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__________________________________________________________________________________
Bratislava 20. 12. 2020

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Finančnej komisie AS UK
dňa 25. novembra 2020
Začiatok zasadnutia:
14.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: prostredníctvom videokonferencie (MS Teams)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 samostatne hospodáriacich súčastí UK:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Vedecký park UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK
VM Ľ. Štúra-Mlyny
VI Družba
Rektorát UK

3. Návrh Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020.
4. Informácia o návrhu koncepcie nakladania s majetkom UK v rokoch 2021-2030.
5. Rôzne.
6. Záver.
Bod č. 1:

Otvorenie, schválenie programu

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvoril predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.,
ktorý privítal členov komisie a hostí (prorektorku UK JUDr. Janu Duračinskú, PhD., kvestorku UK Ing.
Ingrid Kútnu Želonkovú, PhD., hlavnú kontrolórku UK Ing. Blaženu Gregovú a predkladateľov
materiálov – povereného riaditeľa VP UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., riaditeľku CĎV UK
Mgr. Tatianu Ilavskú a riaditeľa VI Družba UK Mgr. Ivana Daňa).
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo
z celkového počtu 22 členov komisie prítomných 15 členov). Vyhotovením zápisnice zo zasadnutia
poveril člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD.
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Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov komisie na
podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o informáciu, prečo nebol do programu zasadnutia komisie
zaradený bod o rozdelení finančných prostriedkov z dodatku k dotačnej zmluve (tzv. pandemické
peniaze“; ide o kompenzáciu nákladov, ktoré UK vznikli v dôsledku koronakrízy).
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala, že dôvodom nezaradenia je
priebežné spracúvanie podkladov od jednotlivých fakúlt. V bode Rôzne bude informovať o aktuálnej
situácii vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov jednotlivým súčastiam UK.
Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7
Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK rokovala podľa programu uvedenom v pozvánke.
Bod č. 2:

Prerokovanie rozpočtu výnosov a nákladov na rok 2020 samostatne hospodáriacich
súčastí UK

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že si uvedomuje časové aspekty
prerokúvania rozpočtu výnosov a nákladov UK, ako aj rozpočtov výnosov a nákladov samostatne
hospodáriacich súčastí UK. Nejde o štandardnú situáciu, ak tieto rozpočty sú prerokúvané v mesiaci
november. Súčasne pripomenul, že rozpočty samostatne hospodáriacich súčastí UK sú vo Finančnej
komisii AS UK prerokúvané po prvýkrát.
2.1 Vedecký park UK
Poverený riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. v úvodnom slove
konštatoval, že rozpočet bol pripravený v záväznej štruktúre a bol prerokovaný v Rade Vedeckého
parku UK. Uviedol, že je pripravený zodpovedať otázky členov komisie.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v rozprave upozornil na chybu v sprievodných
vysvetlivkách (sú z roku 2010, teda sú neaktuálne). Ďalej požiadal o vysvetlenie sumy 3 142 934 EUR
z položky výnosy s rozpustenia použitej kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov, ktorá
nekorešponduje s príslušným riadkom v rozpočte za UK ako celok (v rozpočte UK je táto položka
nulová).
Poverený riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. odpovedal, že táto
položka v rozpočte súvisí s metodikou štrukturálnych fondov (Vedecký park UK bol vybudovaný
z týchto prostriedkov).
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že k predmetnej záležitosti sa vyjadrí
v rámci prerokúvania Rozpočtu výnosov a nákladov UK.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. pripomenul, že Vedecký park UK nemôže
majetok, ktorý spravuje, prenajímať tretím stranám, a preto sa spolupráca s nimi realizuje formou
zmlúv o spolupráci. Opýtal sa, či v tejto skutočnosti došlo ku zmene.
Poverený riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. odpovedal, že
predmetom zmlúv o spolupráci sú spoločné projekty a spolupráca v oblasti vedy a výskumu. Takouto
formou sa Vedeckom parku UK napríklad vyvíjali testy na prítomnosť koronavírusu. Priestory
Vedeckého parku UK naďalej nemôžu byť prenajímané, 20 % nákladov na činnosť Vedecké parku UK
môže pochádzať z podnikateľskej činnosti. Dokedy tieto obmedzenia potrvajú, je nejasné, keďže
projekt Vedeckého parku UK zo štrukturálnych fondov EÚ bol rozfázovaný (1. fáza bola ukončená
v roku 2016, druhá fáza sa ukončí preplatením poslednej „žop-ky“). Od ukončenia projektu nasleduje
5-ročné sledovacie obdobie.
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Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. poukázala na pokles nákladov na zahraničné pracovné cesty medzi
rokmi 2019 a 2020. Opýtala sa, či príčinou tohto poklesu boli obmedzenia spôsobené koronakrízou.
Poverený riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. odpovedal, že ide aj
o zmenu prístupu k pracovným cestám, ktorú začal uplatňovať po svojom poverení do funkcie
riaditeľa. Pracovné cesty majú byť predovšetkým hradené z grantových a projektových prostriedkov
(v roku 2020 sa Vedecký park UK podieľa na riešení niekoľkých projektov zo štrukturálnych fondov
a projektov APVV).
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. konštatoval, že Vedecký park UK sa stal na
Slovensku „vlajkovou loďou“ v boji proti pandémii Covid-19. Opýtal sa povereného riaditeľa
Vedeckého parku UK, ako hodnotí túto skutočnosť.
Poverený riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. odpovedal, že Vedecký
park UK pri výskumných aktivitách spolupracuje najmä s PriF UK, v oblasti výskumu koronavírusu
spolupracuje aj s LF UK, JLF UK a spoločnosťou MultiplexDX, s.r.o. (vývoj testov).
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

