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Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, konaného
dňa 23.03.2005 o 17,00 h v zasadačke Vedeckej rady UK

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Úvod
2. Prerokovanie návrhu rozpočtu UK na rok 2005
3. Rôzne

Prijaté uznesenie k bodu 2 :

Správna rada UK prerokovala návrh rozpočtu UK na rok 2005 ako vyrovnaný, vzala ho na
vedomie a odporúča vedeniu UK:

l. návrh rozpočtu na rok 2005 schváliť
2. pojmovo upraviť metodiku rozpisu dotácii prostriedkov zo ŠR

ad l) Na úvod zasadnutia Správnej rady UK (ďalej len SR UK) privítal prítomných členov
a hostí - členov vedenia UK predseda SR UK - p. Mgr. art. Ľ. Roman. Zároveň predstavil aj
novovymenovaných členov SR UK a odovzdal im menovacie dekréty. Novými členmi SR
UKsú:
Ing. Eva Bizoňová, generálna riaditeľka Sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR
Ing. Ivan Šramk:o, guvernér NBS
Ing. Róbert Šimončič, CSc., riaditeľ Microsoft Slovakia, s.r.o.

Marek Ballon, študent a člen AS UK.
Ďalší novovymenovaný člen SR UK - Ing. Peter Prónay, riaditeľ Siemens Business Services,
s.r.o., sa ospravedlnil a na rokovaní sa nezúčastnil.

V úvodnom príhovore predseda SR UK skonštatoval, re podvečerný čas zasadnutia sa
. ukázal ako vhodnejší, vzhľadom na početnejšiu účasť členov. Ďalej oboznámil prítomných
s programom rokovania a vyzval rektora UK, p. doc. F. Gahéra, CSc., aby predstavil materiál
,,Návrh rozpisu rozpočtu UK na rok 2005".

ad 2) Rektor UK - doc. PhDr. F. Gahér, CSc. uviedol, re návrh rozpočtu, s ktorým sa
mohli členovia SR UK vopred oboznámiť (bol doručený elektronickou aj klasickou poštou),
predstavuje rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 2.264.616 tis. Sk, z toho dotácia zo
ŠR predstavuje 1.869.396 tis. Sk. výnosy sú rozpočtované vo výške 290.146 tis. Sk.
Rozpočet nákladov UK ako celku, aj jednotlivých fakúlt a súčastí UK nesmie prevýšiť ich
výnosy, teda rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný alebo kladný. Rektor UK ďalej
konštatoval, že za rok 2004 dosiahla UK kladný hospodársky výsledok. Presné čísla sú
v súčasnosti predmetom auditu. Je však zrejmé, že podstatnú časť strát z rokov 2002 a 2003



sa podarí týmto kladným hospodárskym výsledkom vyriešiť. Kladný hospodársky výsledok
bude vyčíslený vo výške cca 45 mil. oproti medializovaným 97 mil. Sk, čo bolo spôsobené
zaúčtovaním výnosov budúcich období a zavinené na jednej strane metodickou chybou a na
druhej strane aj chybou pracovníkov UK. Napriek tomu hospodárenie v minulom roku
ukázalo, že sa UK podarilo racionalizovať činnosť a je predpoklad pokračovania tohto trendu.

Rektor UK ďalej zdôraznil, že sa vedeniu UK podarilo urobiť prielom v metodike
nápočtu prostriedkov štátnej dotácie z úrovne MŠ, čo sa pozitívne odrazilo na výške dotácie
na mzdy učiteľov. Ide o to, že nápočet mzdových prostriedkov odzrkadluje výkony vo vede
a výskume, kde výkon UK predstavuje až 25 % výkonov v oblasti vedy a výskumu v rámci
VŠ.

Rektor UK tiež uviedol, že vzhľadom na to, že UK je decentralizovaná inštitúcia,
návrh rozpočtu je len rámcový a podrobný rozpis bude vykonaný na jednotlivých fakultách
a ostatných súčastiach UK.

Nápočet vlastných výnosov podľa súčastí bol vykonaný podľa metodiky vo výške 10
%, v prípade ak bol výnos príslušnej súčasti v roku 2004 vyšší, rozpis je na úrovni roka 2004.
Súhrnne to predstavuje cca 16 %, čo je dobrá úroveň v porovnaní s ostatnými verejnými
vysokými školami.

V porovnaní s rokom 2004 dostala UK v rozpise dotácie o 230 mil. Sk viac, avšak
reálny nárast na rozvoj UKje cca 10 mil. Sk.
Tieto čísla rektor UK odôvodnil nasledovne :

v minulom roku dostala UK v rozpise rozpočtu v priebehu roka rozpočtovými
opatreniami cca 130 mil. Sk, ktoré boli určené na dofinancovanie klinickýchpracovísk
a na sociálne štipendiá;
daň z nehnuteľností v roku 2004 predstavovala čiastku cca 360 tis. Sk, v tomto roku je
to cca 9 mil Sk;
valorizácia miezd, ktorá vyplýva z vyššej kolektívnej zmluvy v tomto roku
predstavuje cca 20 mil. Sk;
v roku 2004 dostala UK aj dodatočnú dotáciu vo výške 50 mil. Sk.

Na kapitálové výdavky dostala UK prostriedky vo výške 9 mil. Sk na vedu a výskum.
Kapitálové výdavky na stavby ešte neboli z úrovne MŠ rozpísané, ale tu pôjde len o účelovo
viazané prostriedky na rekonštrukciu telocvične FTVŠ UK.

Úsporné opatrenia v minulom roku boli vykonané v oblasti ľudských zdrojov, podarilo sa
znížiťpočet zamestnancov UK o 3%, podobne ako to bolo aj v roku 2003.

