
I Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave

konaného dňa 25.3.2004

Dňa 25.3.2004 sa konalo zasadnutie Správnej rady Univerzity Komenského
v Bratislave.

Prítomní: členovia Správnej rady UK podľa prezenčnej listiny, Doc.PhDr. František
Gahér CSc, rektor UK a pozvaní hostia, prorektori UK: Prof. RNDr. Dušan Mlynarčík,
DrSc., Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc, JUDr. Mária Duračinská, CSc., MUDr. Martin
Dúbrava,CSc, MUDr. Peter Osuský, PhD. a JUDr. Eva Chebeňová, kvestorka UK

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Súhlas Správnej rady so zriadením vecného bremena k majetku UK
3. Vyjadrenie Správnej rady UK k návrhu rozpočtu na rok 2004
4. Rôzne

Prijaté uznesenia:

K bodu č. 2
U z n e sen i e č. 2.1

Prítomní členovia Správnej rady jednomyseľne súhlasia so zriadením vecného
bremena na pozemku parc. Č. 2045/1 o výmere 417 m2, kat. úz. Bratislava Staré
mesto, v zmysle predloženej zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene.

K bodu Č. 3
U z n e sen i e Č. 3.1

Správna rada berie na vedomie predložený návrh' rozpočtu Univerzity
Komenského v Bratislave. SR súčasne odporúča vedeniu UK dopracovať
podkladový materiál o financovaní, hospodárení a programe UK s komparáciou
oproti predošlému obdobiu vo forme správy o hospodárení, a doručiť ho členom ,
Správnej rady, v termíne do 15.5.2004.

K bodu č.l

Na začiatku zasadnutia uvítal členov Správnej rady jej predseda, Mgr. art. Ľubo
Roman. Úvodom oboznámil členov Správnej rady ( d'alej len SR) s navrhovaným
programom zasadnutia a následne otvoril hlavnú tému zasadnutia - financovanie
a rozpočet Univerzity Komenského. Načrtol základný problém hospodárenia
a fungovania vysokých škôl - nedostatok finančných prostriedkov. Dotkol sa
jednej z možností čiastkového riešenia tejto situácie navrhovaného
a pertraktovaného rektormi a funkcionármi jednotlivých vysokých škôl, a to



možnosti vyberania poplatkov za štúdium v úsilí predísť kolapsu vysokej školy.
Zároveň zdôraznil dôležitosť prerokovania rozpočtu v Správnej rade, nakoľko od
jeho schválenia sa nutne odvíja základný hospodársky chod školy. Odovzdal
slovo rektorovi UK, doc. PhDr. Františkovi Gahérovi, PhD, k bližšiemu
komentáru k predkladanému návrhu rozpočtu UK.

