UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Zápisnica z 3. zasadnutia
Finančnej komisie AS UK dňa 6.4.2016
v zasadačke Rektora UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Otvorenie.
2. 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.
(písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. (písomne
predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK, Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA,
riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
4. Rôzne.
5. Záver.

Bod 1. Otvorenie.
Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila a viedla predsedníčka komisie MUDr. Erika
Macháčová, PhD., ktorá privítala prítomných členov komisie a hostí. Konštatovala, že
komisia je uznášaniaschopná, vyzvala členov na doplnenie alebo pozmeňujúce návrhy
k programu zasadnutia. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani doplnenia programu,
Komisia konkludentne odsúhlasila program zasadnutia v navrhovanom znení.

Bod 2. 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.
Slovo dostala pani kvestorka Ing. Monika Tarabová, ktorá predložila návrh v zastúpení
rektora UK. Vysvetlila dôvody predloženia rozpisu, Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016 sa navýšila
štátna dotácia pre UK o 4,26 milióna eur. Kvestorka prezentovala členenie metodiky po
zapracovaní tohto Dodatku a jednotlivé navýšenia a zmeny pri konkrétnych kapitolách
Metodiky. Zdôraznila, že pred rozdelením dotácie na fakulty a súčasti sa z navýšeného
objemu prostriedkov na rozdelenie podľa výkonových kritérií vyčlenia finančné prostriedky:
a) na Centrálne financované súčasti a Rektorát UK vo výške 2 792 450 Eur, v ktorých sú
zahrnuté prostriedky vyčlenené na Fond rektora vo výške 400 000 Eur,
b) na Vedecký park na mzdy vo výške 332 840 Eur.
- Otázky doc. Slaninová: Na základe čoho sa vypočítala výška dotácie na Vedecký park,
keďže dostane skoro dvojnásobok pôvodného plánu. – kvestorka: Na základe rokovaní
riaditeľa prof. Turňu s rektorom UK. – otázka Mgr. Šmelková : Akým spôsobom by sa
Vedecký park financoval, pokiaľ by nám zdroje navýšené neboli, keďže sme nevedeli, že
budeme mať navýšené zdroje. – Kvestorka: Táto suma je výsledkom interných rokovaní
a nevie momentálne odpovedať na takto položenú otázku. – prof. Gahér: Navrhol, aby
komisia prijala uznesenie, že túto sumu považuje za „gentlemanskú pôžičku“ a morálny
záväzok do budúcnosti, aby si bol Vedecký park ako súčasť UK vedomý skutočnosti, že keď
začne generovať zisk očakáva sa od neho vrátenie týchto prostriedkov. – Kvestorka: Toto sú
financie, s ktorými nemohla rátať ani jedna súčasť. Niektoré univerzity si tieto prostriedky
navyše nechávajú pre činnosť rektorátu. My sme išli cestou prerozdelenia medzi fakulty a
súčasti UK.
Komisia sa spoločne rozhodla formulovať znenie uznesenia.
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.
Hlasovanie č. 1:
č. hlas.
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Kvestorka UK následne prezentovala prítomným členom a hosťom tabuľku, kde sú
porovnané rozdiely v prepočítaných dotačných zdrojoch, vrátane Dodatku č. 2, medzi súčasti
UK oproti predchádzajúcemu roku. Zdôraznila, že žiadna z fakúlt nie je v zápornej hodnote
oproti predchádzajúcemu roku.
- Otázky doc. Neogrády: Požiadal, aby sa z tejto navýšenej sumy kompenzovala solidarita,
ktorá bola poskytnutá niektorými fakultami tak, že by sa suma kompenzácie odrátala
z celkovej sumy, ktorá sa delí a táto suma kompenzácie by sa vrátila fakultám, ktoré ju
poskytli. Túto požiadavku vzniesol na základe prísľubu rektora o takomto prepočte, čím by sa
zamedzilo kompenzácii a následne sa navýšili financie pre fakulty podľa ich výkonnosti. –
Kvestorka požiadala komisiu o vyjadrenie, pretože takýto prepočet by si vyžadoval opätovné
prepočítanie zdrojov medzi fakulty a nevedela v danom momente povedať, v akom rozsahu
by sa zmenila prezentovaná tabuľka. - prof. Gahér: Navrhol, aby komisia schválila
odporúčanie pre AS 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 s tým, že okrem predloženého
rozpisu bude vypracovaný aj alternatívny rozpis, spočívajúci v rozdelení dodatočnej dotácie,
ktorá zostane po vrátení solidarity fakultám, ktoré solidarizovali.
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.

