
Zápisnica  

zo zasadnutia Vedenia UK 

dňa 5. marca 2020 

 

Prítomní členovia Vedenia UK:  Marek Števček, Jana Duračinská, Zuzana Kovačičová, 

Jozef Masarik, Radomír Masaryk, Daniel Olejár, Viera 

Štvrtinová, Jozef Tancer, Ingrid Kútna Želonková 

Prítomní – ostatní: Zlatica Plašienková (Akademický senát UK), Róbert 

Šimončič (Správna rada UK), Jana Tomášková, Katarína 

Farkašová, Róbert Zsembera, Michal Káčerík 

 

Prerokovávané oblasti (témy): 

1. Návrh rozpisu štátnej dotácie na UK a návrh metodiky rozpisu štátnej dotácie 

medzi fakulty a súčasti UK na rok 2020. 

2. Informácia o príprave nového Štatútu UK. 

3. Program zasadnutia Kolégia rektora UK dňa 16. 03. 2020. 

4. Operatíva – rôzne. 

 

Priebeh a stručný zápis: 

1. Otvorenie. 

2. Kvestorka UK prezentovala Vedeniu UK (ďalej len „VUK“) východiská tvorby návrhu 

metodiky rozpisu štátnej dotácie medzi fakulty a súčasti UK na rok 2020 a s tým súvisiaci 

návrh rozpisu štátnej dotácie na UK na rok 2020. Celkový pridelený objem dotácie na rok 

2020 je vo výške 122 433 239€, v rámci dotácie na tovary a služby bola UK pridelená suma 

vo výške 9 007 147€ (bez finančných prostriedkov na špecifiká), dotácia na mzdy a poistné 

vo výške 44 207 828€, pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum 

a vývoj boli UK pridelené neúčelové finančné prostriedky v celkovej výške 36 072 664€ 

(34 067 602€ v roku 2019), na sociálnu podporu študentov – 10 647 457€. Zároveň 

zdôvodnila nárast mzdových prostriedkov na RUK a CFS (odpočet pre RUK a CFS pred 

delením sa sedem rokov nezvýšil). Snahou VUK je, aby RUK bol plnohodnotným 

poskytovateľom služieb a servisu pre jednotlivé súčasti UK, z toho vyplýva aj potreba 

posilnenia personálnych kapacít v rámci portfólia zamerania jednotlivých úsekov RUK 

(právne služby, oddelenie projektov, správa majetku a nehnuteľností, zabezpečovanie 

kvality, informačné služby a pod.). K uvedenej problematike prebehla medzi členkami a 

členmi VUK diskusia. VUK návrh metodiky a rozpisu dotácie na rok 2020 podporuje. 

3. Vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK („OLP RUK“) oboznámil členov 

VUK so stavom rozpracovania Štatútu UK. Ambíciou predkladaného návrhu je pripraviť 

stručný a prehľadný predpis, ktorý bude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti 

a zásadné otázky, na ktorých má byť postavený chod a organizácia univerzity. V súlade 



s uvedeným bude v otázkach upravených všeobecne záväznými predpismi Štatút UK len 

odkazovať na konkrétny predpis v poznámke pod čiarou a tieto ustanovenia nebudú 

implementované do textu. Vedúci OLP RUK zároveň predniesol niekoľko neuralgických 

bodov a navrhovaných doplnení a zmien, ktoré VUK prediskutovalo. Po vypracovaní 

prvého návrhu zo strany OLP RUK (po zohľadnení už zaslaných pripomienok z fakúlt 

a ďalších súčasti a postrehov z VUK) sa tento v prvej fáze prepošle členom VUK a ďalším 

pracovníkom Rektorátu UK na pripomienkovanie. Po zapracovaní týchto pripomienok sa 

v ďalšej fáze zašle návrh na fakulty a ďalšie súčasti rovnako s lehotou na vyjadrenie, pred 

predložením návrhu Štatútu do AS UK.   

 

V priebehu zasadnutia VUK dekan LF UK telefonicky informoval rektora UK o podozrení 

na koronavírus u zahraničného študenta z Iránu, a to priamo vo výučbových priestoroch 

fakulty. Oboznámil ho o ďalšom postupe a informoval o ďalších krokoch. 

 

4. V závere zasadnutia VUK diskutovalo o jednotlivých bodoch programu nasledujúceho 

zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2020 – internacionalizácia 

výberových konaní na UK, informácia o registratúre a vyžadovaných dokumentoch 

a spôsobe odovzdávania za jednotlivé súčasti do Archívu UK, metodika rozpisu dotácie na 

fakulty a súčasti UK vrátane rozpisu dotácie na rok 2020, informácia o projekte ENLIGHT 

a iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Róbert Zsembera 

Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

r ek t o r  U K  