Rektor UK úvodom oboznámil členov správnej rady so základnými číselnými
údajmi dokumentujúcimi prácu na UK, najmä počet študentov, počet vedeckých
pracovníkov, vedeckým výkon UK, ktorý predstavuje 40 percent výkonu všetkých
vysokých škôl na Slovensku. Zdôraznil s poľutovaním, že daným vstupným
údajom nezodpovedajú prostriedky pridelené UK zo štátneho rozpočtu. Alokácia
prostriedkov zo štátneho rozpočtu funguje podľa tzv. výkonového modelu, ktorý
je však podľa slov rektora UK nevýhodný pre tie univerzity, ktoré sústreďujú
svoju pozornosť na kvalitu vzdelávania a vedy. Nevýhodne boli v dôsledku
uplatňovania tohto modelu v tomto roku poznačené najmä UK a STU, ako dve
najväčšie vysoké školy. UK dostala v tomto roku zo štátneho rozpočtu 078
miliónov korún menej, ako bol pôvodný rozpis.
Rektor konštatoval, že celkovo je rozpočet UK koncipovaný ako vyrovnaný,
pričom po prvýkrát prekročil hranicu dvoch miliárd korún. Okrem štátnej dotácie
príjmy predstavujú zostatky z minulého roka, a predovšetkým výnosy z vlastnej
činnosti vo výške 16 percent príjmov, čo je v podmienkach verejného sektora
vysoká suma.
Podrobný návrh rozpočtu dostali členovia Správnej rady v písomnej podobe.
Rektor načrtol štruktúru výdajov, pričom približne 80 percent prostriedkov je
použitých na mzdy. Konštatoval fatálny nedostatok pridelených kapitálových
prostriedkov vo vzťahu k výkonu UK, z ktorých nie je možné pokryť správu
majetku a budov UK, pričom mnohé sú v havarijnom strave.
Rektor vyjadril presvedčenie, že UK by mala byť v centre väčšej pozornosti zo
strany štátu, kým doposiaľ tomu tak bolo predovšetkým v prípade
novovznikajúcich vysokých škôl. Najväčší nedostatok prostriedkov je pociťovaný
v oblasti miezd, tovarov a služieb. V rámci UK bolo navrhované, aby prostriedky
na mzdy boli krátené rovnako u všetkých fakúlt. V oblasti tovarov a služieb,
predovšetkým energií, je nedostatok ešte vypuklejší, v súčasnosti možno povedať,
že prostriedky v tejto oblasti postačujú do septembra tohto roku.
Rektor zároveň predložil členom SR uznesenie z kolégia rektora, ktoré sa
zaoberalo touto otázkou z pozície jednotlivých súčastí UK, predovšetkým
dekanov jednotlivých fakúlt. Za účelom hľadania riešenia tejto situácie zasadne aj
mimoriadna Slovenská rektorská konferencia; rektori vysokých škôl sa obrátili
listom na predsedu vlády o pomoc, a bolo im prisľúbené pridelenie mimoriadnej
finančnej dotácie z rezervy. Predstavitelia slovenských vysokých škôl budú
zároveň rokovať o zmene východísk pre prideľovanie finančných prostriedkov
v budúcom roku a apelovať na naplnenie predpokladov rozvoja vysokého školstva
obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády, s cieľom postupného dosiahnutia
porovnateľnej finančnej základne krajín OECD. Vzhľadom k skutočnosti, že sa
nedarí plniť predpokladaný percentuálny nárast hrubého domáceho produktu,
z ktorého príslušná časť mala slúžiť na dofinancovanie vysokého školstva, rektor
UK konštatoval, že po vstupe SR do EU je možné očakávať pokles
konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl v podmienkach európskeho
trhu. Konštatoval, že ostatné pristupujúce krajiny vydávajú väčšiu časť rozpočtu
na fungovanie a rozvoj vysokých škôl. Ako príklad uviedol Karlovu Univerzitu
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v Prahe, ktorá disponuje vyše dvojnásobným rozpočtom pri počte študentov len
o 50 percent vyšším než na UK. Rektor UK taktiež uviedol, že na univerzite
prebiehajú všetky dostupné úsporné opatrenia, napriek interným opatreniam však
nie je možné zásadný nedostatok financií, najmä voblasti energií preklenúť.
Následne rektor UK uviedol, že všetky údaje majú členovia správnej rady
k dispozícii v písomnej podobe návrhu rozpočtu, pričom podrobné otázky je
pripravená zodpovedať prítomná kvestorka UK.

Predseda Správnej rady, Ľ. Roman otvoril diskusiu k predmetným otázkam.

Khodu 2

Do diskusie sa prihlásil p. guvernér Jusko. Navrhol, aby SR najprv prerokovala
bod 2) programu, vzhľadom k tomu, že ide o formálnoprávny úkon zo strany SR.
Predseda Správnej rady po odsúhlasení uvedeného postupu členmi SR požiadal
rektora UK o úvodné slovo k bodu 2 programu.
Rektor UK v krátkosti uviedol k budúcej zmluve o vecnom bremene, že ide
o niekoľko metrov potrubia vedeného cez pozemok UK, pričom uvedené potrubie
je vedené v podzemí, nijakým spôsobom neznehodnocuje pozemok UK. Vecné
bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu. Budúcu zmluvu o zriadení
vecného bremena už odsúhlasil AS UK. Podrobnú informáciu spolu so zmluvou
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena dostali členovia SR vopred ako
materiál k rokovaniu. Na platnosť zmluvy o vecnom bremene je v zmysle § 41
ods. 1 písm. zákona o vysokých školách potrebný predchádzajúci písomný súhlas
Správnej rady UK.
Prítomní členovia Správnej rady jednomyseľne vyjadrili súhlasné stanovisko so
zriadením zmluvy o vecnom bremene a prijali uznesenie č. 2.1