Hlasovanie č. 2:
č. hlas.
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Po tomto bode programu zasadnutie opustili: Mgr. Luprichová, prof. Gahér, Mgr. Šmelková.
K zasadnutiu sa pripojil Mgr. Daňko.

Bod 3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

Písomne predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK:
3.1 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. – bez pripomienok;
3.2 Klára Iliťová – bez pripomienok;
3.3 POS Media Slovakia, s.r.o. – bez pripomienok;
3.4 ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. – bez pripomienok;
3.5 Slovenská sporiteľňa, a.s. – bez pripomienok;
3.6 TETRASOFT, s.r.o. – bez pripomienok;
Písomne predkladá: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
3.7 313, s.r.o. – bez pripomienok;
3.8 ARES PRODUCTION, s.r.o. – bez pripomienok;
3.9 Archaeoservices, s.r.o. – bez pripomienok;
3.10 art studio soka, s.r.o. – otázky: MUDr. Macháčová – doba nájmu je od 1.1.2016,
muselo by sa teda jednať o spätný súhlas, - Daniel Zigo – nesedia výmery
vykurovaných a nevykurovaných priestorov s výmerami miestností tak, ako sú
v materiáli od predkladateľa, sedí však celková výmera. – riaditeľ Mgr. Gula: Neskoré
predloženie žiadosti bola spôsobená nedbanlivosťou vedúceho Marketingového
oddelenia. Predkladateľ si osvojil pozmeňovacie návrhy komisie a všetky návrhy, ktoré
boli predkladané na spätný dátum zmenil tak, že opravil začiatok doby nájmu: od
1.5.2016. Nezrovnalosti vo výmerách boli spôsobené charakterom prenajatých
priestorov, nájomca musí mať totiž prenajatú aj časť chodby a wc, ktoré nie sú

vykurované, avšak podstatné je, že celková výmera sa zhoduje s výmerou rozpísanou po
častiach.
3.11 Dana Matejková – bez pripomienok;
3.12 FIRETEAM s.r.o. – oprava doc. Ševčík: nejednalo sa o rozšírenie nájmu, ale
o pokračujúci nájom;
3.13 Gluuu.tv s.r.o. – otázka: MUDr. Macháčová či sa jedná o predĺženie aj rozšírenie ako
to bolo uvedené v návrhu – riaditeľ Mgr. Gula: administratívna chyba, išlo o nový nájom.
3.14 Miedzga, s.r.o. – Nakoľko bol tento nájom už schválený na predchádzajúcom
zasadnutí AS UK, komisia sa zhodla, že odporúča AS UK prijať opravné uznesenie
s novými cenami za energie a služby.
3.15 Milan Gašpierik - bez pripomienok;
3.16 Plus Academia spol. s r.o. - bez pripomienok;
3.17 PROPLUSCO Services spol. s r.o. - bez pripomienok;
3.18 ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. - bez pripomienok;
3.19 ST Europe s.r.o. - bez pripomienok;
Písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK:
3.20 Akzent BigBoard, a.s. - bez pripomienok;
Uznesenie č. 3:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom:
1. Delikomat Slovensko, spol. s.r.o.
2. Klára Iliťová
3. POS Media Slovakia, s.r.o.
4. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
5. Slovenská sporiteľňa, a.s.
6. TETRASOFT, s.r.o.
7. 313, s.r.o.
8. ARES PRODUCTION, s.r.o.
9. Archaeoservices s.r.o.
10. art studio soka s.r.o.
11. Dana Matejková
12. FIRETEAM s.r.o.
13. Gluuu.tv s.r.o.
14. Miedzga, s.r.o.
15. Milan Gašpierik

16. Plus Academia spol. s r.o.
17. PROPLUSCO Services spol. s r.o.
18. ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
19. ST Europe s.r.o.
20. Akzent BigBoard, a.s.
podľa predložených písomných žiadostí.
Poznámka:
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA na zasadnutí Finančnej
komisie AS UK upravil dobu nájmu u písomne predložených žiadostí, ktoré obsahovali
začiatky nájmu od 1. januára 2016 a 1. apríla 2016 na obdobie od 1. mája 2016.
Hlasovanie č. 3:
č. hlas.
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Bod 4. Rôzne.
V tomto bode neboli žiadne ďalšie pripomienky ani otázky členov.
Bod 5. Záver
Po vyčerpaní programu predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala
členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 14.40 hod.

Zapísal:
Daniel Zigo

MUDr. Erika Macháčová, PhD.
predsedníčka Finančnej komisie AS UK

