Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, konaného
dňa 6. 6. 2006 v zasadačke Vedeckej rady UK

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie
Výročnej
správy
Univerzity
Komenského
v Bratislave
za
rok 2005
3. Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za
rok 2005
4. Prerokovanie návrhu rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity Komenského na rok
2006
5. Informácia o priebehu medzinárodnej evaluácie
6. Záver.
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave prijali k jednotlivým bodom
rokovania nasledovné uznesenia:
K bodu 2
Uznesenie Č. 1
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave prijali
Univerzity Komenského za rok 2005 jednomyseľne a bez pripomienok.

Výročnú

správu

K bodu 3
Uznesenie Č. 2
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského y Bratislave odporúčajú rektorovi a vedeniu
Univerzity Komenského prijať opatrenia na zabezpečenie lepšej kontroly a finančnej
disciplíny nad fakultami a ostatnými súčasťami Univerzity Komenského
cez systém
jednotlivých limitov a ekonomických ukazovateľov.
Uznesenie Č. 3
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave jednomyseľne skonštatovali, že
právomoci rektora Univerzity Komenského nie sú dostatočné na finančné riadenie Univerzity
Komenského ako celku.
Uznesenie Č. 4
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave zobrali na vedomie Výročnú
správu o hospodárení Univerzity Komenského za rok 2005.
K bodu 4
Uznesenie Č. 5
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave odporúčajú rektorovi Univerzity
Komenského, aby bolo vyrovnané hospodárenie všetkých fakúlt Univerzity Komenského ajej
samostatne hospodáriacich súčastí.
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Uznesenie č. 6
Členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave odporúčajú rektorovi Univerzity
Komenského neprijať návrh deficitných rozpočtov výnosov a nákladov súčastí Univerzity
Komenského na rok 2006 a súčasne odporúčajú rektorovi Univerzity Komenského dodržať
vyrovnaný hospodársky výsledok Univerzity Komenského ako celku.

