Zápisnica
zo zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave
konaného dňa 3. júla 2008 v zasadačke rektora UK
Prítomní: MUDr. Darina Sedláková, MPH., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Ing. Peter
Prónay, Ing. Róbert Šimončič, CSc., Ing. Ivan Šramko, Mgr. Andrej Machlica, PhDr. Peter
Maráky, Ing. Radomír Háčik, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Ospravedlnení: Ing. Marián Jusko, CSc., Ing. Vladimír Bajan
Neprítomní: Ing. Viera Tomanová, PhD., Ing. Andrej Ďurkovský
Vedenie UK: doc. PhDr. František Gahér, PhD., JUDr. Mária Duračinská, CSc., doc. Mgr.
Art. Anna Predmerská, MUDr. Martin Dúbrava, CSc., Ing. Mária Záthurecká
Program:
1. Rozpočet Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2008
2. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2007
3. Návrh odmeny rektorovi UK za L polrok 2008

Predsedníčka SR UK MUDr. Darina Sedláková, MPH na úvod zasadnutia privítala
prítomných členov SR UK a členov Vedenia UK. Informovala, že rokovanie sa bude riadiť
programom, ktorý bol uvedený v pozvánke na toto zasadnutie. Následne odovzdala slovo
rektorovi UK doc. PhDr. Gahérovi, PhD.
K bodu 1
Rektor UK, doc. PhDr. František Gahér, PhD., najprv vysvetlil dôvod, prečo v materiáloch
zaslaných k rokovaniu boli priložené aj dokumenty - Metodika delenia rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2008 a Rozpis prostriedkov štátnej
dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2008 - ktoré neboli programom rokovania.
Bolo to kvôli ucelenému pohľadu na problematiku stanovenia kritérií, podľa ktorých delíme
na UK rozpočtové prostriedky na príslušný hospodársky rok. Tieto dokumenty sú derivátmi
ministerských dokumentov, na UK bol upravený pomer na kritériá pre delenie prostriedkov
na vzdelávanie a na vedu (70:30) a kritéria pre zohľadňovanie publikačnej činnosti na
fakultách.
Zostavený rozpočet z výnosov a nákladov UK na rok 2008 bol navrhnutý ako vyrovnaný,
je to sumarizácia rozpočtov fakúlt, samostatne hospodáriacich súčastí a rektorátu. Štruktúra
predloženej tabuľky rozpočtu výnosov a nákladov, tak ako bola predložená na rokovanie
SR UK, bola pre VVŠ navrhnutá Ministerstvom školstva SR.
Na otázku člena SR UK Ing. Ivana Šramka, prečo máme navrhnutý rozpočet v prebytku,
keďže nebýva bežné, aby si VVŠ stanovovali výrazný kladný hospodársky výsledok,
odpovedal p. rektor doc. Gahér, že v zmysle zákona môže VVŠ tvoriť fondy len v prípade
kladného hospodárskeho výsledku, z toho dôvodu sa UK snaží o kladný hospodársky
výsledok. V rámci diskusie mali členovia SR niekoľko pripomienok k predloženému

l
materiálu, v časti náklady, v riadku 84 Odpisy (účtovná skupina 55) boli výhrady voči
rozdielu r. 2008 oproti r. 2007, keďže označenie sumárne ho riadku bolo "Odpisy", mali
obavy, aby si UK umelo neznižovala odpisy. Zároveň mali pripomienku, že nevidia súvis,
prečo schvaľujú rozpočet výnosov a nákladov a nie Správu o hospodárení UK. Záverom
diskusie bola požiadavka, aby bol vysvetlený údaj uvádzaný pre rok 2008 v r. 84 "Odpisy"
a bližšie analyzované ostatné náklady z účtovnej skupiny 55 v r. 87. Rektor UK pre
vysvetlenie situácie citoval zákon o VŠ, v ktorom je pôsobnosť správnej rady VVŠ upravená.
Podľa tohto zákona sa správna rada vyjadruje k výročnej správe o činnosti a schvaľuje
rozpočet VVŠ. Z toho dôvodu Vedenie UK nepredložilo na rokovanie SR UK Výročnú
správu o hospodárení UK za rok 2007. Ak by členovia SR UK boli túto požadovali v čase,
keď bola rozoslaná pozvánka na zasadnutie aj s materiálmi, mohla byť členom dodatočne
zaslaná.