Rektor UK ďalej uviedol, že vzhľadom na to, ži:, v minulom roku členovia SR UK mali
pripomienky k nedostatku poskytnutých informácií ohľadne porovnania UK s inými VŠ
(domácimi i zahraničnými), na základe ktorých sa mali zorientovať a vyjadrovať
k navrhnutému rozpočtu, pripravilo vedenie UK prezentáciu. Údaje pochádzajú z prezentácie
komisára EÚ p. Fígeľa a zo zdrojov UK. Zároveň informoval, že vedenie UK uskutočnilo

. v priebehu roka aj niekoľko tlačových konferencií, ktorých účelom bolo najmä prezentovať
výsledkyUK a efektivitu nakladania s finančnýmiprostriedkami daňových poplatníkov.

Prezentáciu so súhlasom predsedu SR UK vykonali prorektori UK - p. MUDr. Martin
Dúbrava, CSc. a doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

P. prorektor Dúbrava na úvod uviedol, že údaje pochádzajú z prezentácie komisára EÚ
p. Fígeľa na rektorskej konferencii v marci t.r. (kde žiaľ prezentoval údaje z roku 2001 ako
najnovšie) a zo zdrojov UK. Porovnaním výdajov na vzdelávanie v jednotlivých štátoch EÚ z
prezentovaných údajov jednoznačne vyplýva, že Slovensko trpí podfinancovaním
vysokoškolského vzdelávania.

2



V porovnaní s vysokými školami na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave dosahuje
vo všetkých parametroch rozhodujúcich pr~ činnosť univerzity nadpriemerné postavenie
s dotáciou zo SR na úrovni 1/5 nákladov na VS v SR. Menovite:
- nezamestnanosť ročných absolventov je 0,11 %

(o 400 % nižšia, ako je celoslovenskýpriemer)
- 17% VŠ študentov v SR študuje na UK .
- 27% doktorandov v SR študuje na UK
- 23 % internýchprofesorov v SR pôsobí na UK
- 32 % zo zahraničnýchgrantov získava UK
- 23 % z domácich grantov získava UK
- 1I3 zahraničnýchštudentov študuje na UK .... atď.

Komentár k rozpisu rozpočtu UK predniesol prorektor UK - p. doc. RNDr. l. Ostrovský,
CSc., ktorý v úvode prostredníctvom grafu prezentoval vývoj v rozhodujúcich ukazovateľoch
od roku 1990: počet študentov, počet učiteľov a výška variabilnýchvýdavkov. Z prezentácie
vyplynulo, re pri rovnakom počte učiteľov sa zvýšil počet študentov za sledované obdobie
z 15 tis. na 27 tis. Výška variabilných výdavkov, t.j. výdavkov na tovary a služby (bez
mzdových nákladov) sa v reálnej hodnote (t.j. po započítaní inflácie)pohybuje na úrovni roka
1992. To znamená, re pri rastúcom počte študentov UK zabezpečuje svoj chod s nižšími
nákladmi. Rozhodujúcim ukazovateľom je tiež skutočnosť, re pri rastúcom počte študentov 1.
ročníka rastie konštantne aj počet absolventov.

V oblasti ľudských zdrojov - celkový počet zamestnancov od roku 1990 klesá. Do
minulého roku klesal aj počet vedecko-výskumnýmpracovníkov, od roku 2004 sa zdá, že UK
reflektuje na medzinárodný trend a očakáva sa pokračovanie trendu, teda zvyšovanie počtu
vedecko-výskumných pracovníkov. V prípade učiteľov (financovaných z programu 7701 -
VŠ vzdelávanie a prevádzka VŠ) bol počet od roku 1990 konštantný - pohyboval sa na úrovni
2100-2200 učiteľov. Od roku 2002 prichádza k naštartovaniu personálnej reformy, výsledkom
čoho je aj pokles počtu učiteľov na UK.

V ďalšom priebehu zasadnutia otvoril predseda SR UK p. Mgr. art.Ľ. Roman
rozpravu k predloženému materiálu.

O slovo sa prihlásil p. Ing. R. Šimončič, CSc., s tým, re čísla boli zaujímavé a jeho otázka
znela: Kam sa chceme dostať? Sú tie čísla dobré a sme s nimi spokojní, alebo existuje vízia
kam sa chce univerzita v priebehu nejakého krátkeho, merateľného ~asu dostať?

Na otázku odpovedal rektor UK - p. doc. PhDr. F. Gahér, CSc., ktorý uviedol, re UK
vychádza z Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2004-2008 - materiál majú členovia
SR UK z predchádzajúcich období. Pokiaľ ide o počet študentov, UK chce zachovať svoj
podiel na slovenskom študentstve. Zvyšovať počet študentov je už takmer nemožné,
vzhľadom na objektívne limity.
Čo sa týka l'udských zdrojov je plánované ešte počas dvoch rokov uskutočňovať
racionalizačné opatrenia. V tomto roku sedem z trinástich fakúlt dostalo menej finančných
prostriedkov na mzdy, ako potrebujú na skutočný počet zamestnancov. Dekani dotknutých
fakúlt majú za úlohu vypracovať plán racionalizačných opatrení na nasledujúce roky
s ohľadom na zabezpečenie výučby v plánovaných študijných programoch. Nie je
samozrejme možné bezhlavo znižovať počty zamestnancov bez analýzy potrieb.
Od septembra t.r. sa budú na UK študovať aj nové študijné programy, ktoré boli
akreditované. Bolo rozhodnuté, re každý učitel' musí spÍňať tzv. normu priamej kontaktnej
výučby, ktorá bola stanovená pre profesorov na 8 hodin, docentov 10 h, odborných asistentov
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12 h, asistentov 14 h a lektorov na 16 h týždenne. To považuje vedenie UK za dobrý
orientačný bod, z ktorého sa dá pri racionalizácii vychádzať. UK má aj malé odbory, kde nie
je možné pristupovať k tomuto problému mechanicky. Ide napr. o Filozofickú fakultu UK,
kde by podľa takéhoto kľúča bolo nutné zatvoriť polovicu filologických odborov, čo nie je
cieľom.
Presné čísla znižovania stavu pracovníkov podľa jednotlivých súčastí v tomto období nie je
možné prezentovať vzhľadom na to, že úloha trvá.