K bodu 1
Na úvod zasadnutia privítal členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
a pozvaných hostí predseda Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. art.
Ľubo Roman.
K bodu 2
Úvod k predloženej Výročnej správe Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2005
predniesol rektor Univerzity Komenského doc. PhDr. František Gahér, PhD. Zhrnul
a charakterizoval ťažiskové ukazovatele činnosti UK nasledovne: študentských programov na
bakalárskom, magisterskom, doktorskom a doktorandskom stupni bolo spolu 682; študentov
vysokoškolského
štúdia bolo spolu 28 934, čo predstavuje
15,24 % všetkých
vysokoškolských študentov verejných a súkromných vysokých škôl na Slovensku; v dennej
forme študovalo na všetkých typoch vysokoškolského štúdia 20 254 študentov a v externej
forme 8680 študentov; v doktorandskom štúdiu študovalo 2639 študentov, čo je 36,7 %
výkonu všetkých vysokých škôl na Slovensku; v roku 2005 bolo 0,1 % dlhodobo
nezamestnaných absolventov štúdia UK; prospechové štipendium bolo priznané 1 862
študentom v celkovej sume 13 965 tis. Sk a mimoriadne štipendium 20 študentom vo výške
11 000 Sk.
Rektor UK ďalej venoval svoju pozornosť problematike vedy a výskumu na Univerzite
Komenského: finančné zabezpečenie zo strany grantovej agentúry VEGA dosiahlo výšku
66 mil. Sk; oblasť aplikovaného výskumu získala v celkovej výške 17 mil. Sk; oblasť
medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce získala v celkovej výške 5,7 mil.
Sk; v rámci agentúry KEGA bol prínos 11 mil. Sk; univerzita disponovala pre oblasť vedy,
výskumu a umeleckej činnosti s čiastkou spolu 156 mil. Sk z domácich zdrojov; ďalej 102
zahraničných vedeckých grantov bolo podporených 55,7 mil. Sk a 26 projektov 5. a 6.
rámcového programu získalo 23,4 mil. Sk; projekty zo zahraničia získali 82 mil. Sk; všetky
projekty v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v roku 2005 boli podporené cca 238 mil. Sk.
Tieto prostriedky však, ako uviedol, nedosahujú ani úroveň priemeru krajín EÚ 25.
V ďalšom sa rektor UK dotkol problematiky zamestnanosti na UK. V roku 2005 pracovalo na
UK 4 427,5 zamestnancov, čo je o 198,5 menej ako v roku 2004; pokles počtu zamestnancov
je výsledkom v súčasnosti už ukončeného racionalizačného procesu na UK; rozvoj ľudských
zdrojov sa predpokladá v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti, a to viaczdrojovým
financovaním, nielen z dotácií zo štátneho rozpočtu.
Rektor UK hodnotil tiež oblasť hospodárenia UK. Univerzita dosiahla záporný hospodársky
výsledok 16701 tis. Sk, čo je vzhľadom na ekonomické ukazovatele prejavom
konsolidovaného hospodárstva a reálnej možnosti efektívneho hospodárenia.
Rektor UK sa v ďalšom dotkol otázky mzdovej politiky a legislatívnej činnosti univerzity.
Priemerný plat zamestnancov bol v roku 2005 cca 20 000 Sk, čo predstavuje nárast o 17 %.
V oblasti legislatívy boli aktualizované vnútorné predpisy: Štatút UK, Študijný poriadok UK;
boli novelizované Základné pravidlá hospodárskej činnosti a schválené Základné pravidlá
podnikateľskej činnosti UK a ďalšie.
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Informoval prítomných aj o oblasti informačných technológií, o e-learningových kurzoch, o
novom informačnom systéme Študent a o ekonomickom informačnom systéme Sofia.
V závere rektor UK venoval pozornosť činnosti Akademickej knižnice UK, spomenul
prípravu národného projektu hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl a poukázal na
oblasť investícií na Univerzite Komenského, v rámci ktorej sa
realizovala prestavba
telocvične FTVŠ UK, skladu chemikálií FAF UK, rekonštrukcia
kotolne FIF UK
a rekonštrukčné práce na UVZ Richňava.
Rokovanie pokračovalo jednomyseľným prijatím uznesenia k tomuto bodu rokovania.
K bodu 3
Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2005 uviedol
rektor UK. Skonštatoval, že materiál bol vypracovaný v súlade s metodickým usmernením
vydaným Ministerstvom školstva a záväznou osnovou. Dôvody záporného hospodárskeho
výsledku, straty 16 701 tis. Sk, zdôvodnil rektor UK nasledovne:
1. zavedenie
nového finančného informačného systému SOFIA, založeného na
