UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava, 13.06.2016

Záznam
z 5. zasadnutia Finančnej komisie Akademického senátu UK
dňa 08. 06. 2016
Začiatok zasadnutia:
14.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK
(Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
2.1
ANWELL, s r.o.
2.2
Martin Derner, Mgr. art.
2.3
Fitfood s.r.o.
2.4
Motyčka Václav
2.5
Richard Tahotný
2.6
Slovenská pošta, a.s.
2.7
SPECTOPRINT s.r.o.
2.8
Andrej Maťovčík
2.9
Akzent BigBoard, a.s. (žiadosť doručená komisii v pondelok 6.6.2016)
2.10 TJ Slávia Medik pri LF UK (žiadosť doručená komisii v pondelok 6.6.2016)
2.11 IPOS Slovakia, s.r.o. (žiadosť doručená komisii v stredu 8.6.2016, 12.00 hod.)
3. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015.
4. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
5. Rôzne.
6. Záver.
Zasadnutie viedla predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD.,
ktorá privítala prítomných členov komisie, kvestorku UK Ing. Moniku Tarabovú a ďalších hostí.
Následne informovala o členoch komisie, ktorí sa zo zasadnutia ospravedlnili.
Predsedníčka komisie konštatovala, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli
z celkového počtu 31 členov komisie prítomní 12 členovia, 13 členov komisie sa ospravedlnilo).
1/6

Prítomní členovia komisie vyjadrili súhlas rokovať podľa programu zasadnutia uvedenom na pozvánke.

Bod č. 2:
2.1

Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

ANWELL, s r.o.

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.2

Martin Derner, Mgr. art.

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.3

Fitfood s.r.o.

Bc. Róbert Zsembera (podpredseda AS UK, hosť zasadnutia) sa predkladateľa žiadosti opýtal, kde sa
nachádza blok D Výškových budov.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že ide o priestory,
kde sa v minulosti nachádzali potraviny „Babka“.
bez pripomienok prítomných členov komisie
2.4

Motyčka Václav

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.5

Richard Tahotný

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.6

Slovenská pošta, a.s.

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.7

SPECTOPRINT s.r.o.

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.8

Andrej Maťovčík

bez pripomienok prítomných členov komisie
2.9

Akzent BigBoard, a.s.

Podrobnejšie informácie k žiadosti poskytla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová.
bez pripomienok prítomných členov komisie
2.10

TJ Slávia Medik pri LF UK

bez pripomienok prítomných členov komisie
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2.11

IPOS Slovakia, s.r.o.

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že žiadosť bola komisii doručená oneskorene
z dôvodu viacnásobného vrátenia návrhu žiadosti vedúcemu Referátu energetiky a správy areálu Staré
Grunty na prepracovanie. Požiadala členov komisie o zhovievavosť, keďže začiatok doby nájmu sa
navrhuje od 1. septembra 2016. Nie je však stotožnená s výnimkami v harmonograme predkladania
materiálov na rokovanie komisie, preto ponechala na rozhodnutí členov komisie, ako s predloženou
žiadosťou procedurálne naložia.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, PhD. a RNDr. Eva Viglašová odporučili, aby komisia k žiadosti
nezaujala stanovisko a rozhodnutie o zaradení žiadosti do návrhu programu zasadnutia AS UK bolo
ponechané na Predsedníctvo AS UK. Rozpis zasadnutí Finančnej komisie AS UK a lehoty na predkladanie materiálov na rokovanie boli celý semester vopred známe.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. podporila návrh, aby procedurálne rozhodnutie o zaradení žiadosti
do návrhu programu 6. zasadnutia AS UK učinilo Predsedníctvo AS UK.
Predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. odporučila žiadosť prerokovať, keďže počas
letných mesiacov AS UK nezasadá.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová následne poskytla podrobnejšie informácie k vecnému obsahu
žiadosti.
V hlasovaní sa 10 prítomných členov komisie vyslovilo za odporúčanie pre AS UK schváliť predloženú
žiadosť, 2 členovia komisie sa hlasovania zdržali.