P. predseda Mgr. art. Ľ. Roman uviedol, že v minulom roku pri schvaľovaní rozpisu
rozpočtu bola požiadavka SR UK, aby bol rozpočet UK vyrovnaný. Túto úlohu považuje za
splnenú, keďže hospodárenie UK skončilo prebytkom, aj keď bol dosiahnutý - podľa jeho
vyjadrenia drastickým znižovaním kapitálových výdavkov a počtu pedagógov. Graf ukazuje
pozitívny trend v zvyšovaní počtu výskunmých pracovníkov so zámerom vedenia UK
pokračovať v naštartovanej stratégii.
Zároveň položil predstaviteľom vedenia UK otázku v súvislosti so schvaľovanou novelou
zákona o vysokých školách, ktorá zavedie spoplatnenie vysokoškolského štúdia, a to: ako UK
zareaguje, keď bude schválené spoplatnenie VŠ štúdia od 1.9. t.r., či bude možnosť
spoplatnenia využívať - predpoklad je že áno, ako a na čo tieto finančné prostriedky použije.
Mgr. art. Ľ. Roman súčasne žiada, aby bola k tejto problematike zvolaná SR UK, keďže pôjde
o úpravu rozpočtu. Ďalej žiada v takomto prípade predložiť členom SR UK kalkulačný
vzorec, podľa ktorého sa vypočíta poplatok na študenta.

Na otázku odpovedal rektor UK, p. doc. Gahér:
- o výške školného za štúdium na UK bola diskusia už v minulom roku. V návrhu zákona sa
uvádza, že výška poplatku závisí od študijných programov, nie paušálne na fakultu alebo na
univerzitu. Návrh uvažuje so školným vo výške maximálne trojnásobku základu
vypočítaného MŠ SR, ktorý predstavuje priemerné náklady za minulý rok, čo vychádza cca
8600,- Sk.
Na UK existuje dohoda, že návrhy na výšku školného pôjdu zdola. To znamená, že
akademická obec musí byť do tohto procesu zainteresovaná. Vedúci katedier a dekani dajú
návrhy, ktoré podl'a zákona schvaľuje rektor UK.
- na UK to nebude ľahké, vzhľadom na to, že sú odbory, kde nie je veľký záujem o štúdium,
prípadne ide o ťažké študijné odbory ako napr. matematika a fyzika. Zavedenie školného bude
predstavovať pre tieto ťažké študijné odbory ďalšiu prekážku, ktorá môže znamenať dokonca
aj zaniknutie odboru pre nezáujem o štúdium. Ďalej sú na UK odbory, kde spoločenské a
finančné zhodnotenie štúdia nie je natoľko lukratívne, ako napr. pri štúdiu práva. Je
predpoklad, že pri niektorých študijných odboroch by bolo školné vyššie a pri niektorých aj
nulové. Tu ide o študijné odbory, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie kultúry a vedy na
Slovensku, pre zachovanie základného výskumu a reprodukciu základného výskumu. Bude sa
o tom ešte viesť diskusia.
- zákon hovorí o tom, ako sa použijú tieto prostriedky. Návrhje, že 40 resp. 45 % sa použije
na prospechové a sociálne štipendiá. O ostatných prostriedkoch dokonca bude rozhodovať
samostatne študentská komora AS UK, je predpoklad, že sa tieto prostriedky budú dávať na
skvalitnenie pedagogického procesu.

Predseda SR UK, p. Mgr. art.Roman reagoval návrhom, že UK ako celok môže použiť
školné ako stimul na získavanie študentov tým, že menej atraktívne odbory nezaťaží
poplatkom za štúdium a naopak odbory, o ktoré je vyšší záujem zo strany študentov, by
finančne podporili hospodárenie univerzity. Toto by malo za následok pozdvihnutie alma
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mater do pozicie lídra slovenského vysokého školstva, ktorá Je podľa p. Romana
spochybňovaná niektorými predstaviteľmi najmä súkromných VŠ.

P. rektor oponoval, že UK sa necíti byť ,,zhodená" z pozície vedúcej VŠ na Slovensku.
K danej téme - použiť školné ako stimul- uviedol, ~ na UK funguje obrovská solidarita. UK
vychováva študentov, kde štúdium jedného študenta v ,,najdrahšom odbore" stojí cca 900 tis.
Sk a naopak menej finančne náročné odbory, kde náklady na jedného študenta predstavujú
čiastku cca 29 tis. Sk. Upozornil na skutočnosť, že si treba uvedomiť, koľko musí mať UK
študentov za 29 tis., aby mohla dotovať štúdium len jedného študenta za 900 tis. Sk!

K slovu sa prihlásil p. Ing. A. Ďurkovský s otázkou, či sa predstavitelia UK neobávajú
zníženia dotácií zo strany štátu po zavedení školného.

Odpoveď poskytol rektor UK v tom zmysle, že v minulosti tu obavy boli a na úrovni
Konferencie rektorov slovenských VŠ boli prijaté uznesenia o tom, aby bolo zavedené školné
len v tom prípade, že sa zachová aj dotácia z verejných prostriedkov do systému vysokých
škôl.
Ďalej p. rektor uviedol, že pre budúcnosť sa zníženia už neobáva, a to z toho dôvodu, že vláda
si uvedomuje podfinancovanie školstva MF SR pripravuje národný akčný plán, ktorý hovorí
o tom, že ,,lisabonské ciele" sú platné aj pre Slovensko a medzi hlavné priority patrí podpora
VŠ vzdelávania, vedy a výskumu. P. rektor si myslí, že už nie je možné ďalej
podfinancovávať VŠ vzdelávanie a svedčí o tom snád' aj to, že sa zmenila metodika výpočtu
prostriedkov na vedu a výskum.