platforme SAP, si vyžadovalo dôslednosť v celom systéme účtovania,
2. trvalým problémom podieľajúcim sa na celkovom hospodárskom výsledku boli
odpisy,
3. dlhodobý trend a faktor vplývajúci na hospodárenie univerzity boli nevyčerpané
dovolenky.
K tomuto bodu programu sa rozvinula diskusia:
Predseda predstavenstva Slovnaft, a. s., doc. Ing. Marián Jusko, CSc.
Podľa názoru pána predsedu je dramatický pokles aktív, tvoriaci 517 mil. Sk. Požiadal
o vysvetlenie.
Rektor Univerzity Komenského, doc. PhDr. František Gahér, PhD.
Na vysvetlenie uviedol rektor UK ten fakt, že univerzite patria aj pozemky, na ktoré zatiaľ
nemá listy vlastníctva. UK má stovky pozemkov a intenzívne pracuje na vysporiadaní
pozemkového vlastníctva univerzity. Je to práca náročná, pretože pozemky mali viacero
vlastníkov. Napríklad Botanická záhrada UK má pozemky, ktoré boli vedené v pozemkovom
fonde Ministerstva hospodárstva SR, potom patrili mestu. UK zapisuje pozemky už 2 roky.
Proces vysporiadania týchto nehnuteľností nie je ukončený. Pozemky, na ktoré nemáme listy
vlastníctva, boli v roku 2004 vedené v účtovníctve ale od roku 2005 až do vysporiadania
nemôžu byť vedené v účtovníctve univerzity. Toto je hlavný dôvod poklesu aktív.
Predseda Správnej rady UK, Mgr. art. Ľubo Roman
Predniesol otázku, či tu ide len o pozemky.
Rektor UK
Vo väčšine ide len o pozemky. V jednom prípade ide aj o budovu, napr. Ústav jazykovej
a odbornej prípravy študentov UK bol presunutý zo Senca do Modry a táto nehnuteľnosť bola
do účtovníctva zaradená.
Guvernér NBS, Ing. Ivan Šramko
Záujem p. guvernéra sa sústredil na mzdovú politiku univerzity. Jeho otázka smerovala
k problému priemernej hodnoty mzdy, ktorá je podľa neho nízka. Guvernéra zaujímalo, prečo
univerzita nepoužila 100 mil. Sk získaných úsporou pracovníkov na navýšenie miezd
a využila z tohto balíka iba 2/3 ?
Ďalšiu otázku smeroval p. guvernér k hospodárskemu výsledku. Zaujímalo ho, aký bol
plánovaný výsledok. Optimistický výsledok by bolO.
Nasledujúcou otázkou bolo zváženie, či sa dá strata univerzity riešiť, resp. je aj toho názoru,
že prekročenie položiek nie je pod kontrolou. Aký je dopad tejto straty?
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Aký bol rozpočet univerzity? Počítalo sa so stratovými položkami? Pretože ak sa nepočítalo,
treba prijať opatrenia na zamedzenie tejto situácie.
Posledná otázka bola smerovaná k súvahe. Aký má zmysel, aby mala univerzita cca 600 mil.
na zostatkovom účte? Aké je to číslo?
Predseda Správnej rady UK, Mgr. art. Ľubo Roman
Rozpočet UK na rok 2005 bol postavený ako vyrovnaný. 16 mil. strata členov SR UK mrzí
a vysvetlenie, že to bolo spôsobené nevyčerpanými dovolenkami za rok 2004, považuje za
nedostatočné.
Rektor UK
Minuloročný rozpočet ešte nebol postavený v súlade s vysokoškolským zákonom a nerobil sa
podľa výnosov a nákladov. Ani MŠ SSR nemalo vypracovanú presnú metodiku. UK nemala
FIS, ktorý by včas upozornil na situáciu, aby sa mohli prijať opatrenia.
Pokiaľ ide o nevyužité prostriedky balíku na navýšenie mzdového fondu, univerzita je
decentralizovaná a v tejto oblasti majú právomoc rozhodovať dekani, ktorí sú pri čerpaní
opatrní.
Balík 171 mil. Sk je výstupom z FIS Sofia. Takýto výstup pre verejno-právnu inštitúciu však
nie je reálny. V tejto otázke rokujeme s MŠ SR.
600 mil. Sk na zostatkovom účte obsahuje aj finančné prostriedky na pokračujúce projekty a
granty, ktoré tvoria sumu vo výške 400 mil. Sk. Tu funguje systém prostredníctvom Štátnej
pokladnice, to sa týka aj podnikateľskej činnosti.
Riaditel' Microsoft Slovakia, s r. o., Ing. Róbert Šimončič, CSc.
Ako oplyvňujú hospodársky výsledok univerzity fakulty, ktorých výsledky sú diametrálne
odlišné? Aký je fiškálny režim na fakultách UK ?
Rektor UK
Na kolégiu rektora univerzity dekani dostali úlohy sa k tomuto problému vyjadriť. Potom
môžeme prijať opatrenia na nápravu.
Guvernér NBS, Ing. Ivan Šramko
Má univerzita pri decentralizovanom systéme riadenia vplyv na rozhodovanie dekanov?
Rektor UK
Nie je možné pri súčasnom systéme riadenia dekanov k rozhodnutiam nútiť. Je to otázka
presvedčovania. Existuje len možnosť odvolania dekana. Prijatie tohto riešenia bolo
