
Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, konaného
dňa 10. 05. 2005 o 17,00 h v zasadačke Vedeckej rady UK

Prítomní: podľa prez~nčnej listiny

Program: 1. Úvod
2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2004
3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2004

Prijaté uznesenie k bodu 2 :

Správna rada UK prerokovala v súlade s § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v platnom znení Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského
v Bratislave za rok 2004, vyjadrila súhlas s jej znením a odporúča ju na schválenie
Akademickým senátom UK.
Zároveň odporúča vedeniu UK uchádzať sa o účast' na fóre MINERV A.

Prijaté uznesenie k bodu 3 :

Správna rada prerokovala v súlade s § 41 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách v platnom znení Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2004,
vyjadrila súhlas s jej znením a odporúča ju na schválenie Akademickým senátom UK.

ad 1) Na úvod zasadnutia Správnej rady UK (ďalej len SR UK) privítal prítomných členov
a hostí - členov vedenia UK predseda SR UK - p. Mgr. art. Ľ. Roman. Ďalej oboznámil
prítomných s programom rokovania a vyzval rektora UK, p. doc. F. Gahéra, CSc., aby
uviedol predkladanú Výročnú správu o činnosti UK za rok 2004.

ad 2) Rektor UK - doc. PhDr. F. Gahér, CSc. zdôraznil, že uplynulý rok hodnotí kladne;
najmä s ohľadom na dosiahnutý kladný hospodársky výsledok, čo potvrdil informáciou o
základných údajoch o činnosti UK :

na UK študovalo v roku 2004 18% všetkých VŠ študentov v SR a 30% zahraničných
študentov - spolu vo všetkých formách štúdia 30355 študentov
zamestnanci UK získali finančné prostriedky na vedu a výskum z rôznych grantov vo
výške 162 mil. Sk, čo je zvýšenie oproti roku 2003
v oblasti ľudských zdrojov pokračovala racionalizácia - zníženie počtu zamestnancov
o 3% (o 142 zamestnancov)
priemerná mzda na UK dosiahla 16 861,- Sk, čo nie je veľa pri vyše 70%
zamestnancov s VŠ vzdelaním, priemerná mzda učiteľov bola vo výške 21 829,- Sk.



Za osobitne dôležité považuje p. rektor zmenu v metodike výpočtu prostriedkov na
mzdy učiteľov, ktorá prvý krát zohľadnila výkon v oblasti vedy a výskumu.
celkové výnosy UK dosiahli výšku 2,583 mld. Sk, z toho výnosy z podnikateľskej
činnosti vo výške 78 mil. Sk. Celkové náklady UK v roku 2004 boli 2,529 mld. Sk
v oblasti medzinárodných vzťahov je významné zvyšovanie mobility študentov
i učiteľov UK. Okrem toho UK privítala viacero významných osobností zo zahraničia
a úspešne zorganizovala valné zhromaždenie združenia univerzít UNICA. V tejto
súvislosti pod'akoval primátorovi Bratislavy p. Ďurkovskému za spoluprácu.
v oblasti legislatívy sa pokračovalo v zosúladení vnútorných predpisov a riadiacich
aktov so všeobecne záväznými právnymi normami. Pripomenul, že boli novelizované
Štatút UK, Štatút Správnej rady a tiež Študijný poriadok UK.
voblasti informačných technológií okrem toho, že UK spravuje databázy pre celé
Slovensko, rozšírili sme prípojky na internet o 406 a vybudovali dve počítačové
miestnosti. Tým sa zvýšil počet internetových prípojok pre študentov na vyše 1000
a plánujeme zaviesť ešte v tomto roku cca 600 ďalších
v oblasti kvality UK pokračuje v sebahodnotení a na vyhodnotení monitoringu
bolonského procesu v Glasgowe na stretnutí EUA bolo Slovensko najvyššie
hodnotené práve vďaka tomu, že na UK je monitoring bolonského procesu
v pokročilom štádiu
voblasti investícií boli aktivity UK skromné - súvisiace s výškou prostriedkov -
rekonštrukcia soc. zariadení a výťahov v ŠDaJ Ľ. Štúra v Mlynskej doline
a rekonštrukcia kotolne v budove UK na Múzejnej ul.