P. predseda Roman oponoval, že tento optimizmus síce nezdieľa, ale pripomenul, že ked'že
budúci rok bude aj rokom volebným, je možné očakávať takýto vývoj.

Na možnosť zníženia dotácií reagoval aj p. doc. Mičieta, predseda AS UK. Zdôraznil, že
v súčasnosti je na UK asi päť fakúlt, ktoré pokryjú z dotácie len 70-80% bežných výdavkov
na pedagogický proces (voda, svetlo, teplo) a zvyšok hradia z grantových prostriedkov. Má za
to, že už skutočne nie je možné dať školám menej, ako dostávajú teraz. Veľkým problémom
je napr. unikanie tepla z nekvalitne postavených socialistických budov, keď UK nemá
prostriedky na zateplenie objektov a teda nevie vlastnými prostriedkami ovplyvniť úsporu
nákladov napr. na vykurovanie.

P. RNDr. Mach, predseda ŠÚ SR vyjadril optimistický názor, že materiál o vysokoškolskej
stratégii, kde sa vláda zaviazala podporovať školstvo, vedu a výskum už vláda schválila
Navyše tento materiál bol predložený ministrom financií, takže sa dá očakávať jeho
naplnenie. Znižovanie dotácií sa podľa neho očakáva na súkromné VŠ vo väzbe na stanovené
poplatky na týchto školách.

o slovo sa prihlásil guvernér NBS, p. Ing. Šramko - položil otázku, ako sa bude technicky
postupovať v prípade vyberania školného, či sa bude ,,novelizovať" rozpočet. K
vlastnému rozpisu rozpočtu na rok 2005, dal otázku ohľadne predložených materiálov -
jednotlivých tabuliek rozpisu rozpočtu na rok 2005. Menovite chcel vedieť, aký je obsah
informácie "schválený rozpis dotácie r. 2004", či ide o skutočnosť roka 2004 a či je možné
tieto údaje porovnávať z hľadiska nárastu napr. mzdových prostriedkov. A ďalej, či je možné
z tohto materiálu zistiť napr. aký je vývoj priemernej mzdy na UK.
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Otázku zodpovedal rektor UK - upresnil, že tu ide len o prostriedky pridelené a rozpísané na
začiatku roka, ktoré boli v priebehu rozpočtového roka 2004 ešte zvýšené o rozpočtové
opatrenia, nie o skutočnosť roka 2004. Skutočnosť roka 2004 bude predmetom Výročnej
správy o hospodárení UK za rok 2004.

Vo veci postupu v prípade vyberania školného odpovedal predseda SR, UK p. Mgr. art.
Roman:
- finančné prostriedky vybrané ako školné sú výnosom, preto nie je nutné znovu schvaľovať
resp. vyjadrovať sa k rozpočtu, avšak ako už bolo uvedené vyššie, žiada, aby SR UK pri tejto
príležitosti zasadala a bola oboznámená zo strany vedenia UK o tom, ako budú finančné
prostriedky použité.

Nadväzne položil otázku p. Ing. A. Ďurkovský, či je možné prostriedky zo školného použiť
na kapitálové aj prevádzkové výdavky.

Odpoveď pána predsedu SR UK znela, že áno.

Ďalšia otázka p. Ing. Šramka sa týkala kapitálových výdavkov - prečo rozpis rozpočtu
neobsahuje aj rozpis KV.

Odpoveď dal rektor UK - v rozpise dotácie dostala UK na kapitálové výdavky len 9 mil. Sk
na vedu a výskutn, ktoré sú aj rozpísané. Ďalšie prostriedky - na stavby, ktoré by mala UK
dostať, ešte z MŠ SR neobdržala, Budú to však účelovo viazané prostriedky na konkrétnu
stavbu, kde nie je možné ovplyvniť výšku ani použitie.
Ak by UK chcela rozpísať kapitálové prostriedky z vlastných zdrojov, musela by mať kladný
hospodársky výsledok v takej výške, aby mohla pokryť straty z minulých období a ešte aj
tvoriť fondy.

Predseda SR UK, p. Mgr. art. Roman doplnil, že ak by výnosy zo školného dramaticky
vzrástli, je naozaj nutné, aby sa SR UK zaoberala ich použitím, t. j. či budú použité na
prevádzku alebo na kapitálové výdavky.

Rektor UK uviedol, že pri značne optimistickom pohl'ade je možné uvažovať so sumou do
výšky až 200 mil. Sk. Keď si ale uvedomíme, kde všade by UK tieto prostriedky potrebovala
investovať a čo by potrebovala opraviť ...

P. predseda Roman poznamenal, že napr. za 20 rokov je to značná suma.

Ďalej pokračoval p. guvernér Šramko, ktorý sa vrátil k otázke priemerných miezd na UK.