1

15

8

15

0

0

schválené

Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpočet výnosov a nákladov
Vedeckého parku UK na rok 2020.
2.2 Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Tatiana Ilavská v úvodnom slove konštatovala, že
rozpočet CĎV UK je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu už neaktuálny. V roku 2019 dosiahlo
CĎV UK kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 142,5 tis. EUR. V roku 2020 sa
predpokladal nulový hospodársky výsledok. 70 % výnosov CĎV UK získava z vlastných zdrojov, iba
30 % výnosov sú prostriedky štátnej dotácie (Ústav jazykovej a odbornej prípravy – vládni štipendisti).
V dôsledku pandémie boli pozastavené kurzy pre verejnosť, v akademickom roku 2020/2021 sa nekoná
Univerzita tretieho veku a ani vzdelávanie krajanov (konalo sa len jedno podujatie online formou).
Dokončuje sa funkčné inovačné vzdelávanie (platby za vzdelávanie boli uhradené ešte v roku 2019).
Mínus v hospodárení predstavuje Školiace a kongresové stredisko Modra – Harmónia, plánované
vzdelávacie podujatia sa v tomto stredisku neuskutočnili. Výpadky príjmov sú už tretí mesiac sanované
z prostriedkov účelovej štátnej dotácie na kompenzáciu nákladov spojených s koronakrízou.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa v rozprave opýtal, či predkladaný rozpočet už
zohľadňuje vplyv koronakrízy.
Riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Tatiana Ilavská odpovedala, že rozpočet bol
zostavený ešte pred vypuknutím pandémie.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či nepriaznivá finančnú situáciu Centra ďalšieho vzdelávania UK
bola sanovaná aj z prostriedkov Rektorátu UK.
Riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Tatiana Ilavská odpovedala, že o poskytnutí
prostriedkov z Rektorátu UK nemá vedomosť, podrobnejšiu informáciu by mohla poskytnúť kvestorka.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa ďalej opýtal na aktuálny stav záväzkov CĎV UK voči Garančnému
a rizikovému účtu UK (GARI účet) a v prípade, že pôžičky z GARI účtu neboli doposiaľ uhradené,
akým spôsobom bude s nimi naložené po 1. januári 2021, kedy bude CĎV UK zrušené.
Riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Tatiana Ilavská odpovedala, že pôžička z GARI
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účtu bola splatená len z menšej časti, doposiaľ nebolo splatených 90 tis. EUR. Ďalej uviedla, že
Centrum ďalšieho vzdelávania UK získalo aj financie z Rektorátu UK na rekonštrukciu izieb v ŠaKS
Modra – Harmónia.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že pôžičku z GARI účtu bude
potrebné účtovne vyrovnať. GARI účet je tvorený z vlastných zdrojov UK.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. v kontexte uvedených informácií uviedol, že pri rokovaní o zrušení
Centra ďalšieho vzdelávania UK bol ako jeden z dôvodov pre jeho zrušenie uvádzaný argument
o nepriaznivej finančnej situácii a potreba jej sanovania zo zdrojov Rektorátu UK. Táto skutočnosť sa
nepotvrdila, keďže straty CĎV UK boli sanované z účelovej štátnej dotácie. Pripomenul, že zrušenie
CĎV UK na zasadnutí Akademického senátu UK v máji 2020 považoval za unáhlený krok a nehlasoval
zaň.
Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. uviedla, že GARI účet je napĺňaný z prostriedkov fakúlt UK.
Vyjadrila preto znepokojenie, že nie je doposiaľ zrejmé, akým spôsobom bude pôžička CĎV UK
vyrovnaná.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že uvedenú záležitosť bude
potrebné ešte doriešiť.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či sa pripravuje dokument o koncepcii
ďalšieho vzdelávania na UK a budúcej činnosti centra ďalšieho vzdelávania ako súčasti Rektorátu UK.
Riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania UK Mgr. Tatiana Ilavská odpovedala, že koncepciu
pripravuje prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a bola
prerokovaná na zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 23. 11. 2020.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