Khodu 3
Správna rada sa opäť vrátila k prerokovávaniu rozpočtu UK. Predseda SR vyjadril
názor, že je dôležité presvedčiť verejnosť o potrebe vzdelania v spoločnosti, ako
i jeho financovania a zaradenia medzi priority v spoločnosti.
Vyzval jednotlivých členov správnej rady k vyjadreniu k problematike rozpočtu.

Guvernér NBS, Ing. Jusko zhodnotil možnosť pôsobenia Správnej rady v tomto
smere jednak navonok, v otázke pomoci pri získavaní prostriedkov pre UK,
a jednak dovnútra, v možnosti participácie na prerozdeľovaní prostriedkov na
pôde UK formou vyjadrení a stanovísk. Východzí bod pre členov SR, ktorí by
mohli pomôcť univerzite získavať podporu a finančné prostriedky, videl
v dostatku informácií; z tohto pohľadu ohodnotil predložený materiál - rozpočet
UK ako chudobný. Vyjadril sa za prípravu obsažnejšieho materiálu, ktorý by
samonosne vyjadril potreby UK, jej možnosti pri súčasnom stave prostriedkov,
ako aj stav financií v minulosti, prítomnosti, a plánované ciele a ich finančné
krytie. Dostatok informácií, nielen číselných, považuje za základný pilier
pôsobenia členov SR v prospech UK.

K nastolenej otázke podala informáciu kvestorka UK. Akceptovala názor p.
Juska, zároveň však uviedla, že schvaľovaniu rozpočtu predchádza správa
o hospodárení, ktorá je obsahovým východiskom pre samotný vypracovaný
rozpočet. Žiaľ, vzhľadom na časové posuny v príprave daných materiálov
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spôsobené vonkajšími okolnosťami, správa o hospodárení sa nachádza vo finálnej
fáze prípravy, nebola ešte k dispozícii v úhrnnej podobe. Kvestorka UK sa
následne vrátila k otázke štruktúry príjmov rozpočtu, zdôraznila, že 16 percent
príjmov si univerzita naplánovala vygenerovať sama, čo je v podmienkach
verejnej vysokej školy vysoká ambícia a nová skutočnosť. Tieto prostriedky
doplnia dotáciu zo štátneho rozpočtu a prebytok z minulého roka. UK zároveň
prijala súbor 15 opatrení na hospodárenie s prostriedkami, využitie všetkých
rezerv a získavanie vlastných výnosov. Jednotlivé súčasti UK sú povinné uvedené
opatrenia rešpektovať a ďalej rozpracovať na vlastné pomery.
Kvestorka UK sa obrátila na členov SR s prosbou o pomoc pri získavaní
prostriedkov zo štátneho rozpočtu vzhľadom k tomu, že súčasné kritériá
napomáhajú financovaniu masových odborov, financovanie rozvoja vedy je
v úzadí. Taktiež poukázala na absolútny a krízový nedostatok pridelených
kapitálových prostriedkov, ktoré nepokryjú ani nevyhnutnú obnovu budov
vysokej školy a ktorých nedostatok nie je možné vykryt' akýmikoľvek úspornými
opatreniami.

Predseda Správnej rady sa pripojil k vyjadreniu guvernéra Juska a zdôraznil
potrebu informovanosti členov správnej rady do tej miery, aby sa ozrejmili
vnútorné toky financií a spôsob hospodárenia, priority UK, možnosti presunu
finančných prostriedkov, mzdových úspor, skladby odborov, možnosti zlučovania
odborov, atď Poukázal na potrebu poznania vecných argumentov, vnútorných
podkladov číselných ale najmä obsahových výpovedných hodnôt.