Odpovedal rektor UK, ktorý uviedol, že UK nerozpočtuje priemernú mzdu. V metodike
delenia rozpočtu je obmedzenie, že jednotlivé súčasti môžu rozpísať mzdové prostriedky len
do výšky 80% bežných výdavkov. Mzdová a personálna politika je v kompetencii dekanov
jednotlivých fakúlt a vedúcich ostatných súčastí UK.
Pokiaľ ide o konkrétne údaje - priemerná mzda na UK za rok 2004 je 16.884,- Sk. Rozdiely
medzi jednotlivými fakultami sa však pohybujú v rozmedzí od cca 20 tis. Sk do cca 15 tis. Sk.
Aj v tomto sa prejavuje tá skutočnosť, že UK je samosprávna decentralizovaná inštitúcia.
Dekani fakúlt majú v personálnej a mzdovej oblasti kompetencie na úrovni právnej
subjektivity.
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Do diskusie o priemerných mzdách sa zapojil aj p. doc. Mičieta, ktorý zdôraznil, že
vzhľadom na obmedzenie, že mzdové prostriedky môžu dosiahnuť len 80% bežných
výdavkov, je snahou racionalizačnými opatreniami dosiahnuť naplnenie aspoň
~,tabuľkových", t.j. nárokovateľných zložiek platu. Je zložité hovoriť o raste priemernej mzdy,
keď niektoré fakulty majú problém pokryť zákonné nároky zamestnancov.

Prorektor ~ p. doc. Ostrovský členom SR UK vysvetlil spôsob, ako vzniká prebytok
v hospodárení nielen ~ ale aj ostatných verejných VŠ. Jednak ide o prenesené účelové
finančné prostriedky z projektov z minulých obdobi Zákon umožňuje prenesenie takýchto
financií do nasledujúceho rozpočtového obdobia. Druhú časť prebytku tvoria prostriedky
vzniknuté tým, že nemáme možnosť tvoriť odpisy, lebo nemáme z čoho. Na strane nákladov
nemáme zodpovedajúcu protiváhu, preto nám na jednej strane vznikne kladný hospodársky
výsledok a na druhej strane nám vzniká vnútorný inovačný dlh. O tomto probléme sa verejne
nehovorí, pričom inovačný dlh vysokých škôl sústavne rastie. Ide teda o účtovne vytvorený
hospodársky výsledok, ktorý nie je výsledkom racionalizačných opatrení.
Na margo tohto poznamenal p. predseda Roman, že iste je to pravda. Táto metodika však bola
použitá aj v minulých účtovných obdobiach, keď hospodárskym výsledkom bola strata. Preto
považuje kladný hospodársky výsledok minulého roka za úspech.

P. prorektor Osuský reagoval na pomer medzi výškou uvažovanej sumy za školné za celú
~ ktorú predstavuje uvažovaných 200 mil. Sk a celkovým ročným rozpočtom Ulš; ktorý
ročne predstavuje sumu cca 2,2 mld. Sk. Pripomenul, že aj keď opomenieme nízke finančné
ohodnotenie vedcov a pedagógov, študijné odbory (najmä prírodné a lekárske) sú závislé od
technického vybavenia. Na technickom vybavení sa na rozdiel od platov nedá ušetriť, lebo nie
je možné zakúpiť špičkovú techniku za štvrtinové ceny.

Týmto bola ukončená rozprava ku komentáru k rozpočtu. P. prorektor Ostrovský
pristúpil k samotnému komentovaniu rozpisu rozpočtu podľa jednotlivých tabuliek.
Zdôraznil, že tento rok bola použitá úplne nová metodika delenia štátnej dotácie a príprava
rozpočtu UK. Inovačný krok spočíval v tom, že Ministerstvo školstva SR akceptovalo snahu
vedenia UK o spravodlivejšie rozdeľovanie prostriedkov a 15%-ný vplyv výkonu v oblasti
výskumu, uplatnený na dotáciu pre vzdelávanie a prevádzku VŠI znamená, že UK sa po
viacerých rokoch dostala do ,,zelených čísiel". Rozpis prostriedkov ukázal na tabul'ke,
z ktorej vyplynulo, že na fakulty bolo rozpísaných o 15,5 % viac finančných prostriedkov ako
v minulom roku. Neznamená to však zásadnú úľavu od problémov. Ako už bolo povedané,
personálna reforma by mala priniesť optimalizáciu počtu pracovníkov v oblasti vzdelávania aj
prevádzky. Možno konštatovať, že bola rozdelená presne rovnaká čiastka, aká bola pridelená
z MŠ s rozdielom 9 tis. Sk - čo je spôsobené sčítacou chybou z úrovne MŠ.

Ďalej uviedol, že dotácia bola rozdelená na jednotlivé fakulty ~ rektorát, centrálne
financované súčasti (ŠDaJ a CĎV), do rozvojového fondu bolo vyčlenených 9 mil. Sk, do
fondu rektora 1 mil. Sk, na dane bolo vyčlenených 9 mil. Sk. Osobitne boli v dotácií
vyčlenené prostriedky do Fondu UK vo výške 5 mil. Sk, na špecifiká 23 mil. Sk a na
prevádzku soc. služieb spolu 106 mil. Sk.
Keďže metodika MŠ neuvažuje s rezervou ani s prostriedkami na rozvoj, nepodarilo sa takéto
prostriedky z dotácie vyčleniť. Všetky rozpísané prostriedky majú svoj vopred určený účel.

P. prorektor informoval, že za týchto okolností boli rozpísané finančné prostriedky na
fakulty podľa zmenenej metodiky. Porovnaním rozpisu roku 2004 a návrhu rozpisu na rok
2005 podľa fakúlt a ostatných súčastí UK dostávame rozdiel, ktorý sa pohybuje od 93,48 po
142,03 %, dve fakulty sa dostali pod úroveň 100% rozpočtu roka 2004.
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Ďalej p. prorektor pokračoval podľa jednotlivých podprogramov
- na vzdelávanie a prevádzku boli rozdelené prostriedky v tej výške, ako boli pridelené

z MŠ. Tak, ako MŠ vo svojej metodike delenia dotácie neuvažuje o rozvoji, o fonde rektora,
o daniach, tak museli byť o tieto výdaje znížené pridelené prostriedky na tovary a služby,
ktoré boli potom alokované na jednotlivé súčasti. Z tohto dôvodu prostriedky na uvedené
výdavky a prostriedky na špecifiká boli rozpísané na rektorát. Všetky ostatné prostriedky boli
rozpísané na fakulty, tak ako to schválil AS UK.

