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Zápisnica 

 zo zasadnutia Vedenia UK 
 dňa 01. marca 6766 

 
 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Zuzana Kovačičová, Jozef Masarik, Viera Štvrtinová, 
Ingrid Kútna Želonková, Michal Greguš, Jozef Tancer, Radomír 
Masaryk, Viera Štvrtinová 

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

 
Prerokovávané oblasti (témy):  

1. Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 
a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022. 

2. Rôzne. 
 

Priebeh a stručný zápis:  
 
Priebeh – rektor UK privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
1. Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 a z 

nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022. 

 
Rektor UK a kvestorka UK predložili a odprezentovali návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok \]\\ a z nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 
ďalším súčastiam UK na rok \]\\. Vedenie UK sa dohodlo, aby návrh zohľadňoval parameter, ktorým celková 
výška finančných prostriedkov na rok 2022 z podprogramov 077 11 a 077 12 01 prerozdelená podľa výkonových 
parametrov na mzdy, odvody do poistných fondov a tovary a služby (kat. 610, 620, 630 vrátane pridelených 
špecifík a účelových prostriedkov na špičkové tímy a excelentné tímy bez doktorandov UNESCO) nesmie klesnúť 
pre EBF a RKCMBF pod 100% a pre ostatné fakulty pod 98 % finančných prostriedkov vyčlenených na tieto 
podprogramy v roku 2021 rovnakým postupom v kat. 610, 620, 630 po úprave na solidaritu. Prepočet sa vykoná 
podľa podielu jednotlivých fakúlt na objeme dotácie pridelenej na tento istý účel v roku 2022. Suma, ktorá bude 
potrebná pre fakulty na dofinancovanie na výšku 100 %, resp. 98 % rozpisu dotácie v roku 2021, bude poskytnutá 
ostatnými fakultami, ktoré mali index rastu oproti roku 2021 ˃ 1,0, a to prepočítaním podľa podielu rozpisu 
dotácie pre tieto fakulty na rok 2022 na celkovom objeme rozpisu dotácie za uvedené fakulty pridelenej na 
rovnaký účel. Výsledná suma prerozdelenia bude upravená jednotlivým fakultám na podprograme 077 12 01 z 
pridelených prostriedkov na neúčelové bežné výdavky. 
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Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť požiadal o navýšenie financií na 
postdoktorandské pobyty. Vedenie UK odporúča po zapracovaní požiadaviek vyplývajúcich z diskusie návrh 
metodiky rozpisu dotácií a z nej vyplývajúci rozpis dotácií na rok 6766 predložiť na zasadnutie Kolégia 
rektora UK. 
 
2. Rôzne. 
 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť predložil návrh smernice o prijatí Európskej 
charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov Univerzitou 
Komenského v Bratislave. Vedenie UK odporúča rektorovi UK vnútorný predpis vydať. 
 
Rektor UK informoval o výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa 
rokovalo o požiadavke Úradu vlády SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR adresovanej vysokým školám na 
vypracovanie harmonogramu na uvoľňovanie ubytovacích kapacít internátov. Slovenská rektorská konferencia 
vyjadrila nesúhlas s požiadavkou Úradu vlády SR. Hlavným dôvodom je, že študenti sa po dvoch rokoch 
pandémie a dištančnej výučby vrátili na prezenčnú výučbu, a teda je potrebné pre nich zabezpečiť ubytovanie 
na internátoch. Zároveň vysoké školy už poskytli svoje voľné ubytovacie kapacity na účely pomoci spojenej 
s krízou spôsobenou vojnovým konfliktom na Ukrajine. 
 
Vedenie UK sa oboznámilo s aktuálnym stavom pomoci v podmienkach UK pre študentov a akademikov 
zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. 
 

Zapísala:   Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť:  Mgr. Róbert Zsembera 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor 