2

15

8

14

0

2

schválené

Uznesenie č. 2:
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpočet výnosov a nákladov Centra
ďalšieho vzdelávania UK na rok 2020.
2.3 Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
Poverená riaditeľka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v úvodnom slove informovala, že rozpočet
pripravoval predchádzajúci riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v rozprave uviedol, že výnosy aj náklady
v hlavnej činnosti sú rozpočtované vo výške 12,3 mil. EUR. Tržby z predaja služieb poklesli zo sumy
8,85 mil. EUR v roku 2019 na sumu 6,43 mil. EUR v roku 2020. Opýtal sa, či predkladaný rozpočet už
zohľadňuje vplyv koronakrízy.
Poverená riaditeľka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že rozpočet bol zostavený
ako vyrovnaný. V rozpočte už boli zohľadnené výpadky príjmov v dôsledku koronakrízy.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, v akej výške boli VM Ľ. Štúra – Mlyny UK poskytnuté
finančné prostriedky z účelovej štátnej dotácie na riešenie dôsledkov koronakrízy.
Kvestorka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. vysvetlila proces tvorby finančnej požiadavky UK
na kompenzáciou dopadov koronakrízy, ktorá bola adresovaná MŠVVaŠ SR.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o vysvetlenie k nasledovným skutočnostiam: či je v rozpočte
zahrnutá aj „pôžička“ pre FTVŠ UK, či je možné znížiť náklady na daň z nehnuteľnosti (249 437 EUR)
a či je v nákladoch na reprezentáciu (15 186 EUR) zahrnutý aj augustový výlet zamestnancov VM
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Ľ. Štúra – Mlyny UK na Baťov kanál.
Poverená riaditeľka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
poskytli FTVŠ UK finančné prostriedky vo výške 600 tis. EUR (ušetrené vlastné zdroje z predchádzajúcich rokov). Medzi náklady na reprezentáciu patrí občerstvenie a marketingové predmety,
výjazdové pracovné zasadnutie medzi náklady na reprezentáciu nepatrí (bolo účtované v službách).
K výške dane z nehnuteľnosti požiadala o vyjadrenie prorektorku UK pre majetok a investície.
Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že podklady
pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti pripravuje oddelenie majetku a investícií RUK. Výška dane je daná
všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

3

15

8

15

0

0

schválené

Uznesenie č. 3:
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpočet výnosov a nákladov
Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK na rok 2020.
2.4 Vysokoškolský internát Družba UK
Riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK Mgr. Ivan Daňo v úvodnom slove informoval, že
rozpočet bol vypracovaný v novembri 2020, zohľadňuje preto finančné dopady koronakrízy (výpadky
výnosov od ubytovaných študentov a hotelových hostí). Náklady na reprezentáciu na rok 2020
v prípade VI Družba UK sú rozpočtované v sume 1 811 EUR a sú určené na činnosť sekretariátu
riaditeľa (káva, nápoje, minerálka).
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa v rozprave opýtal, prečo je v položke tržby za
stravné lístky študentov a doktorandov uvedená suma 0 EUR.
Riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že dôvodom je
skutočnosť, že VI Družba UK neprevádzkuje jedáleň. Zrekonštruovanú jedáleň vo VI Družba UK
prevádzkuje nájomca. Po komplexnej rekonštrukcii bola jedáleň otvorená od 1. 9. 2020 a spĺňa vysoké
štandardy kladené na študentské jedálne. Riaditeľ VI Družba UK zároveň členov komisie pozval na
návštevu jedálne.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

