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Zápisnica 

zo zasadnutia Kolégia rektora UK 
dňa 45. marca 9:99 

 
 

Prítomní za Vedenie UK:  Marek Števček, Ingrid Kútna Želonková, Jozef Masarik, Radomír 
Masaryk, Viera Štvrtinová, Jozef Tancer, Zuzana Kovačičová, Michal 
Greguš ml.,  

Prítomní za AS UK: Zlatica Plašienková, Gašpar Fronc, Matej Gajdoš 

Prítomní dekani fakúlt UK: Marián Zouhar (FiF), Milan Jurík (EBF), Peter Fedor (PriF), Marián 
Vanderka (FTVŠ), Lucia Mokrá (FSEV), Michal Greguš st. (FM), Ján 
Klimas (FaF), Andrea Čalkavská (JLF), Daniel Ševčovič (FMFI), Edita 
Partová (PdF), Boric Mravec (prodekan LF), Eduard Burda (PraF), 
Jozef Jančovič (RKCMBF), Juraj Šteňo (LF, online) 

Ostatní prítomní: Katarína Farkašová, Jana Tomášková, Róbert Zsembera, Peter 
Rusnák, Jana Šmelková, Alena Matušíková (online) 

 
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 po prerokovaní vo vedení univerzity predložili a predstavili kolégiu rektora 
návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok dedd a z 
nej vyplývajúci rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok dedd 
zohľadňujúci tzv. inštitút solidarity, ktorým celková výška finančných prostriedkov na rok dedd 
z podprogramov egg hh a egg hd eh prerozdelená podľa výkonových parametrov na mzdy, odvody do 
poistných fondov, tovary a služby (kat. ihe, ide, ije vrátane pridelených špecifík a účelových 
prostriedkov na špičkové tímy a excelentné tímy bez doktorandov UNESCO) nesmie klesnúť pre EBF 
UK a RKCMBF UK pod 4::% a pre ostatné fakulty UK pod ]^ % finančných prostriedkov 
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vyčlenených na tieto podprogramy v roku 9:94 (rovnakým postupom v kat. ihe, ide, ije po úprave 
na solidaritu). V diskusii k návrhu vystúpili viacerí dekani a dekanky (PriF UK, FSEV UK, FMFI UK, FTVŠ 
UK, JLF UK, FaF UK, EBF UK, RKCMBF UK) a tiež zástupca študentov, členovia vedenia univerzity. 
 
Kolégium rektora UK odporučilo predložený návrh metodiky a z nej vyplývajúci rozpis postúpiť 
na schválenie Akademickému senátu UK. Tento záver bol prijatý verejným hlasovaním 
jednomyseľne (osobitne s rovnakým výsledkom verejného hlasovania o tomto závere hlasovali 
dekanky a dekani fakúlt UK). 
 
Kolégium rektora UK ďalším verejným hlasovaním prijalo jednomyseľne nasledujúci záver: 
Kolégium rektora UK 

4. vyjadruje poďakovanie tým fakultám UK, ktoré v roku 9:99, ale aj v predchádzajúcich 
rokoch finančne prispeli iným fakultám UK zo štátnej dotácie prostredníctvom inštitútu 
solidarity v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu; 

9. vyjadruje presvedčenie, že v prípade, ak UK dodatočne získa neúčelové finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, prioritne budú použité na dofinancovanie tých fakúlt 
UK, ktoré v roku 9:99 prispeli „solidárne“ iným fakultám UK; 

d. žiada Vedenie UK a vedenia všetkých fakúlt UK, aby v prípade problémov s financovaním 
projektov ACCORD podľa potreby a možností pomohli s udržaním tohto projektu; 

g. žiada dekanov tých fakúlt UK, ktoré sú dlhodobo recipientmi finančných prostriedkov 
prostredníctvom inštitútu solidarity o predloženie komplexného plánu opatrení na 
zlepšenie celkovej finančnej kondície fakulty.  

Dekani a dekanky fakúlt UK sa ďalej verejným hlasovaním jednomyseľne zhodli na prijatí záveru: 

Fakulty UK poskytujúce financie na solidaritu nesmú po prepočítaní rozdelenia finančných 
prostriedkov klesnúť pod 4::% minuloročného rozpočtu v príslušnej časti týkajúcej sa výkonu. 

 
9. Rôzne. 
 
Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci požiadala dekanky a dekanov fakúlt UK, aby po prijatí 
informácií z Rektorát UK čo možno najskôr postúpili získané informácie na príslušné útvary v rámci 
ich fakúlt, napr. vo veci akreditácií, vzdelávacej oblasti, pomoci Ukrajine, atď. 
Prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť požiadal dekanov a dekanky 
fakúlt UK o aktívnu súčinnosť pri habilitačných a inauguračných konaniach. 
 
Zapísala: Mgr. Alena Matušíková 
Za správnosť: Mgr. Róbert Zsembera 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
rektor UK 


