
Správa Hospodárskej komisie AS FMFI UK o jej činnosti 

 
Prv  než prikročím k prečítaniu samotnej Správy o činnosti HK AS FMFI UK, dovolím si odcitovať 

relevantné časti Rokovacieho poriadku AS FMFI UK, čl.3:  

bod 6)  AS schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými 

prostriedkami fakulty;  

bod 7b)  AS ďalej schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty 

predloženú dekanom;  

bod 8d)  AS sa vyjadruje k dekanom predkladaným priebežným správam o hospodárení.  

Z citovaných partií Rokovacieho poriadku je zrejmé, čo bude mať za úlohu HK – pred príslušným 

rokovaním AS, na ktorom bude reč o niektorej z uvedených tém, si bude musieť HK preštudovať 

relevantné materiály a pripraviť stanovisko pre AS a tak uľahčiť rozhodovanie pre členov AS, ktorí sa 

nemôžu všetkým aspektom hospodárenia venovať až do takých detailov ako HK. (Samozrejme, toto 

neznamená, že v období mezi takýmito schôdzami AS bude HK odpočívať.)  

 

Teraz prečítam Správu HK o jej doterajšej činnosti:  

Hospodársku komisiu AS FMFI UK tvorí 5 učiteľov a jedna študentka – bez titulov uvediem ich mená: 

D.Pardubská, A.Straková, P.Chocholatý, V.Toma, P.Veis a ja, Ivan Košinár. Na našej prvej schôdzi 

5.3.2007 sme sa pokúsili vymedziť okruhy činností a finančných tokov v hospodárení fakulty, o ktoré sa 

budeme zaujímať hlbšie. Zhodli sme sa na tom, že HK nie je ani skupinou revízorov, či kontrolórov 

z Najvyššieho kontrolného úradu, jej úlohou preto nemôže byť podrobné preverovanie a skúmanie 

každého detailu a účtu či transakcie, ale skôr kontrola dodržiavania hospodárneho nakladania 

s prostriedkami fakulty, transparentnosti procesov s tým spojených a spoločné hľadanie spôsobov, ako  

veci urobiť lepšie, rýchlejšie, hospodárnejšie. Zdrojom podnetov pre našu zvýšenú pozornosť niektorým 

záležitostiam bude každý člen AO, ktorý ľubovoľným spôsobom upozorní na niečo, čo si žiada 

vysvetlenie. Myslíme si totiž, že viac očí viac vidí, viac ľudí môže vidieť veci z viacerých uhlov pohľadu 

a niektorý z nich môže ukázať aj také čosi, čo z iného uhla pohľadu zostáva skryté. Podnet každého člena 

AO je teda vítaný, lebo môže včas upozorniť na niečo, čo by sa mohlo neskôr ťažšie naprávať.  

Ako som už uviedol, členovia HK sú učitelia a študentka, takže počas semestra sa ťažšie hľadali vhodné 

termíny na spoločné schôdze s tajomníčkou fakulty, aj keď bola z oboch strán snaha čo najviac si vyjsť 

v ústrety. Napriek tomu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s členmi vedenia – dekanom, tajomníčkou či 

prodekanom Kúšom. Počas nich bolo mnoho otázok členov HK zodpovedaných, ale mnohé ďalšie otázky 

sa pri nich objavili. Počas tých necelých 3 mesiacov sme dostali niekoľkokrát vo forme excellovských 

tabuliek rôzne verzie Správy o hospodárení FMFI UK, čo občas sťažovalo našu prácu aj v rámci samotnej 

HK, pretože rôzni členovia mali pred sebou rôzne verzie materiálov, ktoré sa líšili podľa toho, čo do nich 

bolo pojaté a čo nie. Naviac, excellovské tabuľky obsahujú síce veľa informácií, ale bez komentára sa 

nezasvätenému dá iba ťažko zorientovať v nich, preto sme sformulovali v niekoľkých požiadavkách to, 

čo by sme potrebovali pre svoju prácu vedieť – pred cca 10 dňami sme to dostali. Konkrétne možno 

skonštatovať, že už máme plnú verziu Výročnej správy o hospodárení FMFI UK za rok 2006, ktorú 

fakulta vypracovala 19.4.2006 (!) a v priebehu tretej dekády apríla zaslala na RUK. Z doteraz prezretých 

materiálov sme získali isté spektrum poznatkov, avšak robiť uzávery je predčasné. Našou kontrolou prešli 

materiály týkajúce sa maliarskych prác v pavilóne Matematiky, záhradnícke práce, vrátane nákupu 

interiérovej i exteriérovej flóry a aj zmluvy s upratovacou firmou DIW.   

Ďalšou otázkou, ktorú sme kládli dekanovi fakulty bolo použitie tzv. Fondu dekana. Členovia AS túto 

otázku otvárali viackrát aj na zasadaniach AS, ale rovnakú otázku sme počúvali aj od členov AO, ktorí 

nie sú členmi AS. Máme teraz k dispozícii plný rozpis sumy 371735 Sk, ktorú môže mesačne použiť 

dekan fakulty na odmenenie práce tých, o práci ktorých usúdi, že je nepostrádateľná či nedocenená na 

fakulte, ako aj tých, ktorí robia niečo dôležité z hľadiska fungovania či aspoň imidžu fakulty. Nedá však 

neupozorniť na istú anomáliu v tomto zozname: predseda AS dostáva osobný príplatok vo výške tretiny 

toho, čo dostávajú vedúci sekcií, pritom vo vedení sedia rovnako a čo do prípravy materiálov pre 

rokovania kolektívov, ktoré sú nimi riadené, sú na tom s prácou minimálne rovnako.  

HK má k dispozícii aj ďalší materiál, ktorý pýtala od vedenia - a to zoznam prác, ktoré vykonali a ceny, 

ktoré si za to účtovali firmy podieľajúce sa na rekonštrukčných prácach v našom areáli. Práca s týmto 

zoznamom bude na programe najbližšej schôdze HK.  

V materiáloch, ktoré sme doteraz skontrolovali, sme nezistili závažné nedostatky, všimli sme si však 

niekoľko skutočností, ktorých analýza bude viesť k návrhu niektorých racionalizačných opatrení – ale to 

bude zverejnené až v našom konečnom produkte, Stanovisku HK k predloženej Výročnej správe o 

hospodárení FMFI UK za rok 2006.  

 

Prednesené v rámci bodu Rôzne na schôdzi AS FMFI UK dňa 26.6.2007. 


