

v profesorskom dome UK o jeden rok. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenia zo 7. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 05.03.2015 

 

Uznesenie č. 01/07/2015 

Prorektorka UK prof. Ostatníková informovala o návšteve zástupcov združenia ASEA-

UNINET (16 členov riadiaceho výboru – EÚ, Indonézia, Pakistan, Thajsko, Vietnam, Filipíny, 

Malajzia) na UK v termíne 19.-23. apríla 2015. Vedenie UK odsúhlasilo finančný príspevok 

na podujatie vo výške 3 000 Eur.  

 

Uznesenia z 8. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 12.03.2015 

 

Uznesenie č. 01/08/2015 

Vedenie UK schvaľuje vecný zámer na prípravu zmien v systéme rozubytovania na UK. 

 



 

Uznesenia z 12. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 13.04.2015 

 

Uznesenie č. 01/10/2015 

Vzhľadom na predložené podnety dekanov Lekárskej fakulty UK a Právnickej fakulty UK 

o využití priestorov na Moskovskej ul. 2 v Bratislave ruší Vedenie UK uznesenie 1.8 zo 

zasadnutia VUK dňa 5. februára 2015 a bude sa ďalej zaoberať predloženými stanoviskami 

LF UK a PraF UK.  

 

Uznesenie č. 02/10/2015 

Vedenie UK súhlasí, že osobné príplatky budú od 1. júla 2015 stanovované na dobu určitú – 

do 31. marca. Ich výška bude reflektovať kvalitu výkonu zamestnanca. 

 

Uznesenie č. 3/10/2015 

Vedenie UK schvaľuje návrh metodiky rozpisu štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK na 

rok 2015. 

 

Uznesenia z 11. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 09.04.2015 

 

Uznesenie č. 01/11/2015 

Na základe opätovného prerokovania Vedenie UK zveruje objekt na Moskovskej ulici č. 2 

v Bratislave do správy Lekárskej fakulty UK. 

 

 Uznesenia z 12. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 13.04.2015

 

Uznesenie č. 01/12/2015 

Vedenie UK na svojom zasadnutí dňa 09.04.2015 rozhodlo o zverení objektu na Moskovskej 

č. 2 do správy Lekárskej fakulty UK. LF UK poskytne PedF UK priestory o rozlohe 250 m2 

pre potreby uskladnenia kvalifikačných prác. 

 

Uznesenie:  č. 02/12/2015 

Na základe výsledkov výberového konania Vedenie UK poveruje riaditeľa Mgr. Ivana Daňa 

vedením VI Družba na dobu určitú v trvaní jedného roka.  

 

Uznesenia z 13. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 23.04.2015 

 



 

Uznesenie č. 01/13/2015 

Rektor UK informoval o žiadosti predsedu Rady predsedov ZO pri UK MUDr. Kurtanského 

oceneniť doc. RNDr. Lídiu Turanovú, CSc. z PriF UK, pri príležitosti jej životného jubilea - 70 

rokov. Vedenie UK odsúhlasilo udeliť bronzovú medailu UK. 

 

Uznesenie č. 02/13/2015 

Rektor UK informoval o návrhu dekana PriF UK doc. Triznu na udelenie Zlatej medaily UK 

prof. RNDr. Ernestovi Kristovi, CSc. pri príležitosti jeho životného jubilea  

90 rokov a za významný príspevok k rozvoju geologických vied a celoživotnú vedecko-

pedagogickú prácu na PriF UK. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 03/13/2015 

Kvestorka UK informovala o žiadosti vedúcej Oddelenia projektov Mgr. Jančovičovej  

o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania výdavkov projektu 

UVP UK, na bežné výdavky v sume 110 tis. Eur a kapitálové výdavky 498 tis. Eur. Vedenie 

UK odsúhlasilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 320 tis. Eur zo školného. 

 

 

Uznesenia zo 14. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 30.04.2015 

 

Uznesenie č. 01/14/2015 

Prorektor UK doc. Múcska informoval o zámere vyhotoviť videoprezentáciu o UK, náklady 

na 10-minútové video sa pobybujú okolo 6 000 Eur. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie z 15. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 07.05.2015 

 

Uznesenie č. 01/15/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo prijatie prof. Dušana Meška na Oddelenie vedy a výskumu RUK od 

1. júna 2015 na dohodu o pracovnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 02/15/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo zrušenie zmluvy s nadáciou Sasakawa (Ryochi Sasakawa Young 

Leaders Fellowship Fund) a vrátenie peňazí do 21. mája 2015. Prorektorka UK prof. 

Ostatníková pripraví list. 

 

 



Uznesenie č. 03/15/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo žiadosť o predĺženie zmluvy na prenájom priestorov všeobecného 

lekára na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave  o ďalšie dva roky. 

 

Uznesenie č. 04/15/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo finančný príspevok na technické vybavenie počítačovej učebne pre 

UNESCO Katedru prekladateľstva (vedúca doc. Butašová) vo výške 24 tis. Eur s DPH. 

 

Uznesenia zo 16. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 14.05.2015 

 

Uznesenie č. 01/16/2015 

Vedenie UK ruší Uznesenie č. 03/15/2015 zo dňa 07.05.2015. Výpoveď zmluvy o vedení účtu 

sa posunie na november 2015. Zástupcovia Sasakawa fund budú pozvaní na stretnutie na 

UK dňa 10. júna 2015. 

 

Uznesenia zo 17. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 28.05.2015 

 

Uznesenie č. 01/17/2015: 

Vedenie UK neodsúhlasí žiadne pracovné cesty zamestnancov UVP UK, ktoré nie sú 

hradené z projektu UVP UK. 

 

Uznesenia z 18. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 04.06.2015 

 

Uznesenie č. 01/18/2015 

Rektor UK informoval o e-maile zo Slovenskej rektorskej konferencie vo veci faktúry OECD 

za členstvo v programe IMHE. V programe je zástupca SRK prof. Marek Šmid členom 

riadiaceho výboru za SR. Súhlas so zaplatením členského poplatku za rok 2015 vo výške 3 

550 eur prostredníctvom SRK je potrebné vyjadriť e-mailom do 10. júna 2015. Vedenie UK 

súhlasí.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