- mzdové prostriedky pridelené fakultám sú vo výške naplnenia tabuľkových platov,
vrátane odvodov. Štipendiá doktorandov sú prideľované z MŠ presne na osoby a mesiace, tu
neexistuje žiadny ,,manévrovací priestor", pokiaľ fakulta nemá vlastné zdroje.

- veda a výskum - tu p. prorektor konštatoval, že všetky prostriedky - s výnimkou
Botanickej záhrady - boli alokované na fakulty. Vysvetlil prítomným, že mzdy vedeckých
pracovníkov vychádzajú z priemerných miezd pre VŠ učiteľov, takže nie sú sociálne rozdiely
medzi týmito dvomi skupinami zamestnancov. Na tovary a služby pre výskum bolo
vyčlenených len 11,6 mil. Sk. P. prorektor zdôraznil, že je to mimoriadne nízka suma, keď si
uvedomíme, že výskum - okrem výskumných pracovníkov - majú robiť aj pedagogickí
pracovníci, a to minimálne 1/3. Zaväzuje ich k tomu zákon. Je nutné k tomu ešte síce
pripočítať cca 9 mil. Sk na kapitálové výdavky, avšak aj tak robiť za 20 mil. Sk na celej UK
výskumje mimoriadne zložité. Tu nemožno hovoriť o inštitucionálnej podpore vedy.

- na rozvoj UK nedostala žiadne prostriedky, s výnimkou účelovo vyčlenených
prostriedkov 5,1 mil. na antidopingové laboratórium.

- sociálne štipendiá - pridelená je záloha, ktorá sa v priebehu roka dopočíta podľa
oprávnených požiadaviek v zmysle zákona.

- prevádzka sociálnych služieb - sumár je napočítaný z úrovne MŠ.
P. prorektor dokončil, že z hľadiska rozdelenia štátnej dotácie je to všetko, ostatné

podrobnosti ohľadne vlastných zdrojov sú uvedené v priložených tabuľkách, ktoré obdržali
všetci členovia SR UK.

Predseda SR UK, p. Mgr. art. Roman otvoril diskusiu k predloženému návrhu rozpisu
rozpočtu UK na rok 2005:

p. Ing. Šramko položil otázku: aká je cenová politika v študentských domovoch, či sa budú
zvyšovať ceny za ubytovanie a stravovanie?

Odpovedal p. doc. Ostrovský, že podľa informácií od riaditeľov ŠDaJ sa zvyšovanie cien
ubytovania v súčasnosti nepripravuje a študentské jedálne fungujú na princípe
samofinancovania bez ziskovej položky.
P. rektor dodal, že UK dostala dotáciu na lôžko a na prevádzku internátov. Na ŠDaJ Ľ. Štúra
bolo v minulom roku vykázané dobré hospodárenie, ale všetky prostriedky budú použité mi
opravy budov, striech a pod. Ak bude hospodárenie pokračovať v tomto trende, tak cca za
štyri roky by bolo možné dať to najnutnejšie na internátoch do uspokojivého stavu.
Prorektor Ostrovský ešte doplnil, že internáty prevádzkuje UK systémom neziskových
organizácií, prakticky všetky vybrané prostriedky za ubytovanie sú investované do prevádzky.

P. Ing. Ďurkovský, skonštatoval, že je v schizofrenickej pozícii, pretože ako primátor hl.
mesta SR Bratislavy je nútený požadovať uhradenie dane z nehnuteľnosti mestu. Preto sa
zaujímal, či sa predstavitelia UK snažili získať z MŠ zvýšenie dotácie na úhradu dane
z nehnuteľnosti.
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Rektor UK potvrdil, že takáto snaha zo strany vedenia UK bola. Požiadavka však nebola
akceptovaná vzhľadom na to, že týmto nákladom sú zaťažené "len" školy vo veľkých mestách
- Bratislava, Košice. Samosprávy v ostatných mestách daň z nehnuteľnosti školským
objektom znížili alebo odpustili, preto MŠ v dotácii prostriedky účelovo na dane odmietlo
vyčleniť a nechalo to ,,na pleciach" samotných VŠ.
Do diskusie na túto tému sa zapojil p. prorektor Ostrovský, ktorý skonštatoval, že UK
prispieva do ekonomiky Bratislavy a VÚC viac ako 2 mld. Sk, preto tento problém je len
jedným z tých, ktoré by bolo treba prediskutovať s predstaviteľmi mesta i VÚC. Mal na mysli
napr. aj systém zliav pre študentov.
P. primátor Ďurkovský súhlasil, že ide o komplex problémov, ktoré súvisia s finančnými
problémami hlavného mesta. Prisľúbil, že v budúcom roku sa chce zasadiť o to, aby sa našiel
spôsob ako tieto prostriedky aspoň z časti UK vrátiť na konkrétny projekt, resp. daň
z nehnuteľnosti paušálne znížiť pre školstvo. Je to však otázka budúcnosti, ako sa bude mestu
dariť hospodáriť. Pokiaľ ide o zľavy, je to téma na rozhovor s predsedom VÚC - prítomným
p. Mgr. art. Romanom.
P. predseda Mgr. art. Roman reagoval, že tento problém vo VÚC sa týka aj stredných škôl.
Predstavitelia VÚC a Bratislavy už rokovali v tom zmysle, že pokiaľ mesto pristúpi k úľavám
na dani z nehnuteľností, tieto prostriedky sa vložia do zveľadenia škôl resp. bude dohodnutý
konkrétny projekt.
Taktiež žiadal o trpezlivosť v súvislosti so študentskými zľavami, a to vzhľadom na to, že
fiškálna decentralizácia prebieha len prvý rok a VÚC zatiaľ nemá výpovedné čísla, na základe
ktorých by bolo možné robiť závery. Pridal prísľub, že VÚC sa o svojich študentov postará,
pričom zdôraznil, že hovorí za VÚC.