Uznesenie k bodu 1
SR UK schvaľuje predložený Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2008
s pripomienkami. Požaduje analyzovanie nákladov uvedených v riadku 84 až 87 a odhad
vývoja odpisov na rok 2009.
Kbodu2
Rektor UK doc. Gahér, uviedol najdôležitejšie údaje z Výročnej správy o činnosti UK za rok
2007, v krátkosti sa venoval jednotlivým častiam správy a zhodnotil jednotlivé oblasti vzdelávanie, veda a výskum, hospodárenie a ľudské zdroje, legislatíva, sociálne služby,
medzinárodné vzťahy, rozvoj a IT. Vyzdvihol niektoré údaje, ktoré sa zmenili v porovnaní
s rokom 2006 (nárast prostriedkov na vedu, lepšia úspešnosť v predkladaní projektov,
pokračovanie internetizácie na študentských domovoch, začatie významného projektu
Excelentná univerzita -EXU apod.)
V rámci diskusie odzneli otázky na vývoj miezd na fakultách a ďalších pracoviskách.
Nakoľko sa delenie rozpočtových prostriedkov realizuje podľa Metodiky delenia rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK, pre fakulty je rozhodujúce, ako
naplňajú jednotlivé kritériá. Sú fakulty, u ktorých sa prejavil výrazný nárast v porovnaní
s rokom predchádzajúcim, ale sú aj fakulty, ktoré sú na garantovanom minime. Problém
vidíme v tom, že napriek tomu, že výkon väčšiny fakúlt v jednotlivých ukazovateľoch sa
zvyšuje a každoročne je UK prideľovaná vyššia suma dotačných prostriedkov, v metodike
nie je zohľadnená náročnosť prevádzky, a teda vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny
energií je dojem, že prostriedkov máme menej.
.
Členovia SR UK chceli vedieť, či má UK profesorov pre všetky študijné programy. V tomto
období boli v rámci komplexnej akreditácie univerzity predložené všetky požadované
dokumenty. Až na jeden študijný program, sú všetky študijné programy garantované'
profesormi.
Uznesenie k bodu 2
SR UK nemá pripomienky

k predloženej Výročnej správe o činnosti UK za rok 2007.

K bodu 3
K predmetnému bodu členovia SR UK žiadali predložiť zoznam úloh, ktoré má rektor UK
plniť. Požadovali také úlohy, ktoré bude možné vyhodnotiť a potom na základe komplexného
hodnotenia budú môcť navrhnúť odmenu pre p. rektora.
Rektor UK doc. Gahér predložil na rokovanie hlavné úlohy rektora na l. polrok 2008
s údajmi, kedy boli prerokované, prípadne schválené v rozhodujúcich orgánoch univerzity.

K takto predloženým úlohám, od ktorých sa má podľa členov odvíjať určenie výšky odmeny,
mali niektorí členovia SR UK výhrady. Požadovali, aby boli stanovené úlohy, ktoré sa budú
dať jednoznačne vyhodnotiť (splnená, čiastočne splnená, nesplnená) a na základe takéhoto
hodnotenia potom nebudú mať problémy s navrhnutím a odsúhlasením odmeny pre rektora.
Po diskusii a objasnení niektorých nejasných vecí, najmä zdôraznení, že predložené úlohy
musia byť merateľné, aby ich bolo možné hodnotiť podľa vyššie uvedeného, bolo prijaté
uznesenie Č. 3.
Uznesenie k bodu 3
SR UK schvaľuje navrhnutú odmenu rektorovi UK doc. Gahérovi pre r. 2008 ako zálohovú
platbu. Do konca roka 2008 rektor v spolupráci s kvestorkou UK predloží členom SR UK
zoznam úloh, ktoré budú členovia SR UK môcť hodnotiť ako splnenie úlohy, čiastočné
splnenie resp. nesplnenie úlohy a v súlade s celkovým hodnotením navrhnúť výšku odmeny.
Celková ročná výška odmeny pri splnení všetkých úloh je možná až do výšky ročného platu
rektora.

MUDr. Darina Sedla ová, MPH
predsedkyňa SR UK

Zapísala:
Ing. Mária Záthurecká, kvestorka UK
dňa 17.9.2008