4

15

8

15

0

0

schválené

Uznesenie č. 4:
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpočet výnosov a nákladov
Vysokoškolského internátu Družba UK na rok 2020.
2.5 Rektorát UK
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v úvodnom slove informovala, že výnosy a náklady
Rektorátu UK v hlavnej činnosti sa v roku 2020 rozpočtujú v sume 11,533 mil. EUR, rozpočet sa
predkladá ako vyrovnaný.
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Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v rozprave pripomenul, že Rektorát UK nemá
podľa Štatútu UK postavenie samostatne hospodáriacej súčasti UK. Na rozpočet Rektorátu UK sú
finančnými vzťahmi napojené centrálne financované súčasti UK. Výnosy a náklady Rektorátu UK sú
vo svojej výške porovnateľné s výnosmi a nákladmi VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o vysvetlenie, prečo je v položke tržby za ubytovanie a stravovanie
iných fyzických osôb uvedená suma 0 EUR. Pokiaľ má vedomosť, v roku 2020 bola UVZ Richňava
v prevádzke.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že tržby za ubytovanie
a stravovanie iných fyzických osôb v UVZ Richňava sú v položke ostatné výnosy účtov. skupiny 649.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na skutočnosť, že v roku 2020 sa rozpočtuje výnos z dotácie na
zdrojoch 13* (zostatok dotácie z minulých rokov) vo výške 1,2 mil. EUR. Pri delení štátnej dotácie na
rok 2020 došlo k medziročnému navýšeniu štátnej dotácie o 30 %. Opýtal sa preto, či je Rektorát UK
naďalej podfinancovaný. Súčasne poukázal na to, že podľa materiálu v roku 2019 neboli čerpané
zostatky dotácie z minulých rokov.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že ide o zostatok nevyčerpanej
dotácie z minulých rokov, ktorá sa ku koncu kalendárneho roka presúva z dotačného účtu na zostatkový
účet v Štátnej pokladnici.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. pripomenul, že tabuľková časť výročnej
správy o hospodárení vysokej školy za rok 2019 už v príslušnej tabuľke osobitne neuvádza zostatky na
dotačnom účte k 31. 12.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

5

15

8

15

0

0

schválené

Uznesenie č. 5:
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpočet výnosov a nákladov
Rektorátu UK na rok 2020.
Bod č. 3:

Návrh Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v úvodnom slove zodpovedala otázku, ktorá bola
položená v rámci prerokovania rozpočtu Vedeckého parku UK. Položka výnosy z rozpustenia použitej
kapitálovej dotácie prostredníctvom odpisov bola v prípade rozpočtu UK včlenená do položky výnosy
s dotácie na zdrojoch 13* (zostatok z minulých rokov), kde je rozpočtovaná suma 12,2 mil. EUR.
Rozpočet výnosov a nákladov UK je upravovaný do štruktúry podľa požiadsviek MŠVVaŠ SR.
Kvestorka UK následne informovala o základných parametroch rozpočtu UK na rok 2020:
výnosy z hlavnej činnosti
188 256 189 EUR
náklady z hlavnej činnosti
184 754 970 EUR
výnosy z podnikateľskej činnosti
6 574 860 EUR
náklady z podnikateľskej činnosti
6 470 900 EUR
hospodársky výsledok v hlavnej činnosti
3 501 219 EUR
hospodársky výsledok zo zdaňovanej činnosti
103 960 EUR
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v rozprave konštatoval, že prvé dva stĺpce
rozpočtu predstavujú skutočnosť výnosov a nákladov k 31. 12. 2019, uvádzané čísla sú totožné
s údajmi vo Výročnej správe o hospodárení UK za rok 2019. Uviedol, že náklady na energie
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medziročne stúpli o 9 %. Náklady v hlavnej činnosti na opravy a udržiavanie (účet 511) stúpli o 68 %,
požiadal o informáciu, čo tento nárast spôsobilo. Ďalej konštatoval, že medziročne poklesli náklady na
zahraničné cestovné (2019: 1,35 mil. EUR, 2020: 506 tis. EUR).
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že náklady na účte 511
predstavujú súčet nákladov na opravy a udržiavanie zo všetkých fakúlt a samostatne hospodáriacich
súčastí UK.
Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. sa opýtala, k akému dátumu bol vyhotovený návrh rozpočtu
výnosov a nákladov. Uviedla, že sa hlasovania o návrhu uznesenia zdrží, keďže rozpočet bol
predložený neskoro. Rozpočet má byť plánom na kalendárny rok, nie konštatovaním reality.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že údaje v predloženom rozpočte
zodpovedajú plánovaným výnosom a nákladom UK na rok 2020.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. reagoval, že rozpočet výnosov a nákladov
má formu tabuľky. Možno ju vyplniť až vtedy, keď je známa výročná správa o hospodárení UK. Ďalej
uviedol, že komunikoval s tajomníkmi viacerých fakúlt UK. Opýtal sa, či sa v priebehu kalendárneho
roka rozpočet mení a koriguje podľa aktuálnej situácie.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že rozpočet sa mení v dôsledku
dodatkov k dotačnej zmluve, ktoré prichádzajú z MŠVVaŠ SR aj v decembri. Rozpočet je plánom,
nepovažuje za tragické, že je schvaľovaný na konci kalendárneho roka. Z určitého pohľadu ide
o formálny dokument, ktorý sa zasiela na MŠVVaŠ SR.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že rozpočet výnosov a nákladov je účtovným dokumentom.
Verejná správa rozpočtuje príjmy a výdavky. Hoci sú verejné vysoké školy súčasťou verejnej správy, od
roku 2003 majú povinnosť rozpočtovať výnosy a náklady. Osobne by privítal, ak by boli Finančnej
komisii AS UK priebežne poskytované informácie o dodatkoch k dotačnej zmluve a o rozdelení takto
získanej dotácie medzi súčasti UK. Rozpočet výnosov a nákladov UK je sumarizáciou 18 rozpočtov
výnosov a nákladov súčastí UK (13 fakúlt, 4 samostatne hospodáriace súčasti UK) a Rektorátu UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrhy uznesení a dal o nich hlasovať.
č. hlas.
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Uznesenie č. 6:
Finančná komisia Akademického senátu UK prerokovala Rozpočet výnosov a nákladov UK na
rok 2020 a odporúča ho Akademickému senátu UK schváliť.
Návrh uznesenia:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK požiadať rektora UK
a kvestorku UK, aby v budúcnosti bol rozpočet výnosov a nákladov UK schvaľovaný v 1. polroku
bežného roku po schválení výročnej správy o hospodárení. Finančná komisia Akademického senátu UK
vyjadruje nespokojnosť s termínom predloženia Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2020.
Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že s navrhnutým uznesením nie je
stotožnený. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020 schvaľujeme na najbližšom zasadnutí
AS UK po tom, ako bola schválená výročná správa o hospodárení UK za rok 2019. Oneskorenie ich
schvaľovania bolo vynútené okolnosťami (koronakrízou).
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. podporil stanovisko doc. Neográdyho. Situácia je v roku 2020
komplikovaná. Verí, že nasledujúce roky už bude rozpočet schvaľovaný v obvyklých termínoch.
Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. sa opýtala, v čom je z pohľadu prípravy rozpočtu situácia
v roku 2020 špecifická.
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Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. pripomenul, že už koncom marca je
obvykle rozdelená štátna dotácia súčastiam UK na bežný rok.
Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že v roku 2020 bola
neštandardná stuácia, dva mesiace (marec a apríl) Akademický senát UK nemohol zasadať.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. vyslovil názor, že s predložením rozpočtu do schvaľovacieho procesu
sa čakalo až príliš dlho.
Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že či by bol rozpočet schvaľovaný spolu s výročnou
správou o hospodárení v októbri, alebo, ako sa to aktuálne deje, až v decembri, nezohráva významnú
úlohu. Predložený návrh uznesenia nepodporí.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. po diskusii stiahol návrh uznesenia s tým,
že bude o ňom informovať na zasadnutí Predsedníctva AS UK.
Bod č. 4:

