
Uznesenia z 19. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 11.06.2015 

 

Uznesenie č. 01/19/2015 

Rektor UK informoval o žiadosti dekana PriF UK doc. Triznu o poskytnutie finančnej 

pôžičky na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov v rámci riešenia štrukturálnych 

fondov a to v celkovej sume 376 864,76 Eur. Prostriedky budú použité na úhradu chemikálií 

a spotrebného materiálu v rámci projektu „Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum 

a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny“. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenia z 20. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 02.07.2015 

 

Uznesenie č. 01/20/2015 

Prorektorka UK prof. Patakyová informovala o žiadosti dekana PraF UK doc. Burdu 

o poskytnutie finančných prostriedkov z GARI účtu vo výške 20 tis. Eur s dobou návratnosti 

do 31.12.2016. Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenia z 21. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 09.07.2015 

 

Uznesenie č. 01/21/2015 

Vedenie UK rozhodlo, že dekanka FSEV UK doc. Mokrá musí bezodkladne uhradiť faktúru  

č. 3155000250 za dopravné vo výške 327,44 Eur. 

 

Uznesenie č. 02/21/2015 

Vedenie UK schvaľuje návrh, aby gestorom a koordinátorom všetkých činností, súvisiacich 

s technickým a technologickým zabezpečením vydávania identifikačných kariet na 

UK  a samotnou realizáciou s tým súvisiacich procesov bolo CIT UK.   

 

Uznesenie č. 03/21/2015 

Vedenie UK splnomocňuje prorektora UK doc. Múcsku rokovať s inštitúciami na prípravách 

osláv, ktoré sa budú konať pri príležitosti 100. výročia založenia UK. 

 

Uznesenia z 22. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 23.07.2015 

 

Uznesenie č. 01/22/2015 

Kvestorka UK Ing. Tarabová informovala o žiadosti riaditeľa UVP UK prof. Turňu 

o poskytnutie finančných prostriedkov z GARI účtu UK vo výške 80 tis. Eur s navrhovanou 



dobou návratnosti do 30.06.2016. Prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov 

a ďalšie bežné výdavky v súvislosti s realizáciou projektu UVP UK. Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenie č. 02/22/2015 

Kvestorka UK Ing. Tarabová informovala o žiadosti riaditeľa UVP UK prof. Turňu 

o poskytnutie prostriedkov vo výške 103 tis. Eur na spolufinancovanie kapitálových 

výdavkov s predpokladaným termínom úhrady po 20.07.2015. Vedenie UK odsúhlasilo 

poskytnutie prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 03/22/2015 

Kvestorka UK Ing. Tarabová informovala o žiadosti dekana Praf UK doc. Burdu 

o poskytnutie prostriedkov z GARI účtu UK vo výške 70 tis. Eur s dobou návratnosti 

30.11.2015, na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov spôsobené 

nepreplácaním mzdových prostriedkov na projektu UVP UK zo strany MŠVVaŠ SR. Vedenie 

UK súhlasí. 

 

Uznesenia z 24. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 27.08.2015 

 

Uznesenie č. 01/24/2015 

Prorektor UK prof. Moczo informoval o podujatí „Prijatie špičkových tímov na UK“, ktoré sa 

bude konať v utorok 22.09.2015 o 15:00 hod. v Rektorskej sieni UK. Vedenie UK odsúhlasilo 

udelenie pamätnej medaily UK každému tímu a odmenu 500 Eur každému členovi tímu, 

ktorý je na UK zamestnaný na 100 % pracovný úväzok. 

 

Uznesenia z 27. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 24.09.2015 

 

Uznesenie č. 01/27/2015 

Vedenie UK akceptovalo návrh vedúcej Oddelenia projektov UK Mgr. Helgy Jančovičovej, 

PhD.  na ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. októbru 2015.   

 

Uznesenie č. 02/27/2015 

Vedenie UK si osvojilo návrh ministerstva zahraničných vecí SR na udelenie čestného titulu 

doctor honoris causa generálnemu tajomníkovi OSN Ban Ki-Moonovi, dňa 19. októbra 2015 

na pôde UK. 

 

 

 

 



Uznesenia z 28. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 01.10.2015 

 

Uznesenie č. 01/28/2015 

Rektor UK informoval o žiadosti Bc. Róberta Zsembera z občianskeho združenia Égalité 

o finančnú podporu podujatia Prvá Univerzitná Beánia, ktorá sa uskutoční 29.10.2015 o 19:00 

hod. v Inchebe Hala B0. Vedenie UK odsúhlasilo príspevok 7 500 Eur.  

 

Uznesenie č. 02/28/2015 

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

finančných prostriedkov na spolufinancovanie kapitálových výdavkov UVP UK v mesiaci júl 

2015 v celkovej výške 54 439,31 Eur, prepokladané čerpanie október 2015. Vedenie UK 

súhlasí. 

 

Uznesenie č. 03/28/2015 

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

finančných prostriedkov z GARI účtu UK na úhradu miezd zamestnancov a ďalšie bežné 

výdavky UVP UK vo výške 95 000 Eur, s navrhovanou dobou návratnosti do 30.06.2016.  

Vedenie UK súhlasí. 

 

Uznesenia z 29. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 08.10.2015 

 

Uznesenie č. 01/29/2015 

Vedenie UK poveruje Ing. Tomáša Adamíka vedením Oddelenia projektov RUK od  

1. novembra 2015 do ukončenia výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia. 