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA uviedol, že komisia na aprílovom
zasadnutí prijala zásadu, že žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku nebudú
schvaľované so spätnou účinnosťou. Z viacerých príčin (napr. z dôvodu, že nájomcovia sa neskoro
rozhodnú, či chcú naďalej v prenajímanom priestore ostať) však nie je vždy možné predkladať žiadosti
tak, aby doba nájmu nebola uvádzaná spätne. Za prioritné považuje, aby boli nebytové priestory
prenajaté a generovali UK príjem z nájmu. Požiadal preto o nájdenie vhodného riešenia, ako žiadaný
stav dosiahnuť, keďže ustanovenie v nájomných zmluvách o faktickom užívaní predmetu nájmu nie je
vyhovujúce.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že je potrebné zvýšiť „disciplínu“ nájomcov a
oslovovať ich v dostatočnom časovom predstihu pred skončením existujúcej doby nájmu. V prípade, ak
po skončení doby nájmu nepríde k vyprataniu nebytových priestorov, nájom z doby určitú sa v súlade
s príslušným ustanovením Občianskeho zákonníka zmení na nájom na dobu neurčitú (aj bez súhlasu
orgánov UK).
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. uviedol, že AS UK schvaľuje žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku, nie samotné nájomné zmluvy. Podporil názor, že nájomcovia by si mali žiadosti
o predĺženie nájmu podávať v dostatočnom časovom predstihu.
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že časový aspekt schvaľovania žiadostí
v AS UK predstavuje cca 3 týždne. Pripraví prehľad na najbližšie zasadnutie Predsedníctva AS UK, aké
časové obdobie uplynie od schválenia žiadosti v AS UK po zverejnenie príslušných zmlúv v CRZ.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. vyslovila názor, že žiadosti Finančnú komisiu AS UK a AS UK
ako celok časovo zaťažujú. Komisia by sa mala zamerať na kontrolu hospodárenia významnejších
objemov finančných prostriedkov než len tými, ktoré predstavujú príjem z prenájmu majetku UK.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA reagoval, že počas obdobia viac
ako troch mesiacov (koniec júna - koniec septembra) AS UK nezasadá, de facto tak nie je možné
v tomto období uzavrieť nájomnú zmluvu na čas dlhší ako jeden rok, resp. predĺžiť existujúci nájom.
UK nedisponuje lukratívnymi nájomnými priestormi; trh s nehnuteľnosťami je vysoko konkurenčný, je
preto potrebné, aby sa UK a jej orgány správali dostatočne flexibilne.
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Bod č. 3:

Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Uviedla, že predložená Výročná správa
o hospodárení UK za rok 2015 je vytvorená z výročných správ o hospodárení jednotlivých fakúlt UK,
samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK. Správa bola v súlade s metodickým
usmernením MŠVVaŠ SR predložená ministerstvu v tlačenej podobe do 31. mája 2015. Poďakovala sa
pracovníčkam ORF RUK a OEPaMU RUK za vykonávanie niekoľkotýždňových kontrol a opráv
v tabuľkovej časti výročnej správy (vyplatené doktorandské, sociálne a motivačné štipendiá).
Kvestorka UK následne členov komisie oboznámila s výsledkami hospodárenia UK za rok 2015.
Výnosy UK
hlavná nezdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť
spolu

155 202 339,84 €
7 414 003,98 €
163 212 709,56 €

Náklady UK
hlavnánezdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť
spolu

153 354 559,84 €
7 402 488,87 €
160 757 048,71 €

Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmu právnických osôb
Hospodársky výsledok po zdanení
z toho: - v hlavnej (nezdaňovanej) činnosti
- v zdaňovanej činnosti

