
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave

konaného dňa 27.9.2004

Dňa 27.9.2004 sa konalo zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského
v Bratislave.

Prítomní: členovia Správnej rady UK podľa prezenčnej listiny, Doc.PhDr. František
Gahér PhD., rektor UK a hostia, prorektori UK: Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.,
MUDr. Peter Osuský, PhD., Doc. RNDr. Pavel Silla, CSc. a JUDr. Eva Chebeňová,
kvestorka UK

Program:

Otvorenie zasadnutia

1. Prerokovanie výročnej správy o činnosti UK za rok 2003
2. Schválenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným
3. Rôzne

Úvodom zasadnutia uvítal členov Správnej rady jej predseda, Mgr. art. Ľubo
Roman. Oboznámil prítomných členov Správnej rady a pozvaných hostí (ďalej
len SR) s navrhovaným programom zasadnutia a následne otvoril prvý bod
rokovania.

K bodu 1

Úvod k predloženej Výročnej správe o činnosti UK za rok 2003 ( d'alej len Správa
o činnosti) predniesol rektor UK, Doc. PhDr. František Gahér, PhD. Zhrnul
a charakterizoval zásadné ukazovatele činnosti UK, najmä počet študentov
v jednotlivých formách štúdia, percentuálny podiel UK na poskytovaní štúdia
v porovnaní s inými vysokými školami na Slovensku v rôznych formách štúdia a
v rôznych kategóriách študentov, vedecko - výskumnú činnosť UK a štruktúru jej
finančného zabezpečenia (dotácie zo štátneho rozpočtu, granty, financie zo
zahraničia) v uplynulom roku. Rámcovo uviedol počet a štruktúru zamestnancov
univerzity, celkový stav, percentuálne zníženie počtu zamestnancov v porovnaní
s uplynulým obdobím v súvislosti s krátením mzdových prostriedkov.
V následnej diskusii sa prítomní dotkli problematiky prechodu financovania
prostredníctvom štátnej pokladnice a počiatočné problémy z toho vyplývajúce;
spomalenie finančných transakcií, obmedzenie pružnosti a disponibility s
finančnými prostriedkami, ovplyvňujúce negatívne najmä zmluvné vzťahy
a projekty). Taktiež sa v diskusii dotkli otázky zhromažďovania nedotačných
prostriedkov, získaných z podnikateľskej činnosti mimo systému štátnej
pokladnice, otázky úročenia prostriedkov v štátnej pokladnici.



V ďalšom sa rozvinula diskusia ohľadom zruzovania počtu pedagogických
zamestnancov z dôvodu úspory finančných prostriedkov, ktoré by však nemalo
byť plošné a nemalo by mať negatívny dopad na kvalitu pedagogického procesu.

Rektor UK oboznámil členov správnej rady s výnosmi UK v uplynulom roku,
zhodnotil zásadné ukazovatele a faktory ovplyvňujúce hospodársky výsledok za
uplynulý rok (existujúce pohľadávky - najmä delimitácia Strednej zdravotníckej
školy v Martine, prostriedky za nevyčerpané dovolenky).
Záverom oboznámil členov Správnej rady s významným úspechom družstva UK
v celosvetovom finále súťaže v programovaní, ktoré skončilo na 4. mieste
a získalo zlatú medailu. (viac než 1300 univerzít zo 68 štátov).