Prorektor Osuský uviedol praktický príklad prevádzky bloku budov jednej
z fakúlt UK, pri ktorej vstupné prostriedky nepostačujú od počiatku ani na jej
prevádzku ani na jej údržbu, a z tohto pohľadu je situáciu pri daných vstupných
financiách neriešiteľná.
Podporil myšlienku spoplatnenia štúdia. Zdôraznil však, že rozličné odpory majú
rôznu finančnú náročnosť. Poukázal na exkluzivitu UK pri výuke úzko
špecializovaných odborov, napr. japanistiky, arabistiky, a ďalších odborov, ktoré
sú drahé, málopočetné, neefektívne. Zdôraznil, že v takomto prípade je štát
zodpovedný za podporu alebo zrušenie daných odborov. V prípade, ak by sa
univerzita správala trhovo, menšinové odbory by bola nútená zrušiť. Bremeno
takejto výuky ( alebo jej zrušenie) je však povinný niesť štát, stratu nemôže
znášať vysoká škola.

P. guvernér Jusko opätovne vyslovil myšlienku na prípravu bohatšieho, uceleného
argumentačného materiálu s dostatkom informácií v budúcom roku vo vzťahu k
rozpočtu, ktorý by bol členom Správnej rady postačujúcim pre pomoc
a získavanie prostriedkov v prospech univerzity.

Podpredseda Správnej rady, K. Mičieta, ktorý je zároveň predsedom
Akademického senátu UK uviedol, že akademický senát si pre schvaľovanie
rozpočtu, ako aj pre ďalšie interné prerozdelenie pridelených prostriedkov taktiež
vyžiadal dodatočné podrobnejšie informácie a údaje k rozpočtu.

Ing. Badžgoň sa pripojil k myšlienke sprehľadnenia a podrobného, čitateľného
označenia potrieb, požiadavkov UK, vyznačenia predpokladaných aj
absentujúcich príjmov UK i s príslušnými dopadmi v danom materiály. Poukázal
na príklady viacerých zahraničných univerzít, kde jedným zo zdrojov príjmov sú
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taktiež sponzorské dary, ktoré sú ako položka podrobne vyznačené v príslušných
materiáloch. Zdôraznil taktiež, že je nutné vyšpecifikovať, na aké položky presne
je dostatočné finančné krytie, na aké je čiastočné, na aké nie je. Ako jednu
z možností získania finančných prostriedkov uviedol možnosť spolupracovať
s nadáciou či občianskym združením podporujúcim činnosť univerzity. Priemerné
mzdy pracovníkov navrhol vyselektovať na interných, externých pracovníkov.
Zahrnúť do materiálu možnosti spolupráce so sponzoringovými firmami, so
zahraničnými univerzitami, poberanie štipendií, ubytovacích kapacít. Uviesť
presnú kvantifikáciu toho, čo je zabezpečené a čo je potrebné zabezpečiť.
Uviedol, že daný materiál by mal poskytnúť dostatok prehľadných informácií
primeranej argumentačnej sily bez toho, aby ho bolo potrebné ďalej vysvetľovať.
Materiál by mal byť čitateľný nielen pre štát, ale aj pre prípadných potenciálnych
sponzorov či spolupracujúce firmy, inštitúcie. Taktiež zdôraznil, že Univerzita
Komenského sa musí v konkurenčnom prostredí správať konkurenčne, trhovo.
Predložený materiál z tohto pohľadu podľa jeho názoru nemá dostatočnú
výpovednú hodnotu.