2 455 660,85 €
11 024,68 €
2 444 636,17 €
2 444 145,74 €
490,43 €

Kvestorka UK ďalej informovala o účtovnej závierke UK, ktorá pozostáva z účtovných výkazov,
ktorými sú: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Aktíva a pasíva UK k 31.12.2015 predstavovali sumu 286 793 745,78 €, z toho:
neobežný majetok
286 793 745,78 €
z toho: DHM 216 270 433,57 €
DNM 222 263, 19 €
DFM 20 tis. € - vklad do UK Veda, s.r.o.
obežný majetok
70 077 797,48 €
z toho: zásoby 1 037 919,20 €
dlhodobé pohľadávky 11 299,15 €
krátkodobé pohľadávky 4 787 369,94 €
finančné účty 64 241 209,19 €
(pokladňa, prostriedky na BÚ)
časové rozlíšenie
203 251,54 €
Najväčšiu položku v DHM predstavujú stavby 100 816 238 € (nárast voči roku 2014 o 19 429 298 €
v dôsledku obstarania stavby budovy Vedeckého parku UK). Novou položkou v DHM sú umelecké
diela a zbierky (12 980,80 €), ktoré sa začali účtovne evidovať na JLF UK a RUK.
Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku bola vynaložená suma 22 399 948,44 €. Na bankových
účtoch mala UK k 31.12.2015 sumu 64 161 761,31 € - mzdy a odvody za mesiac december 2015,
prostriedky na projekty predchádzajúce do roku 2016, nezrealizované kapitálové výdavky z roku 2015,
prostriedky na účtoch zákonných fondov.
Dotačná zmluva bola v roku 2015 zo strany MŠVVaŠ SR upravovaná deviatimi dodatkami. Celkový
objem pridelenej dotácie v programe 077 dosiahol sumu 95 658 478 € (bežné výdavky 94 586 478 €,
kapitálové výdavky 1 072 000 €).
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V roku 2015 dosiahla UK výnosy zo školného vo výške 19 986 847,87 € (školné za prekročenie
štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium 1 366 920 €, školné za cudzojazyčné štúdium dennou
formou 17 000 598,72 €, školné za štúdium v externej forme 1 619 329,15 €). Výnosy z poplatkov
spojených so štúdiom predstavovali sumu 1 446 092,10 €.
Vývoj finančných fondov UK v roku 2015
Fond reprodukcie bol vytvorený z odpisov, hospodárskeho výsledku a predaja majetku v sume 5 142
791,38 €, krytie fondu k 31.12.2015 predstavovalo sumu 648 257,93 €, zostatok bol 7 235 171 €.
Štipendijný fond bol vytvorený v sume 4 292 998,37 €, krytie fondu k 31.12.2015 predstavovalo sumu
563 558,24 €, zostatok bol 1 844 975,94 €.
Rezervný fond nebol v roku 2015 čerpaný, bol vytvorený prídelom z výsledku hospodárenia v sume
613 132,44 €, jeho krytie k 31.12.2015 predstavovalo sumu 191 388,73 €, zostatok bol 4 970 850,14 €.
Sociálny fond bol v roku 2015 vytvorený zo zákonného prídelu v sume 664 543,43 € a ostatnou tvorbou
(splátky bezúročných pôžičiek zamestnancov UK) v sume 3 613,28 €. Fond bol v roku 2015 použitý
v sume 650 818,11 € a stav fondu k 31.12.2015 predstavoval sumu 304 999,47 €.
Fond na podporu študentov so špecifickými potrebami bol v roku 2015 vytvorený prídelom z výsledku
hospodárenia vo výške 7 664,16 €, čerpaný bol vo výške 22,35 €. Zostatok fondu k 31.12.2015
predstavoval sumu 49 381,96 €.
Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok UK za rok 2015 sa navrhuje prerozdeliť do jednotlivých
finančných fondov nasledovne: rezervný fond 40%, fond reprodukcie 59%, štipendijný fond 0,5%,
fond na podporu študentov so špecifickými potrebami 0,5% (vytvorený len na úrovni Rektorátu UK).
Kvestorka UK v ďalšej časti svojho vystúpenia informovala o hospodárskych výsledkoch
jednotlivých súčastí UK za nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť a taktiež o dôvodoch, prečo sa niektoré
súčasti UK ocitli v účtovnej strate.
Predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD, sa opýtala, prečo neprišlo v roku 2015
k navýšeniu základného imania dcérskej spoločnosti UK Veda, s.r.o. sumu 5 tis. € schválenú AS UK.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že k navýšeniu neprišlo v dôsledku administratívno-právnych problémov vyplývajúcich z navyšovania základného imania zo zdrojov UK, navýšenie
základného imania je možné realizovať z voľných disponibilných zdrojov spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. sa opýtal, akým spôsobom mohli niektoré súčasti UK dosiahnuť stratu
v zdaňovanej činnosti.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že strata môže byť dôsledkom neobsadených
nájomných priestorov, keďže sumy na došlých faktúrach sa rozdeľujú medzi hlavnú (nezdaňovanú) a
zdaňovanú činnosť. Ďalej mohla byť strata dosiahnutá časovým rozlíšením (výnosy/výdavky budúcich
období).
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, akým spôsobom vznikol Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov vo výške cca 11 mil. €.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že ide len o účtovné pasívum, sumu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov sa postupne darí znižovať.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, akým spôsobom sa na UK určujú odpisy, ktoré by mali
predstavovať finančné prostriedky určené na obnovu zariadení.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že podľa zákona o účtovníctve je každý
dlhodobý hmotný majetok zaradený do niektorej zo štyroch odpisových skupín; UK môže používať len
rovnomerné odpisovanie (zrýchlené odpisovanie UK využívať nemôže).
Prítomní členovia komisie odporučili AS UK schváliť Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015.
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Bod č. 4:

Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016

Úvodné slovo k materiálu predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Rozpočet UK vznikol ako
sumár rozpočtov fakúlt, samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK.
Výnosy UK
nezdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť
spolu

159 543 900 €
7 521 400 €
167 065 300 €

Náklady UK
nezdaňovaná činnosť
zdaňovaná činnosť
spolu

157 519 800 €
7 212 400 €
164 732 200 €

Plánovaný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením sa rozpočtuje vo výške 2 333 100 €
a je tvorený z hospodárskeho výsledku z nezdaňovanej činnosti vo výške 2 024 100 € a zo zdaňovanej
činnosti vo výške 309 000 €.
V predkladanom rozpočte výnosov a nákladov UK sú už zahrnuté príjmy z dodatku č. 2 k dotačnej
zmluve vo výške cca 4,2 mil. €, príjmy z grantových agentúr VEGA a KEGA a dodatku č. 7 k dotačnej
zmluve (prostriedky vo výške cca 368 tis. € určené pre špičkové vedecké tímy).
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či majú súčasti UK záväzne určené, v akej forme majú
schvaľovať svoje vlastné rozpočty (t.j. či svojou štruktúrou majú vychádzať z rozpočtu UK).
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že súčasti UK sú povinné RUK poskytnúť
rozpočet v rovnakom štruktúrnom členení, v akom je zostavovaný rozpočet výnosov a nákladov UK.
Prítomní členovia komisie odporučili AS UK schváliť Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.

Bod č. 5:

Rôzne

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil.
Bod č. 6:

Záver

Po prerokovaní materiálov predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala
prítomným členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.
Koniec zasadnutia:

15.52 hod.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

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