Podrobnejší komentár k Správe o činnosti následne predniesol prorektor UK,
Doc. PhDr. Ivan Ostrovský, CSc. Vymedzil postavenie UK v porovnaní
s ostatnými vysokými školami pôsobiacimi na Slovensku z hľadiska počtu
študentov, produkcie, z hľadiska pozície zamestnávateľa (množstvo
zamestnancov), plošného pôsobenia v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Prorektor Ivan Ostrovský analyzoval vedeckú a výskumnú činnosť UK a
publikačnú produkciu UK v porovnaní s inými vysokými školami a akadémiou
vied na Slovensku, ako aj v porovnaní so štátmi strednej Európy. Konštatoval, že
vysoké školy majú väčší podiel na vedeckej produkcii v rámci Slovenska ako
akadémia vied, z toho nosný a zásadný podiel na vedeckej činnosti má UK
a Slovenská technická univerzita. Analyzoval finančné zastrešenie vedecko-
výskumnej činnosti, podiel jednotlivých škôl na projektoch VEGA. Za podstatné
v otázke prideľovania prostriedkov na vedeckú činnosť označil spolu s rektorom
UK zohľadnenie kvality tejto činnosti (vedecký výkon) na jednotlivých školách,
v kontraste s uplatňovaným modelom prideľovania prostriedkov na základe
kvantitatívnych kritérií.
Následne venoval pozornosť oblasti vzdelávania na UK, zobrazil vývoj počtu
študentov na UK v časovej krivke a v porovnaní s prideľovanými finančnými
prostriedkami. Poukázal na percentuálny podiel UK na celkovom počte študentov
na Slovensku podľa jednotlivých foriem štúdia. Analyzoval efektivitu vzdelávania
a poukázal na skutočnosť, že táto hodnota je vo veľkej miere závislá od
kvalitných prijímacích pohovorov.
Rektor UK zdôraznil nutnosť konania prijímacích pohovorov na UK, na základe
ktorých je možné výrazne znížiť počet prijatých študentov, ktorí inak predčasne
ukončia štúdium v priebehu prvého ročníka. V tejto súvislosti poukázal na systém
prideľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktorý sa odvíja.
výlučne od počtu prijatých študentov na začiatku školského roka bez ohľadu na
ich predčasný odchod zo štúdia a nezohľadňuje efektivitu vzdelávania.
Prorektor Ivan Ostrovský ďalej oboznámil prítomných so stavom výskumu na UK
a s počtom realizovaných projektov a vynaložených finančných prostriedkov na
základe medzinárodnej spolupráce.
Záverom sa venoval oblasti ľudských zdrojov a hospodárenia; uviedol vývoj za
posledné desaťročie a naznačil perspektívu formovania ľudských zdrojov na UK
v súčasnom období, s diferencovaným prístupom k redukcii zamestnancov
z ľudského aj odborného hľadiska a s cieľom zachovania najvyššej kvality
pracovníkov.
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Predseda Správnej rady poďakoval prorektorovi Ivanovi Ostrovskému za
sprievodný výklad Výročnej správy o činnosti UK za rok 2003. Ocenil pripravenú
písomnú podobu predloženej správy, najmä z hľadiska jej prehľadnosti
a komplexnosti údajov.

K bodu 2

Predseda Správnej rady po predbežnom oboznámení prítomných s materiálom
k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným za účelom poskytovania
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zariadení vyjadril svoje kladné stanovisko
s predloženým materiálom, a v súlade so Štatútom Správnej rady rozhodol
o spôsobe hlasovania v tejto veci písomnou formou.
Uviedol, že návrh uznesenia o udelení súhlasu Správnej rady so založením spol.
s LO. predloží všetkým členom správnej rady na písomné hlasovanie a schválenie.
Odporúčal, aby vklad UK pri založení spoločnosti s LO. bol realizovaný formou
nepeňažného plnenia, s čím rektor UK František Gahér vyjadril svoj súhlas.

Rôzne:

Predseda Správnej rady navrhol, aby sa zasadnutia SR v budúcnosti konali
v podvečerných hodinách, vzhľadom na mimoriadnu vyt'aženosť jej členov.
Rektor UK vyjadril pozitívne stanovisko k tomuto návrhu.
Ing. Knitl navrhol opätovne zistiť záujem jednotlivých členov správnej rady
o prácu v Správnej rade, z dôvodu nízkej účasti jednotlivých členov.
V záverečnej diskusii sa predseda Správnej rady a zástupcovia UK zhodli na
skutočnosti, že je potrebné v rámci hospodárenia vysokej školy oddeliť
financovanie prevádzkových nákladov školy od vzdelávacieho a vedecko-
výskumného procesu. Rektor UK uviedol zároveň príklad dvoch fakúlt UK
s rovnakým počtom študentov, ktorých prevádzkové náklady sú diametrálne
odlišné vzhľadom na rozličnú kvalitu budov a zariadení s ktorými disponujú.

V Bratislave, 27.9.2004

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda Správnej rady UK
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