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

Zápisnica z hlasovania spôsobom per-rollam
Finančnej komisie AS UK dňa 4.12.2016 až 6.12.2016
v zmysle Vnútorného predpisu č. 14/2016, Článok 40c

Začiatok hlasovania: 4.12.2016, 18:03 hod.
Hlasovania sa zúčastnili : Podľa priloženého menného zoznamu členov

Program hlasovania:
Návrh uznesenia:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK
prijať ako reakciu na schválenie zákona o štátnom rozpočte č. x/2016 Z. z. v NRSR
schváleného dňa 29.11.2016, nasledovné uznesenie:
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave týmto uznesením vyjadruje dôrazný
nesúhlas a znepokojenie nad celkovým objemom finančných prostriedkov určených na
vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl, pridelených v
zmysle zákona o štátnom rozpočte č. x/2016 Z. z. schváleného dňa 29.11.2016.
V roku 2016 predstavovala štátna dotácia po dodatočnom navýšení viac ako 482 mil. eur. Na
základe štátneho rozpočtu na rok 2017 bude 20 verejným vysokým školám poskytnutá štátna
dotácia v celkovej výške 481,8 mil. eur. V roku 2017 sa ale verejné vysoké školy v rámci
pridelenej dotácie musia vysporiadať s valorizáciou platových taríf zamestnancov vysokých
škôl zvyšovaných v r. 2016 vo výške 24,3 mil. eur, ako aj s dorovnaním miezd
nepedagogickým zamestnancom, ktorých súčasná mzda je pod úrovňou minimálnej mzdy a
táto sa od 1.1.2017 zvýši o 7,41 %. Uvedené výdavky budú musieť vysoké školy hradiť z

vlastného rozpočtu. Objem štátnej dotácie teda predstavuje v reálnych číslach pre vysoké
školy zníženie príjmu o viac ako 25 mil. eur.
Napriek predchádzajúcim sľubom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR vyjadreným aj v Programovom vyhlásení vlády, kde je deklarované „výrazné zvýšenie
verejnej investície do školstva“, ako aj mnohým verejným prísľubom, uvedená suma
vyčlenená v rámci kapitoly ministerstva predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality
vysokoškolského vzdelávania a vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre avizovanú reformu
školstva a podporu kvalitnej vedy a vzdelávania. Naďalej preto trváme na požiadavke
medziročného navyšovania štátnej dotácie pre vysoké školy vo výške najmenej 60 mil. eur.

Hlasovanie o Návrhu uznesenia:

MUDr. Erika Macháčová, PhD.

ZA

(predsedníčka komisie, LF UK)

Lukáš Bis

ZA

(PraF UK)

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

nehlasoval

(FMFI UK)

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

ZA

(PdF UK)

Valéria Terézia Dančiaková

ZA

(EBF UK)

Mgr. Martin Daňko, PhD.

ZA

(PraF UK)

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

ZA

(PriF UK)

Daniel Fraňo

nehlasoval

(FSEV UK)

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

ZA

(FiF UK)

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

nehlasoval

(EBF UK)

Miloš Chalachan

nehlasoval

(FaF UK)

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

ZA

(FM UK)

Mgr. Lukáš Karlík

ZA

(PriF UK)

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.

ZA

(JLF UK)

Bc. Pavol Lím

ZA

(FM UK)

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

ZA

(PraF UK)

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

ZA

(PraF UK)

Bc. Christián Malchárek

ZA

(FM UK)

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

ZA

(FaF UK)

doc. Mgr. Pavel Neogrády, PhD.

ZA

(PriF UK)

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

nehlasovala

(FM UK)

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

ZA

(PriF UK)

Mgr. Adam Ščibrány

ZA

(FTVŠ UK)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, PhD.

ZA

(FMFI UK)

Mgr. Jana Šmelková

ZA

(PraF UK)

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.

ZA

(EBF UK)

RNDr. Eva Viglašová

ZA

(PriF UK)

Daniel Zigo

ZA

(tajomník komisie, PraF UK)

Hlasovanie:
č. hlas.

zúčastnených

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

23

12

23

0

0

Hlasovanie bolo platné, nakoľko boli dodržané požiadavky Vnútorného predpisu č.
14/2016, čl. 32, ods. 3.

Prijaté uznesenie:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK prijať
ako reakciu na schválenie zákona o štátnom rozpočte č. x/2016 Z. z. v NRSR schváleného
dňa 29.11.2016, nasledovné uznesenie:

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave týmto uznesením vyjadruje dôrazný
nesúhlas a znepokojenie nad celkovým objemom finančných prostriedkov určených na
vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl, pridelených v
zmysle zákona o štátnom rozpočte č. x/2016 Z. z. schváleného dňa 29.11.2016.
V roku 2016 predstavovala štátna dotácia po dodatočnom navýšení viac ako 482 mil. eur. Na
základe štátneho rozpočtu na rok 2017 bude 20 verejným vysokým školám poskytnutá štátna
dotácia v celkovej výške 481,8 mil. eur. V roku 2017 sa ale verejné vysoké školy v rámci
pridelenej dotácie musia vysporiadať s valorizáciou platových taríf zamestnancov vysokých
škôl zvyšovaných v r. 2016 vo výške 24,3 mil. eur, ako aj s dorovnaním miezd nepedagogickým
zamestnancom, ktorých súčasná mzda je pod úrovňou minimálnej mzdy a táto sa od 1.1.2017
zvýši o 7,41 %. Uvedené výdavky budú musieť vysoké školy hradiť z vlastného rozpočtu.
Objem štátnej dotácie teda predstavuje v reálnych číslach pre vysoké školy zníženie príjmu o
viac ako 25 mil. eur.
Napriek predchádzajúcim sľubom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyjadreným aj v Programovom vyhlásení vlády, kde je deklarované „výrazné zvýšenie verejnej
investície do školstva“, ako aj mnohým verejným prísľubom, uvedená suma vyčlenená v rámci
kapitoly ministerstva predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality vysokoškolského
vzdelávania a vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre avizovanú reformu školstva a podporu
kvalitnej vedy a vzdelávania. Naďalej preto trváme na požiadavke medziročného navyšovania
štátnej dotácie pre vysoké školy vo výške najmenej 60 mil. eur.

Koniec hlasovania: 6.12.2016 20:00 hod.

Zapísal:
Bc. Daniel Zigo – tajomník komisie

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