Na záver pán rektor Gahér skonštatoval, že nastúpený trend hodnotí ako pokračujúci
a v prípade, že UK dosiahne kladný hospodársky výsledok aj v tomto roku bude možné
z neho už tvoriť aj fondy.

I
V diskusii k predloženému materiálu p. doc. Jusko skonštatoval, že nemal možnosť
preštudovať ho, keďže mu bol doručený neskoro a nie je schopný sa k nemu vyjadriť,
preto bude hlasovať písomne. Zároveň pripomenul, že Správna rada UK nie je uznášania
schopná, vzhľadom na nízky počet účastníkov.

P. predseda Roman konštatoval, že UK sa hospodárskymi výsledkami roku 2004 "dostala
z najhoršieho" vďaka vykázanému kladnému hospodárskemu výsledku. Nie je však
úlohou UK prinášať zisk, ale poskytovať vzdelávanie. Z prezentovanej správy mu
vyplynulo, že s investičnými prostriedkami, ktoré má univerzita k dispozícii nie je
schopná zveľaďovať svoj majetok ani skvalitňovať prostredie pre študentov resp.
zamestnancov. V zmysle uvedeného požiadalo poskytnutie prehl'adu investičného dlhu.

Na danú tému reagovala kvestorka UK, p. mDr. Chebeňová, ktorá uviedla, že zjej
analýzy pridelených investičných prostriedkov zo ŠR za uplynulých 10 rokov vyplýva
ročný priemer pre UK na investície vo výške 38 mil. Sk. Porovnaním výkonu UK, ktorý
predstavuje 20% v rámci VŠ v SR by mala UK dostávať priemerne 150 mil. Sk ročne na
investičné akcie. Toto je najzjavnejší dôvod zanedbanosti nehnuteľného majetku
univerzity. Ďalej uviedla, že UK by potrebovala len na sanovanie havarijného stavu na
budovách 300 mil. Sk, pričom nemá nevyužité nehnuteľnosti, ktorých predajom by mohla
získať takéto prostriedky.

P. prorektor Ostrovský pripomenul, že aj investície do vybavenia laboratórií UK za
posledných 10-15 rokov sanuje z iných možných zdrojov, nie zo ŠR. Taktiež zdôraznil, že
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MŠ SR bez uvedenia dôvodu nezohľadňuje v rozpise rozpočtu tvorbu odpisov. UK
vlastnými silami otázku odpisov v súčasnosti nedokáže vyriešiť.

P. predseda Roman si vyžiadal informáciu o tom, akým spôsobom UK dostáva
prostriedky na investície.

Odpoved' poskytla kvestorka UK, ktorá vysvetlila, že UK si uplatňuje požiadavky na MŠ,
a to osobitne na stavebné investície a osobitne na strojno-technologické zariadenia
prostredníctvom projektov vedecko-výskumných alebo rozvojových, ktoré však majú
určenú prioritu z MŠ - IT a unikátne pracoviská.

Následne prebehla diskusia o budúcnosti areálu v Mlynskej doline: Ing. Prónay vyslovil
myšlienku, že najväčším problémom z hľadiska investičných nárokov sa javia budovy
v Mlynskej doline. Jeho otázka znie, či univerzita vo svojej stratégii neuvažuje o opustení
tohto areálu, ktorý je lukratívny pre iné využitie.
Na uvedený námet reagoval primátor Bratislavy, p. Ďurkovský s tým, že v tejto časti hl.
mesta územný plán s iným využitím neuvažuje.

Naopak p. predseda Roman pripomenul, že Mlynská dolina je pojem, spájaný práve so
študentami.

Predstavitelia UK doplnili informáciu, že UK už investovala na obidvoch fakultách do
regulácie kúrenia a teplej vody, čím sa dosahuje cca 30%-ná úspora na energiách.
Pokiaľ ide o internát - je vypracovaný projekt revitalizácie nadväzujúci na lepšie
hospodárenie, ktoré je pod vedením nového riaditeľa viditeľné a umožní postupné
zlepšovanie prostredia.