Na uvedené diskusné príspevky reagovala kvestorka UK, ktorá uviedla, že postup
prípravy rozpočtu aj eho štruktúra je viazaná na metodiku MF SR a MŠ SR.
Uviedla, že dané číselné kódy predstavujú heslá konkrétnej vecnej náplne
(rozvoj, spolupráca, sociálne programy, študentské domov, atď.) a zároveň, že
rozpočet je len rámcový a v priebehu roka doplňaný, obsahuje prostriedky
účelovo viazané i voľné. Daný rozpočet je následne tiež rozpracovávaný na úrovni
jednotlivých fakúlt. Zároveň uviedla, že vecný podkladový materiál k rozpočtu
predstavuje pripravovaná správa o vedeckej činnosti, správa o hospodárení,
o vzdelávacej činnosti a správa o zahraničných vzťahoch, ktoré by bolo potrebné
pripojiť k rozpočtu. Kvestorka UK akceptovala potrebu členov správnej rady
poznať uvedené materiály; údaje v nich obsiahnuté však nie je možné zahrnúť
priamo do rozpočtu.
Taktiež uviedla, že zásadnú výpovednú hodnotu a argumentačnú silu má samotný
fakt, že prídel finančných prostriedkov je o 78 miliónov nižší oproti pôvodnému
rozpisu, napriek tomu, že ceny energií stúpli.

Ľ. Roman vyjadril myšlienku, že správna rada mala disponovať týmito materiálmi
( správami) pred samotným schvaľovaním rozpočtu, s prípadným komentárom,
kde finančné prostriedky chýbajú, pre možnosť poznať a predvídať vývoj UK
v jednotlivých oblastiach.

Na uvedené reagoval p. Badžgoň, opätovne zdôraznil potrebu sprievodného
hutného materiálu k rozpočtu. Zaujímal sa o tvorbu rozpočtu, akým spôsobom
prebieha kreovanie požiadavky na finančné prostriedky zo strany UK; či je
formulovaná" zospodu", od katedier až po rektorát.

P. kvestorka odpovedala, že požiadavky z UK na prídel finančných prostriedkov
od ministerstva išli od katedier cez fakulty, "zdola nahor". Následne
ministerstvom pridelené prostriedky ( v podstatne menšom množstve) podliehajú
opätovnému prerozdeleniu v rámci internej štruktúry UK.

Do diskusie sa zapojil rektor UK; doplnil informácie ohľadom materiálov, ktoré
sú k dispozícii v separátnej podobe. Zároveň uviedol, že v otázke prerozdeľovania
finančných prostriedkov UK interne postupuje podľa odlišných princípov než
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ministerstvo. V prípade, ak by univerzita postupovala podľa výkonového modelu
prijatého ministerstvom, v uplynulom roku by musela zrušiť štyri fakulty. Interne
však na pôde UK funguje prerozdelenie na princípe solidarity a integrity
univerzity, zohľadňuje sa kvalita pedagogického procesu a vedecký výkon.
Uviedol, že UK de facto udržuje za štát odbory, ktoré by z hľadiska výkonového
modelu nemali fungovať (jazyky, slavistika, astronómia). Argumentačný materiál
k danej problematike UK má vypracovaný a používa ho každoročne vo vzťahu
k MŠ SR, nadväzne na čo rektor UK uviedol, že je možné pripravit' pre členov
správnej rady špeciálny materiál ako doplnok k rozpočtu, ktorý by mapoval danú
problematiku.

P. Badžgoň uviedol, že mal možnosť nahliadnuť do materiálov predložených na
MŠ SR zo strany iných škôl; boli pripravené presvedčivej šie, v dôsledku čoho
získali menšie školy väčšie finančné prostriedky. Opätovne zdôraznil nutnosť
zmapovať všetky príjmy školy a uviesť presné údaje koľko finančných
prostriedkov je potrebných na pokrytie výdajov, koľko je k dispozícii, koľko
chýba; transparentne zdokumentovať situáciu a uviesť argumenty podložené
informáciami bez nutnosti ďalšieho vysvetlenia

Prorektor Dúbrava reagoval na prebiehajúcu diskusiu vyjadrením, že daný
materiál je v istom zmysle pripravený stroho faktograficky, v ďalšom slede mal
nasledovať širšie koncipovaný podrobnejší materiál. Oboznámil členov správnej
rady s grafickým znázornením porovnania a rozdielov v jednotlivých
filozofických fakultách slovenských vysokých škôl čo do produkcie, počtu
študentov, a finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené.
Vyjadril poďakovanie členom správnej rady za ponuku a ochotu hlbšie sa
zaoberať štúdiom finančnej analýzy UK. Uviedol, že UK sa bude uchádzať
o dôveru a podporu členov správnej rady i cestou prípravy požadovaných
materiálov.