 

Uznesenie č. 02/29/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo zmenu Uznesenia č. 01/24/2015 zo dňa 27.08.2015 v znení: Členom 

špičkových tímov bude poskytnutá odmena 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 30. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 22.10.2015 

 

Uznesenie č. 01/30/2015 

Vedenie UK odporúča vytvoriť efektívny systém evidovania významných úspechov 

študentov UK. Prorektor UK doc. Múcska predloží Vedeniu UK návrh realizácie oceňovania 

študentov. 

 

Uznesenie č. 02/30/2015 

Vedenie UK poveruje riaditeľa UVP UK prof. Turňu dodať do zasadnutia VUK 29.10.2015 

prehľad činností UVP UK, ktoré chce previesť do 2. fázy projektu. 

 

Uznesenie č. 03/30/2015 

Vedenie UK poveruje riaditeľa UVP UK prof. Turňu vypracovať žiadosť o zmenu zmluvy 

o poskytnutí NFP projektu v požadovanom termíne. 

 

Uznesenie č. 04/30/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

kapitálových výdavkov UVP UK požadované za mesiac október 2015 vo výške 250 tis. Eur. 

 

Uznesenie č. 05/30/2015 

Fakulty UK predložia kvestorke UK prehľad výberu školného v termíne do 30.10.2015. 

Vedenie UK následne vyhodnotí výsledky a pristúpi k vymáhaniu dĺžnej čiastky.  

 

Uznesenia z 31. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 29.10.2015 

 

Uznesenie č. 01/31/2015 

Rektor UK informoval o žiadosti riaditeľa UVP UK prof. Turňu o poskytnutie prostriedkov 

vo výške 78 000 Eur, na personálne výdavky za mesiac október 2015, s dobou návratnosti do 

30.06.2016. Vedenie UK súhlasí, GARI účet bude doplnený z bežného účtu UVP UK na RUK 

 

Uznesenie  č. 02/31/2015 

Kvestorka UK informovala o Dodatku č. 1 k Špecifickému doplnku č. 10 Kolektívnej zmluvy 

UK na rok 2015 (zvýšenie príspevku zo 40 Eur na 55 Eur zamestnancovi v pracovnom 

pomere na ustanovený týždenný pracovný čas). Vedenie UK súhlasí. 

 

 

 

 



Uznesenia z 32. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 12.11.2015 

 

Uznesenie č. 01/32/2015 

Kvestorka UK informovala o potrebe finančných prostriedkov na  5-percentné 

spolufinancovanie projektu UVP UK do konca novembra 2015. Uviedla,  že do ukončenia 

projektu bude ešte potrebné pokryť 600 000 eur na spolufinancovanie a cca 1 300 000 eur na 

poslednú žiadosť o platbu. V nadväznosti na disponibilné zdroje Vedenie UK súhlasí 

s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 200 000 Eur. 

Uznesenia z 33. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 19.11.2015 

 

Uznesenie č. 01/33/2015 

Rektor UK informoval o návrhu dekana Praf UK doc. Burdu na udelenie Zlatej medaily UK 

prof. Dr. Martinovi Winnerovi za rozvoj medzinárodnej akademickej spolupráce medzi UK 

v Bratislave a Wirtschaftsuniversität Wien. Vedenie UK návrh odsúhlasilo. 

 

Uznesenie č. 02/33/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

kapitálových výdavkov UVP UK vo výške 130 tis. Eur.  

 

Uznesenia z 34. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 03.12.2015 

 

Uznesenie č. 01/34/2015 

Kvestorka UK informovala o žiadosti dekana PriF UK doc. Triznu o poskytnutie dotácie vo 

výške 4 440 Eur na úhradu ročného licenčného poplatku pre spoločnosť SAS Slovakia, s.r.o. 

Vedenie UK súhlasí, čiastka bude poskytnutá formou úpravy dotácie. 

 

Uznesenie č. 02/34/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie  

UVP UK  (5 %) v sume 200 tis. Eur. Prostriedky budú poskytnuté z účtu školné. 

 

Uznesenia z 35. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 10.12.2015 

 

Uznesenie č. 01/35/2015 

Rektor UK informoval o žiadosti riaditeľa UVP UK prof. Turňu o poskytnutie prostriedkov 

vo výške 394 892 Eur, ktoré budú v prvej polovici mesiaca 2015 použité na úhradu výdavkov 

projektu UVP UK a následne v januári 2016 predložené v rámci záverečnej žiadosti o platbu 



na refundáciu. Zároveň žiada o poskytnutie prostriedkov vo výške 1 350 Eur na úhradu 

spolufinancovania na zmluvný výskum realizovaný aktivitou 2.9. Vedenie UK žiadosť 

odsúhlasilo. 

 

Uznesenie č. 02/35/2015 

Vedenie UK schvaľuje vypísanie výberového konania na pozíciu technického pracovníka 

CIT UK na 100 % pracovný úväzok. 

 

Uznesenia z 36. zasadnutia Vedenia UK konaného dňa 17.12.2015 

 

Uznesenie č. 01/36/2015 

Vedenie UK odsúhlasilo zámer rekonštrukcie jedální na Šafárikovom námestí č. 6 a  

VI Družba. Riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí UK musia byť členmi výberových 

komisií pri výberových obstarávaniach.  

 

Uznesenie č. 02/36/2015 

Vedenie UK berie na vedomie aktuálny zoznam zamestnancov na UVP UK. Do konca 

januára 2016 musí byť vymenovaná Rada UVP UK – návrh na členov Rady UVP UK dodá 

riaditeľ UVP UK prof. Turňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


