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Návrh uznesenia
Akademický senát UK
schvaľuje
Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK
poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016.

Uznesenia z 3. zasadnutia Finančnej komisie AS UK
dňa 6.4.2016
Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK žiada riaditeľa súčasti Univerzita Komenského
v Bratislave, Vedecký park, aby
I.
poskytol Akademickému senátu UK písomnú informáciu o zdôvodnení potreby finančných
prostriedkov navrhnutých podľa Rozpisu neúčelových finančných prostriedkov fakultám a
ďalším súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016,
II.
vydal písomné vyhlásenie, v ktorom uzná poskytnuté finančné prostriedky ako morálny
záväzok („pôžičku“) do budúcnosti voči Univerzite Komenského v Bratislave a jej fakultám.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

19

10

19

0

0

Uznesenie č. 2:
Finančná komisia Akademického senátu UK
I.
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Rozpis neúčelových finančných prostriedkov
fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016,
II.
žiada vypracovať alternatívny rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším
súčastiam UK, ktorý by zohľadnil rozdelenie finančných prostriedkov po predchádzajúcom
vrátení prostriedkov tým fakultám, ktoré pri rozdelení štátnej dotácie fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2016 solidárne dofinancovali menej výkonné fakulty.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2
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8

0

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

NÁVRH
ROZPIS NEÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FAKULTÁM
A ĎALŠÍM SÚČASTIAM UK
POSKYTNUTÝCH DODATKOM Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PROSTREDNÍCTVOM
ROZPOČTU MŠVVaŠ SR NA ROK 2016

Prerokovaná v Kolégiu rektora UK 11. 4. 2016
Schválená v AS UK XX.X.XXXX

Bratislava, .............2016
1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Článok 1
Všeobecná časť
Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých
dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
MŠVVaŠ SR na rok 2016 (ďalej len „rozpis“) upravuje spôsob rozdelenia finančných prostriedkov
fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo
„univerzita“) poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu na rok 2016 v nadväznosti na dodatok
č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „ministerstvo“) na rok 2016
(ďalej len „zmluva“).

Článok 2
Finančné prostriedky a ich štruktúra
1.

V rámci dodatku č. 2 k zmluve MŠVVaŠ SR schválilo UK úpravu bežnej dotácie na
dofinancovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti v celkovom objeme 4 269 502 Eur.

Dotácia pridelená UK v rámci programu 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora
študentov VŠ sa rozdeľuje na podprogramy a prvky nasledovne:
Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie
prevádzky vysokých škôl vo výške 2 491 388 Eur
Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika vo výške 1 778 114 Eur, v tom:
Prvok 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj vo výške
1 778 114 Eur.
2.

Postup pri rozpise pridelených finančných prostriedkov na UK vychádza zo spôsobu, ktorým
finančné prostriedky na dofinancovanie vzdelávacej a výskumnej činnosti verejným vysokým
školám (ďalej len „VVŠ“) rozpísalo ministerstvo v pôvodne schválenom rozpise na rok 2016
navýšenom o objem 20 mil. Eur. Rozpis v plnom rozsahu kopíruje schválenú Metodiku rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2016 a je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
Univerzite dodatočne pridelené finančné prostriedky v objeme 4 269 502 Eur umožnili
následne vykonať niektoré úpravy osobitne vyčlenených prostriedkov pred samotným
rozdelením podľa výkonových kritérií.
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Článok 3
Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky
vysokých škôl
Rozvojový fond
Z rozpisu štátnej dotácie (z prostriedkov na bežné výdavky z podprogramu 077 11 Vysokoškolské
vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky vysokej školy – TaS) sa pred kriteriálnym delením zvýšili
vyčlenené prostriedky pre Rozvojový fond o 50 000 Eur z pôvodne schválených 700 000 Eur na
celkovú výšku 750 000 Eur.
Zvýšenie o 50 000 Eur sa týka prostriedkov na podporu vedeckých projektov mladých
zamestnancov (Granty UK) pedagogických a vedeckých pracovísk UK z pôvodne schválených
250 000 Eur na celkovú výšku 300 000 Eur (čl. 6 písm. a) schválenej metodiky).
Fond rektora
Pre Fond rektora sa na rok 2016 pred kriteriálnym delením zvýšili vyčlenené prostriedky na mzdy
z rozpisu štátnej dotácie z podprogramu 077 11 o 10 000 Eur z pôvodne schválených 390 000 Eur
na celkovú výšku 400 000 Eur (540 800 Eur celková čiastka vrátane odvodov do poistných fondov).
Mení sa spôsob použitia prostriedkov Fondu rektora (čl. 6 písm. b) schválenej metodiky), ktorého
pôvodné znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
b) na odmeňovanie tých mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UK v pracovnom
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), ktorí dosiahnu vedeckopedagogický titul „docent“ do veku najviac 40 rokov a zamestnancov, ktorí získajú vedeckopedagogický titul „profesor“ do veku najviac 45 rokov - za rozhodujúci sa považuje dátum
príslušného uznesenia vedeckej rady fakulty u „docentov“, resp. Vedeckej rady UK u
„profesorov“. Výška príspevku sa stanovuje pre docentov 100 Eur a pre profesorov 150 Eur.
Príspevok sa poskytuje po ich vymenovaní jednorazovo formou odmeny vo výške 12-násobku
stanoveného príspevku.
DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉ

1. Pred rozdelením dotácie na fakulty a súčasti sa z pôvodne schváleného rozpisu navýšeného o
objem prostriedkov na mzdy podľa dodatku č. 2 k zmluve vyčlenia finančné prostriedky:
a) na Fond rektora vo výške 10 000 Eur, ktoré sú zahrnuté v celkovej výške 400 000 Eur
v prostriedkoch vyčlenených pre Centrálne financované súčasti a Rektorát UK,
b) na Vedecký park vo výške 332 840 Eur.
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2. Zo zvyšnej sumy určenej na rozdelenie sa rozpíšu fakultám a súčastiam finančné prostriedky na
mzdy podľa nezmenených výkonových kritérií - podielu fakulty podľa počtu študentov
a absolventov a podielu fakulty na publikačnej činnosti a umeleckej činnosti.
3. Presun finančných prostriedkov pridelených fakultám a súčastiam medzi podpoložkami
ekonomickej klasifikácie na uvedenom podprograme je plne v kompetencii fakulty, príp. súčasti.
Fakulta, resp. súčasť má iba oznamovaciu povinnosť voči Rektorátu UK.

DOTÁCIA NA TOVARY A SLUŽBY

1. Pred rozdelením dotácie na fakulty a súčasti podľa nezmenených výkonových kritérií sa
z pôvodne schváleného rozpisu navýšeného o objem prostriedkov na TaS podľa dodatku č. 2
k zmluve oproti pôvodne schválenému rozpisu vyčlenia finančné prostriedky:
a) na Rozvojový fond vo výške 50 000 Eur (celkový objem predstavuje 750 000 Eur),
b) na služby, ktoré poskytuje fakultám CIT UK vo výške 50 000 Eur,
c) na úhradu nákladov spojených s prevádzkou celouniverzitných informačných systémov vo
výške 30 000 Eur,
d) na celouniverzitné akcie a prípravu 100. výročia založenia UK vo výške 100 000 Eur.
2. Dotácia na TaS za akademické mobility podľa osobitných kritérií v celkovej výške 216 380 Eur
sa vyčlenila osobitne a rozpísala fakultám nasledovne:
a) 136 477 Eur úmerne podielu študentov fakulty s iným ako slovenským štátnym
občianstvom k 31. 10. 2014 na celkovom počte takýchto študentov (údaje z T1 prílohy k
Výročnej správe o činnosti UK za rok 2014),
b) 66 815 Eur úmerne podielu prepočítaného počtu vyslaných študentov na akademickú
mobilitu v akademickom roku 2013/2014 a celkového prepočítaného počtu vyslaných
študentov na akademickú mobilitu v akademickom roku 2013/2014 (údaje z T9 prílohy
k Výročnej správe o činnosti UK za rok 2014),
c) 13 088 Eur úmerne podielu prepočítaného počtu prijatých študentov na akademickej
mobilite v akademickom roku 2013/2014 a celkového prepočítaného počtu prijatých
študentov na akademickú mobilitu v akademickom roku 2013/2014 (údaje z T9 prílohy k
Výročnej správe o činnosti UK za rok 2014).
Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika
Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa rozdeľuje pôvodne
schválený rozpis navýšený o objem finančných prostriedkov podľa dodatku č. 2 k zmluve na
základe dosiahnutého výkonu fakulty vo výskume podľa nezmenených výkonových parametrov
v súlade so schválenou Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2016.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
Finančné prostriedky pridelené fakultám a súčastiam sú rozdielom medzi výslednou sumou dotácie,
ktorá bola rozpísaná na obidvoch podprogramoch podľa schváleného rozpisu dotácie na rok 2016
navýšeného o prostriedky poskytnuté podľa dodatku č. 2 k zmluve a výslednou sumou dotácie
rozpísanou podľa pôvodne schváleného rozpisu dotácie na rok 2016.

V Bratislave dňa ..............2016

______________________________
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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