Ďalej sa p. Ing. Prónay zaujímal o vedecké projekty na UK - konkrétne čo prinášajú pre
univerzitu a ako sa hodnotí ich úspešnosť?

Rektor UK odpovedal, že úspešnosť grantov hodnotí príslušná agentúra, ktorá poskytla
finančné prostriedky. Z hl'adiska univerzity sa úspešnosť v získavaní grantových
prostriedkov zohľadňuje pri delení štátnej dotácie, keď na základe výkonu v oblasti
získavania grantov môže fakulta získať viac prostriedkov na mzdy pedagógov aj
vedeckých pracovníkov.
Prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť, prof. Kollárová 'doplnila, že sú aj neúspešní
riešite lia, ktorí však už nemôžu v budúcom období o grant žiadať. Z grantových
prostriedkov sa financuje, žiaľ, aj základná prevádzka, pracovné cesty v rámci
medzinárodnej spolupráce a pod.
Prorektor Ostrovský ďalej doplnil, že prostriedky na granty sú spôsobom získavania
nových poznatkov, ktoré je možné publikovať. Z medzinárodného hľadiska sa hodnotí
úspešnosť pracoviska na základe publikácií a citácií, v domácom prostredí UK nemá
v tomto ohľade partnera, je prakticky jedinou výskumnou univerzitou s SR. Cieľom UK je
dosiahnuť, aby bola metodika delenia prostriedkov zo ŠR naviazaná práve na kvalitu
výstupov z vedecko-výskumného procesu.

Ing. Prónay ďalej informoval, že mal možnosť zúčastniť sa na sérii podujatí MINERV A,
ktoré nadväzujú na lisabonskú stratégiu a jej prioritu : vzdelávanie. Je toho názoru, že
v záujme informovanosti o finančných prostriedkoch plynúcich z EÚ do vzdelania, vedy
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a výskumu je nutné, aby UK mala na tomto fóre zástupcu. Z tohto dôvodu navrhol
vedeniu UK, aby sa uchádzalo o účasť na tomto fóre.

Pritomní členovia SR UK hlasovaním prijali uznesenie k prerokovanému bodu č. 2.

Ad 3) Výročnú správu o hospodárení za rok 2004 stručne predstavil rektor UK :
- správa bola vypracovaná v súlade s metodikou MŠ SR
- uviedol, že prvý krát bol vykonaný audit hospodárenia nezávislým audítorom, ktorý
skonštatoval správnosť účtovnej závierky po vecnej i formálnej stránke s výhradou, že
v aktívach UK boli zahrnuté aj pozemky, ktoré nemá zapísané na LV.
- hospodárenie UK bolo ovplyvnené náročnými operáciami súvisiacimi s prechodom
financovania všetkých súčastí UK cez Štátnu pokladnicu od 01.07.2004
- ďalšou významnou zmenou bola skutočnosť, že od 01. 09. 2004 bola UK
zaregistrovaná ako platca DPH.

K otázke nezapísaného nehnuteľného majetku na LV sa vyjadrila kvestorka UK, p. JUDr.
Chebeňová, ktorá uviedla, že majetok bol evidovaný na evidenčných listoch ako pozostatok
z uplynulých období, keď majetok VŠ bol vo vlastníctve SR.

Z následnej diskusie vyplynulo, že UK je zapísaná ako vlastník v pozemkovej knihe, teda jej
vlastníctvo nie je spochybniteľné. Je nutné dať vypracovať geometrické plány a požiadať
o vklad do katastra nehnuteľností. Zároveň bolo konštatované, že ide žiaľ o neporiadok
v evidencii štátu, ktorý bude nutné napraviť.

Pritomní členovia SR UK hlasovaním prijali uznesenie k prerokovanému bodu č. 3

Na záver p. predseda SR UK poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie SR
UK ukončil.

Bratislava, 10. 05. 2005

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda Správnej rady UK

Zapísala: Veronika Gemeinerová
Overila: JUDr. Eva Takácsová
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