P. prorektor Ostrovský uviedol ako argument do diskusie medzi hl. mestom a VÚC, že na
UK študuje cca 40% študentov z Bratislavy a 60% ,,zo zvyšku Slovenska" (nemáme
štatistiku, kol'ko z nich je z VÚC). Zdôraznil, že UK chápe ako národnú inštitúciu aje
zámerom vedenia UK zachovať tento status. Vyjadril snahu o trpezlivosť, ktorá pretrváva, ale
aj snahu o hl'adanie východiska zo súčasnej situácie.

P. Roman vyjadril názor, že VÚC, mesto a ani UK sa vzhľadom na svoje finančné možnosti
nemôžu správať národne, ale na národnú univerzitu by mala mať peniaze vláda.

o slovo sa prihlásila p. Ing. Bizoňová, ktorá upozornila na formálny nedostatok vo
vypracovanom návrhu rozpisu rozpočtu UK. Je ním podľa jej názoru technický nedostatok
v používaných ekonomických pojmoch : výnos - náklad, príjem - výdaj, pričom s pojmami
výnos a náklad sa spája hospodárenie verejnej VŠ, ktorá má viaczdrojové financovanie a nie
je SVOjÚllhospodárením ,,zavesená" na štátny rozpočet. S ekonomickými pojmami príjem
a výdaj sa spája hospodárenie klasickej rozpočtovej organizácie, ktorou UK nie je. Tieto
pojmy sa v materiále prelínajú, čo nie je podľa nej v súlade so zákonom o vysokých školách.
Preto považuje za potrebné v tomto zmysle opraviť a dopracovať aj metodiku aj rozpis
rozpočtu UK.
Pokial' ide o finančné prostriedky na rozvoj (v podprograme 07703) upozornila, že MŠ ešte
nezaslalo vysokým školám metodický pokyn na vypracovanie projektov, preto tieto
prostriedky ešte ani neprideľovalo.
Ďalej vysvetlila, že dotáciu na špecifiká treba chápať ako druh výdavku na dofinancovanie
toho, čo nemá iná univerzita, napr. botanickú záhradu. Upozornila, že podľa nej špecifiká,
ktoré boli pridelené dotáciou na BZ U~nie sú v predloženom materiále vykvantifikované.
Taktiež reagovala diskusiu o výške priemerných platov na UK - vyjadrila názor, že je len na
univerzite, kol'ko prostriedkov z dotácie vyčlení na mzdy a kol'ko na prevádzku, pri dodržaní
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obmedzenia, že na mzdové prostriedky môže použiť maximálne 80 % z dotácie na bežný
a kapitálový transfer. Ak vysoká škola dá viac prostriedkov na mzdy, musí si zabezpečiť na
prevádzku prostriedky z iných zdrojov.
Ďalej chcela vedieť štruktúru zostatku nevyčerpanej dotácie z roku 2004, či sú to skutočne len
projekty - žiadala, aby to bolo uvedené aj v návrhu rozpočtu.

Na otázky reagoval :
a) rektor UK:

- uviedol, že všetko čo p. generálna riaditel'ka Sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR,
Ing. Bizoňová žiada, je v materiáli uvedené. Zdôraznil, že UK ako samosprávna
decentralizovaná inštitúcia predkladá rámcový rozpis rozpočtu. Špecifiká sú v tabul'kách
uvedené, presne napočítané, v rozpise štátnej dotácie je každá koruna určená. Rektorát nebude
fakultám určovať výšku priemernej mzdy, mzdovú politiku ponechal na ich vedenia a
samosprávy.
Pokiaľ ide o zostatky z nevyčerpanej dotácie p. rektor zdôraznil, že zostatky sa podľa zákona
nerozpočtujú. Vyjadril názor, že UK je možno len jedinou VŠ, ktorá tieto prostriedky poctivo
a transparentne uviedla v rozpise rozpočtu. Zostatky z dotácií sú napr. na lekárskych
fakultách, kde sú zostatky najvyššie, určené na klinické pracoviská. Ide o prostriedky, ktoré sú
transferom a zostali na účtoch fakúlt, pretože kliniky nesplnili niektoré úlohy a preto im
neboli uhradené výkony, ktoré nevykonali. V zostatkoch nedotačných prostriedkov ide napr.
o školné samoplátcov na lekárskych fakultách, kde sú zostatky opäť najvyššie.
Ministerstvo školstva dostane štruktúru zostatkov z dotačných prostriedkov aj nedotačných
prostriedkov do koruny vyčíslenú vo Výročnej správe hospodárenia UK za rok 2004 -
v zmysle zákona.
P. rektor odmietol názor, že UK má v predložených materiáloch pojmový zmätok.

b) prorektor Ostrovský uviedol, že:
- BZ UK nie je vnútorná organizačná jednotka na úrovni fakulty, predložený rozpis nie

je podrobný, t.j. rozpísaný až na katedry, ale len rámcový. Preto sú prostriedky na špecifiká na
BZ UK sú uvedené v tabul'ke centrálne financovaných súčastí UK.

Samotná problematika špecifík, podľa neho poukazuje na systémovú slabinu
v metodike MŠ. Pridel'ovanie účelových prostriedkov do špecifík považuje za
netransparentné. Univerzita vidí, komu bolo koľko prostriedkov účelovo pridelených, ale nie
je jasné prečo? Prečo niekomu áno a niekomu nie?
Za ďalšiu systémovú chybu považuje aj skutočnosť, ak údaje, ktoré prídu z MŠ na školy,
hovoria, ktoré granty boli a ktoré neboli zahrnuté do výkonov - parametrov pre delenie
dotácie. Vznikne opäť otázka - prečo?