Prorektor Ostrovský vnímal námety členov správnej rady vo vzťahu k príprave
materiálov ako vítaný pozitívny impulz k príprave budúcich analýz, ocenil
sľúbenú pomoc členov správnej rady v prípade dostatočne výpovedného
materiálu.
Uviedol, že vo vzťahu ku kapitálovým prostriedkom je. UK jeden z hlavných
oponentov výkonového modelu prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Namietal voči argumentu, že v prípade transparentnosti ministerstvo pridelí
korektne príslušné finančné prostriedky. Graficky znázornená tabuľka
dokumentuje, že finančné prostriedky rozličným univerzitám z rozpočtu boli
prideľované v rozpočte s výkonovým modelom nie v závislosti od vstupných
kritérií (výkon, zmena počtu študentov, mzdy ...). Ministerstvo vzhľadom aj na
uvedené argumenty prisľúbilo zmenu uvedeného modelu a prizvalo na spoluprácu
zástupcov vysokých škôl. Uviedol, že predložený rozpočet je výslednicou
zložitých procesov, ktoré začínajú "zdola nahor", od najmenších súčastí fakúlt.

Ing. Badžgoň zhrnul, že vhodný režim pre požadovanie finančných prostriedkov
zahŕňa vymedzený plán, pridelené prostriedky z minulého roka a skutočnosť, ako
aj vymedzenie plánu a prostriedkov na aktuálny rok. Takto koncipované údaje je
možné vyhodnocovať a porovnávať.
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Ing. Puha podporil predošlých diskutujúcich ohľadom obsažného podkladového
materiálu, dostatku informácií.

Primátor Ďurkovský vyjadril za seba potrebu zo strany UK jasne vyjadrit'
konkrétne podnety, v čom je potrebné pomôct', zadefinovat', vypovedat' v čom sú
problematické oblasti, už vypreparované. Vyjadril určitú paralelu v pozícii UK
a mesta, v oboch prípadoch ide o poddimenzovaný rozpočet. Uviedol, že ako
primátor vidí určité riešenie i v ľudských zdrojoch, v intemom hospodárení.
Konkrétne ponúkol možnost' UK vyjadrit' sa k potrebe stavat' študentské domovy,
ktorú by bolo možné v spolupráci s mestom realizovat'.

Prorektorka Duračinská zdôraznila, že celková filozofia financovania VŠ počíta s
vlastnými zdrojmi príjmov, pričom koncepcia poplatkov za štúdium nebola
v tomto roku schválená. Zároveň na vysoké školy prešiel majetok štátu, ktorý bol
v nevyhovujúcom technickom stave, s nutnost'ou investovat' do jeho sanácie.
Zároveň uviedla, že problém sponzorstva a spolupráce s firmami negatívne
ovplyvňuje súčasná daňová politika štátu, ktorá sponzorstvo nezvýhodňuje.
Hľadanie ďalšieho zdroja financií je v súčasných podmienkach obtiažne.

Rektor UK uviedol, že k rozpočtu bude vypracovaný dokument, čitateľný
prehľadný a argumetačne podrobne pripravený.
K študentským domovom uviedol, že je prioritou UK je udržiavat' na prijateľnej
úrovni existujúce študentské domovy, nie stavat' nové.

Na základe záverov, ktoré vyplynuli z diskusie prítomní členovia správnej rady
jednomyseľne prijali Uznesenie Č. 3.1.

K bodu 4:
Ing. Badžgoň podal námet na získanie finančných prostriedkov cestou spolupráce
univerzity s podnikateľským prostredím - navrhol vypracovat' projekt na možnost'
udeľovania plakiet UK za podporu a rozvoj univerzity formou finančnej podpory
v rámci podnikateľského prostredia, v ktorom sa aj UK musí pohybovat'.
Praktické spracovanie námetu prebehne formou spolupráce kvestorky UK a Ing.
Badžgoňa.

V Bratislave, 25.3.2004

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda Správnej rady UK
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