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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 01. júna 5155 
 
 
Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Ingrid Kútna 

Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, Radomír Masaryk, Jana 
Duračinská 

Prítomní – ostatní:  Zlatica Plašienková (AS UK), Alena Matušíková, Jana Šmelková, 
Róbert Zsembera 

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

O. Otázky súvisiace s financiami na UK. 
R. Rôzne. 

 
Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
0. Otázky súvisiace s financiami na UK. 
 
Kvestorka UK informovala vedenie univerzity o prerokovávaných oblastiach na klube kvestorov. 
Rozpočet pre vysoké školy sa na budúci rok plánuje z úrovne štátu znížiť cca o R[ mil. EUR. Aktuálne sa 
návrh metodiky rozpočtu dotácie pre vysoké školy meniť nebude. Klub kvestorov sa jednoznačne ohradil 
voči znižovaniu rozpočtu pre vysoké školy a zároveň žiada MŠVVaŠ SR a MF SR aj o dofinancovanie 
(kompenzáciu) zvýšených nákladov na energie. 
 
Kvestorka UK ďalej informovala o výsledkoch analýzy zostatkov finančných prostriedkov na účtoch UK, 
ktorú realizovala v spolupráci s tajomníčkami a tajomníkmi fakúlt UK. Zostatky finančných prostriedkov 
na účtoch UK sú účelovo viazané najmä na mzdy, projektovú a vedeckú činnosť, rôzne neodkladné 
rekonštrukcie a pod. Nie je tak pravdou, že UK disponuje na účtoch objemnými voľnými finančnými 
prostriedkami, z ktorých by bolo možné uhrádzať zvýšené náklady na energie. V tejto súvislosti rektor UK 
iniciuje za účasti kvestorky UK a prorektora UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť 
stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie, a to s cieľom podrobného 
vysvetlenia zostatkov finančných prostriedkov na účtoch UK. 
 
Vedenie UK diskutovalo o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť (a mohli by byť účinné) na stopnutie 
znižovania rozpočtu jednak pre vysoké školy na Slovensku, ale prioritne pre UK.  
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Zapísala:   Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
r e k t o r  