zvažované v prípade malej fakulty, ktorá nerealizovala účtovanie v systéme SOFIA a ohrozila
tak celkové hospodárenie na univerzite.
Guvernér NBS, Ing. Ivan Šramko
Môže tu pomôcť rozhodnutie Správnej rady UK, aby bola garancia systému pod kontrolou?
Rektor UK
Iste by to pomohlo, je to však problém legislatívy a vysokoškolského zákona. Formu
núteného režimu na fakulte v praxi nemožno realizovať. Podobný prípad riešila Karlova
univerzita v Českej republike.
Treba povedať, že rozhodovanie na fakultách UK prebieha v senátoch fakúlt UK, čo je
výrazne účelové.
Prorektorka UK, JUDr. Mária Duračinská, CSc.
Dotácie, ktoré univerzita získala zo štátneho rozpočtu, nestačia na pokrytie skutočných
nákladov, napriek tomu, že máme vlastné príjmy z poplatkov a školného. Príčinou straty sú
odpisy a nevyčerpané dovolenky. Odpisy tvoria cca 100 mil. Sk, čo nie je zohľadnené
v dotáciách zo štátneho rozpočtu. Tento schodok univerzita nie je schopná vyrovnať sama.
Prorektor UK, RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.
Využitie usporených finančných prostriedkov na zvýšenie platov súvisí s trendom vývoja
výdavkov na prevádzku, ktoré rastú podstatne prudšie ako je výška dotácie. V prvom rade sa
dotujú prevádzkové náklady a nedostatok sa prejavuje vo financovaní samotného vzdelávania.
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Napr. finančné prostriedky výnosov stúpli o 8 % za rok 2005, program vzdelávania mal
zvýšené finančné prostriedky o 3,8 %. Inflácia bola 2,7 %. Program výskum stúpol v prídele
financií o 37,7 %. Z tejto položky bolo financované aj vzdelávanie. Finančné prostriedky na
študenta poklesli o 6,9 %, čo je cca 4000,- Sk. Celkove náklady na študenta stúpli o cca
4000,- Sk. Po odpočítaní prostriedkov na sociálnu podporu, ktoré so vzdelávaním nesúvisia
rozdiel stúpne medziročne na 10 000,- Sk. V budúcnosti sa bude uplatňovať čerpanie z
rezervného fondu, ktoré teraz nie je možné realizovať.
Generálna riaditel'ka sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR, Ing. Eva Bizoňová
Odpisy sú kryté dotáciou. Strata 16 mil. nie je pre UK taká vysoká. V porovnaní s inými
vysokými školami mala UK vysoký nárast mzdy za rok 2005 až o 2000,- Sk. V porovnaní
s rokmi 2003 a 2004 bol nárast platov v priemere o 800,- Sk, pričom bol vykázaný zisk 52
mil. Sk. Výška osobných nákladov nepriaznivo ovplyvňuje finančné prostriedky určené na
náklady. 600 mil. Sk sa prenáša do ďalšieho roku z dôvodu nevyčerpania finančných
prostriedkov na granty atď., sem patria aj náklady na mzdy z predchádzajúceho roku ktoré sa
stávajú v nasledujúcom roku výdavkom.
Fakulty vykazujú vo väčšine v podnikateľskej činnosti stratu. Kde sa účtujú odpisy? Sú
účtované centrálne? Alebo jednotlivo?
Kvestorka UK, Ing. Mária Záthurecká
Odpisy z nehnuteľností sa účtujú centrálne.
Prorektorka UK, JUDr. Mária Duračinská, CSc.
Odpisy sa účtujú na fakultách okrem nehnuteľností, ktoré sa účtujú centrálne. UK nedostáva
dotácie zo štátneho rozpočtu na odpisy, len na kapitálové výdavky a služby. Systém
sledovania výnosov a nákladov patrí do podnikateľskej
sféry a univerzita nie je
podnikateľským subjektom, ale je verejno-právna inštitúcia. Je to základný metodologický
problém. Univerzita by mala sledovať príjmy a výdaje. Hodnotenie by malo reálnejší
charakter.
Predseda predstavenstva Slovnaft, a. s., doc. Ing. Marián Jusko, CSc.
Výročná správa o hospodárení má podliehať auditu, nakoľko univerzita realizuje aj
podnikateľskú činnosť. Zabezpečí sa tak transparentnosť a vierohodnosť.
Konateľ a výkonný riaditeľ Siemens Business Services, s r. o., Ing. Peter Prónay
Univerzite Komenského patrí poďakovanie za odhodlanie aplikovať finančný informačný
systém SOFIA, ktorý sa stal účinným nástrojom kvalitného finančného riadenia a disciplíny.
Pomáha tak naplniť poslanie univerzity.
Prorektor UK, MUDr. Peter Osuský, PhD.
Diskrepancia vo sfére právomoci a zodpovednosti vzniká na úrovni dekana aj rektora. Systém
funguje tak, že fakulty by chceli samosprávu v oblasti právomocí, ale za plnej zodpovednosti
zo strany osoby rektora univerzity. Tento problém je známy aj na vysokých školách v Českej
republike.
Rokovanie pokračovalo jednomyseľným