Informácia o návrhu koncepcie nakladania s majetkom UK v rokoch 2021-2030

Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. informovala o príprave
Koncepcie nakladania s majetkom UK v rokoch 2021-2030. Koncepcia bude predložená na diskusiu
členom Akademického senátu UK a Kolégia rektora UK v januári 2021, schvaľovanie koncepcie sa
predpokladá na zasadnutí AS UK v marci 2021. UK vlastní rozsiahly nehnuteľný majetok (170 budov,
pozemky o výmere 1,3 mil. m2); veľa z budov má už vyše 100 rokov. Prideľovanie dotácie zo štátneho
rozpočtu na kapitálové výdavky je nepredvídateľné a navyše je v nedostatočnej výške, čo komplikuje
situáciu s plánovaním a realizáciou obnovy majetku UK. Správu majetku UK je potrebné
profesionalizovať (pasportizácia majetku, „facility“ a „property management“). Koncepcia
predpokladá, že bude potrebné vyčleniť približne 3,50 EUR/m2 na jej realizáciu, predpokladá sa
vyčlenenie finančných prostriedkov v dlhšom časovom období. Navrhuje sa, aby sa pripravil
celouniverzitný plán investičných akcií na obdobie 10 rokov. Veľké množstvo vlastníckych vzťahov nie
je vysporiadaných, je potrebné vykonať ich audit a navrhnúť postup vysporiadania. Začali rokovania
s hl. mestom SR Bratislava o zámene niektorých pozemkov v Starom Meste za pozemky pod
Botanickou záhradou (len približne 25 % pozemkov pod Botanickou záhradou sú vo vlastníctve UK).
Súčasťou koncepcie bude aj manuál o uzatváraní zmlúv o nájme majetku a orientačný cenník nájmov.
Navrhuje sa vyčleniť strategické územie UK, ktoré bude podliehať zvýšenej ochrane.
Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa opýtal, v akom časom horizonte bude
materiál dokončený a predložený na prerokovanie v orgánoch UK.
Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že materiál
bude zaslaný na vyjadrenie tajomníkom fakúlt, členom komisie bude k dispozícii v priebehu mesiaca
január 2021.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či súčasťou koncepcie bude aj
majetok, ktorý UK ponúkne na predaj.
Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala kladne.
Uvažuje sa napríklad o predaji budovy v Lučenci, ktorá je v súčasnosti prenajímaná Mestu Lučenec
a sídli v ňom mestský úrad. Taktiež sa uvažuje o zámene viacerých pozemkov. Uvažovať o predaji
majetku je potrebné s opatrnosťou, aj s ohľadom na strategickosť územia Mlynskej doliny pre UK.
Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. podporil úvahy o predaji niektorých
budov vo vlastníctve UK, k predaju pozemkov je potrebné pristupovať šetrne.
Bod č. 5:

Rôzne

RNDr. Róbert Kysel. PhD. požiadal o aktuálnu informáciu o stave súdnych sporov s nájomcami vo VM
Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorí odmietli akceptovať výpovede z nájomných zmlúv a vypratať nájomné
priestory.
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Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že bližšia informácia bude
poskytnutá v materiáli, ktorý bude členom Finančnej komisie AS UK doručený v piatok 28. 11. 2020.
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala o predbežnom rozdelení finančných
prostriedkov z dodatku k dotačnej zmluve (tzv. pandemické peniaze“ v celkovej sume 6,384 mil. EUR)
podľa požiadaviek súčastí UK. Musí ísť o také výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v súvislosti
s dopadom koronakrízy na danú súčasť UK (napr. výdavky na dezinfekčné potreby, výpadky príjmov
ubytovacích zariadení). Kvestorka UK zároveň informovala o postupe, akým UK žiadala o pridelenie
finančných prostriedkov od MŠVVaŠ SR a o spôsobe výpočtu požadovanej sumy dotácie.
V rozprave sa členovia komisie zaujímali o výšku pridelených finančných prostriedkov PriF UK,
PraF UK a o možnostiach presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými súčasťami UK.
Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o:
• oprave zrejmých nesprávností v uznesení Akademického senátu UK č. 25/25.10.2020 (nájomca:
Cervantesov inštitút); v pôvodnom uznesení sa nesprávne uvádzalo, že ide o nájom nehnuteľného
majetku a výška odplaty za užívanie majetku bola nesprávne nazvané ako nájomné,
• doručenej žiadosti dekanky JLF UK o zníženie nájomného mimo vládnej schémy (nájomca: Andrej
Maťovčík, prevádzka: University Café); žiadosť bude potrebné upraviť tak, aby zníženie
nájomného nebolo so spätnou platnosťou,
• doručenej žiadosti dekana FTVŠ UK o zníženie nájomného na formulári pre vládnu schému
(nájomca: GAST TOM, s.r.o.), bude potrebné preveriť, či vládna schéma podpory pre nájomcov
gastroprevádzok bude pokračovať aj po 30. 11. 2020,
• termíne 8. zasadnutia Finančnej komisie AS UK dňa 2. 12. 2020 o 15.00 hod. prostredníctvom
MS Teams.
Bod č. 6:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie a hosťom
za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 16.45 hod.
Zapísal:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.

.................................................................
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Finančnej komisie AS UK
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