- je otázka akým systémom ekonomiky sa má riadiť verejná VŠ. UK vyhovuje
ekonomická klasifikácia pre odlíšenie tzv. :fixných - prevádzkových výdavkov od výdavkov
do vlastného výkonu, t.j. vzdelávania a výskumu a sociálnych služieb. P. prorektor vyjadril
názor, že z hľadiska ekonomického je verejná VŠ ,,mačkopes". Nie je rozpočtová ani
príspevková organizácia, je verejná vysoká škola, ale nie je zaradená v systéme neziskových
organizácií. Na jednej strane verejnú VŠ zákony nútia, aby všetky finančné prostriedky
prechádzali cez Štátnu pokladnicu. Na druhej strane vlastné zdroje a činnosť, ktorú verejná
VŠ vykonáva, sa tomuto systému priečia. Robí to obrovské problémy. P. prorektor žiada, aby
sa zainteresované strany dohodli na tom, čo je to verejná VŠ z ekonomického hľadiska
a v akom režime má fungovať. Podľa názoru p. prorektora je vzhľadom na pestrosť verejnej
VŠ najbližší systém neziskovej organizácie, resp. je nutné definovat' nový systém. UK
nevykonáva pravidelnú a systematickú podnikateľskú činnosť za účelom zisku, hoci v zákone
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sa kvôli terminologickej čistote na tom trvá. Prorektor Ostrovský navrhuje, aby sa zodpovední
predstavitelia MŠ týmto problémom vážne zaoberali, pretože podľa jeho názoru si tieto pojmy
zamieňajú aj ekonomickí odborníci, čo svedčí o nejasnom ekonomickom postavení verejných
vš.
P. Ing. Bizoňová oponovala, že:

- podl'a zákona o vš je verejná VŠ typ organizácie, ktorej rozpočet pozostáva z výnosov
a nákladov;

- v položke špecifiká - nesedí súhrnná tabuľka č. 13;
- čo sa týka zostatkov nevyčerpaných dotácií, chcela by vedieť štruktúru, nie rozpočtovanie
zostatkov.
- jasné rozčlenenie príjmov a výdavkov, výnosov a nákladov je vo výročnej správe, pričom
pripomenula že zásadný rozdiel v medzi výdavkom a nákladom je v odpisoch.

P. Ing. Bizoňová doplnila, že jej zámer nie je kritizovať, ale docieliť, aby UK ako významná
inštitúcia išla ostatným príkladom a jej materiál bol ešte dokonalejší než je, pričom uznáva, že
môže byť problematické rozlíšenie ekonomických pojmov.

P. rektor zareagoval, že ak SR UK povie, že chce štruktúru nevyčerpaného zostatku dotácie,
nie je problém v budúcnosti materiál predložiť v takomto znení.

Na základe predchádzajúcej diskusie SR UK odporučí dopracovať správne pojmovo rozpis
štátnej dotácie podl'a prfimov a výdavkov (nie podľa nákladov a výnosov) a zároveň správne
pojmovo naformulovať aj metodiku na prípravu rozpočtu na UK a rozlíšiť pojmy náklad -
výnos od pojmov príjem - výdavok.

V tejto úlohe sa zaviazala aktívne poskytnúť odbornú spoluprácu p. Ing. Bizoňová, ktorá
pomôže naformulovať sporné pasáže dokumentov.

V ďalšom slede zasadnutia predseda SR UK ukončil rozpravu a navrhol uznesenie:

Správna rada UK prerokovala návrh rozpočtu UK na rok 2005 ako vyrovnaný, vzala ho
na vedomie a odporúča vedeniu UK

1. návrh rozpočtu na rok 2005 schváliť

2. pojmovo upravit' metodiku rozpisu dotácii prostriedkov zo ŠR

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté jednomyseľne všetkými prítomnými členmi Správnej
rady UK.

Ad3) Rôzne

P. predseda SR UK, Mgr. art. Roman informoval o vzniku iniciatívy regionu V4, ktorá
obsahuje aj deklaráciu o spolupráci vysokých škôl a regiónov. VÚC Bratislava navrhol ústami
p. Romana spoluprácu Jagelonskej univerzite v Krakowe a navrhuje týmto spoluprácu
aj Univerzite Komenského v Bratislave. Účelom tejto spolupráce by mala byť možnosť získať
prostriedky z EÚ, ktoré sú určené pre regióny na vedu a výskum a na spoluprácu vysokých
škôl medzi regiónmi. Navrhuje vedeniu UK, aby sa pripojila k tejto iniciatíve, pričom zo
svojej strany prisl'úbil pomoc pri získavaní grantov.
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Reagoval p. prorektor Osuský,ktorý skonštatoval, že existujú vzťahy s tradičnou
poľskou Jagelonskou univerzitou, avšak živšie vzťahy máme s efektívnejšou Varšavskou
univerzitou. Spoluprácu a prísľub prostriedkov pre UK samozrejme víta, ale pripomína, že
musí byť ochota spolupracovať zdola, t.j. z fakúlt, katedier a pracovísk.

P. Roman reagoval, že budú vypísané vedecké projekty, na ktoré sú určené značné finančné
prostriedky pre regióny. Hovoril na túto tému aj s pracovníkmi Jagelonskej univerzity aj
s komisárom Fígeľom. Zašle vedeniu UK prehľad tém projektov aj s :finančnou dotáciou.
Zároveň prisľúbil lobovanie v Bruseli za získanie vybraných projektov.

Na záver p. predseda SR UK poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie SR
UK ukončil.

Bratislava, 23. 03. 2005

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda Správnej rady UK

Zapísala: Veronika Gemeinerová
Overila: mDr. Eva Takácsová
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