prijatím uznesení k tomuto bodu rokovania.

K bodu 4
Tento bod rokovania uviedol rektor UK. Návrh rozpočtu Univerzity Komenského na rok 2006
bol výsledkom spolupráce s Ministerstvom školstva SR. Upozornil na 3 čísla, ktoré by mali
byť opravené. Týka sa to prostriedkov na klinické pracoviská v 2. riadku, ďalej v 10. riadku,
kde sa uviedla celá hotovosť z tabuľky č. 14. Tento údaj je nesprávny. Tu bude suma
zohl'adňujúca iba úlohy, ktoré sa majú vykonávať a nie suma predstavujúca všetky zostatky.
Prvá opravená suma bude navýšená o 219 mil. Sk a druhá suma bude namiesto sumy 336 mil.
Sk opravená na sumu 57 294 mil. Sk. Ďalej bude treba tiež opraviť súčet v nákladoch.
Rozpočet UKje koncipovaný ako vyrovnaný.
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Guvernér NBS, Ing. Ivan Šramko
Fakulty navrhli deficit 35 mil. Sk. Správna rada UK by mala prijať uznesenie o neprijatí
tohto návrhu.
Rokovanie pokračovalo diskusiou.
Predseda predsedníctva Slovnaft, a. s., doc. Ing. Marián Jusko, CSc.
Rokovanie o rozpočte na rok 2006 v mesiaci jún považuje za oneskorené. Rozpočet UK je
vrcholový dokument a má malý rozsah, t.j. 2 strany, iba náklady a výnosy. Rozpočet UK je
základným nástrojom finančného hospodárenia a riadenia.
Rektor UK
Uznáva nižšiu výpovednú hodnotu dokumentu. Pokiaľ ide o júnový termín vypracovania
rozpočtu na rok 2006, tak tento závisí od termínu získania dotácií, ktoré sme dostali na
základe dotačnej zmluvy až 31. marca. Metodika rozdeľovania je na vysokej úrovni. Súčasne
sa na univerzite zavádzal FIS, čo spôsobilo vysokú vyťaženosť v tomto smere.
Rokovanie pokračovalo jednomyseľným prijatím uznesení k tomuto bodu rokovania.
K bodu 5
Tento bod rokovania uviedol rektor UK. Konštatoval, že bola vypracovaná správa
s vyhodnoteniami jednotlivých vysokých škôl. Prebehla tiež séria rokovaní a stretnutí s
rektorom, dekanmi, doktorandami a študentami. Je pripravené ďalšie trojdňové stretnutie aj so
zástupcami profesných organizácií. Výsledná správa o medzinárodnej
evaluácii bude
uverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva SR. Rektor UK vyslovil presvedčenie,
že evaluácia dopadne pre našu alma mater pozitívne a Univerzita Komenského bude
hodnotená ako významná výskumná inštitúcia.
Na záver rektor univerzity poďakoval prítomným za účasť na rokovaní Správnej rady UK.
K bodu 6
Predseda Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. art. Ľubo Roman
poďakoval prítomným za účasť na rokovaní rady a za konštruktívny prístup k prerokovaným
problémom. Súčasne poďakoval členom rady za diSkUSi~a prijaté záver~

Mgr. art. Ľubo Roman
predseda
Správnej rady UK v Bratislave

V Bratislave 30. 6. 2006
Zapísala: Mgr. Alica Jankovičová
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