
Zápisnica 
zo zasadnutia AS dňa 17. júna 2009 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2009 
4. Voľba zástupcu študentov študentskej časti Akademickej obce do správnej rady UK 
5. Schválenie štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
6. Schválenie prenájmu 
7. Vyslovenie predbežného súhlasu s predajom nehnuteľnosti 
8. Správa o výsledkoch kontroly ubytovacou komisiou AS na VI Družba a Mlyny 
9. Výsledky z kontroly zámeru nájomných zmlúv komisiou AS na VI Mlyny 
10. Rôzne 

 
Bod 1. 
Predseda AS privítal prítomných, prečítal program na rokovanie a navrhol zmenu poradia 
jednotlivých bodov tak, aby bod 10. nasledoval za 3. bodom.    
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát schválil jednomyseľne zmenu poradia programu tak, aby bod 10 
nasledoval za 3. bodom.  
 
Bod 2.  
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Martin Braxatoris, doc. RNDr. Michal Greguš, 
PhD., JUDr. Marek Števček,  PhD.  
Hlasovanie:  za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 2   
Akademický senát schválil jednohlasne návrhovú komisiu v tomto zložení: Mgr. Martin 
Braxatoris, doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD.  
 
Bod 3.    
Rektor UK informoval o rozpočte výnosov a nákladov na rok 2009 a poznamenal, že štruktúra 
je daná Ministerstvom školstva. Poznamenal, že ak nebude rozpočet krátený je možné ho 
splniť a na konci roku bude vyrovnaný. Predseda AS: „Rozpočet“ bol na predsedníctve AS 
podrobne prerokovaný. Pripomienky k nemu od členov senátu neprišli, preto dal hlasovať.  
Hlasovanie:  za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 3 
Akademický senát schválil jednomyseľne predložený rozpočet výnosov a nákladov verejnej 
vysokej školy – Univerzity Komenského na rok 2009. 
 
 
 



 
Bod 10. 
◙  Rektor UK informoval o zasadnutí akreditačnej komisie kde odznela nespokojnosť 
s niektorými fakultami. V dôsledku niektorých nedostatkov nebudú mať právo na menovanie 
profesorov a vyčíta fakultám vysoký vek profesorov. Ďalej informoval o centralizácii 
verejného obstarávania ktorá prebieha podľa plánu a očakáva užšiu súčinnosť s dekanmi 
fakúlt. Príprava 90. výročia osláv pokračuje a zopakoval v skratke program. Zúčastní sa na nej 
aj predseda vlády SR a prezident SR a budú odmenení piati najstarší absolventi Univerzity. Po 
skončení príspevku rektora UK, E. Macháčová pripomenula potrebu riešenia 
farmakobiologického laboratória Lekárskej fakulty UK. Podľa rektora UK je to vnútorná 
záležitosť Lekárskej fakulty.  
 
◙   JUDr. E. Burda, nový člen senátu prejavil záujem o prácu v právnej komisii AS. Predseda 
AS dal hlasovať o jeho členstve. 
Hlasovanie:  za – 40,  proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 4   
Akademický senát jednohlasne schválil, aby JUDr. Eduard Burda, PhD. sa stal členom 
právnej komisie AS namiesto JUDr. A. Moravčíkovej, PhD.  
  
Bod 4. 
Predseda AS predstavil navrhnutého kandidáta  za študenskú časť AO UK za člena do 
správnej rady UK, ktorým je Jaroslav Hrenák, študent Lekárskej fakulty UK. Pripomenul 
prítomným, že kandidáta volí iba študentská časť Akademického senátu. Z prítomných 15 
členov odovzdalo hlasovacie lístky 13 členov.  
Hlasovanie:  za – 10, proti – 2, zdržal sa – 0, neplatný hlasovací lístok – 1 
 
Uznesenie č. 5 
Študentská časť Akademického senátu UK zvolila Jaroslava Hrenáka  za kandidáta na 
vymenovanie za člena správnej rady UK a podľa § 40 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých 
školách a o zmene a doplnení zákonom č. 363/2007 Z. z.  podáva návrh na vymenovanie 
Jaroslava Hrenáka za člena správnej rady UK.  
 
Bod 5. 
Predseda AS predložil na schválenie štatút Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Pripomienky 
legislatívneho odboru UK fakulta zapracovala, v pôvodnom znení zostali iba poznámky pod 
čiarou, čo má technický charakter a preto predsedníctvo AS odporúča  štatút schváliť.  
Hlasovanie:  za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Uznesenie č. 6 
Akademický senát UK schválil jednomyseľne štatút Jesseniovej lekárskej fakulty UK. 
 
Bod 6.  
Predseda AS predložil na schválenie nasledovné prenájmy nehnuteľností: 
       a.) Nájomná zmluva uzatvorená medzi UK v Bratislave a Fakultou telesnej výchovy 
a športu UK na jednej strane a firmou TENIS, s. r. o., Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 9 
v Bratislave na strane druhej, na dobu do 30. 4. 2019. Pripomienky právnej komisie AS boli 
akceptované a zapracované do zmluvy, predsedníctvo AS navrhuje zmluvu schváliť. 
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0 
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Uznesenie č. 7  
Akademický senát schválil jednomyseľne zámer nájomnej zmluvy medzi UK v Bratislave 
a Fakultou telesnej výchovy a športu UK na jednej strane a firmou TENIS, s. r. o. na strane 
druhej na dobu do 30. 4. 2019.  
 
       b.) Dodatok k zmluve – predĺženie nájmu nebytových priestorov – uzatvorený medzi UK 
v Bratislave a Jesseniovou lekárskou fakultou UK na jednej strane a spoločnosťou Mgr. Mária 
Blašková – Majova na strane druhej, na dobu do 31. 5. 2011. Predseda AS informoval, že voči 
tomuto dodatku neboli námietky na predsedníctve AS.  
 
Uznesenie č. 8   
Akademický senát schválil jednomyseľne dodatok k zmluve – predĺženie nájmu nebytových 
priestorov – uzatvorený medzi UK v Bratislave a Jesseniovou lekárskou fakultou UK na 
jednej strane  a spoločnosťou Mgr. Mária Blašková – Majova na strane druhej na dobu do 31. 
5. 2011.  
 
      c.) Prenájom nebytových priestorov v budove Vysokoškolského internátu  Družba UK na 
Botanickej ul. č. 25 v Bratislave pre nájomcu Romana Janošku, Zlatohorská 4 v Bratislave na 
dobu od 1. 7. 2009 do 1. 7. 2014. Riaditeľ VI Družba I. Daňo informoval, že ide o priestory 
v zdravotnom stredisku, ktoré sú v súčasnosti prázdne a nájomca by ich využil na 
poskytovanie fyzioterapie.      
 
Uznesenie č. 9 
Akademický senát schválil jednomyseľne prenájom nebytového priestoru v budove 
Vysokoškolského internátu Družba UK v Bratislave nájomcovi Romanovi Janoškovi, 
Zlatohorská 4 v Bratislave na dobu do 1. 7. 2014.  
 
Predseda AS informoval, že budú zmeny v podávaní nájomných zmlúv na schválenie, preto 
vyzval vedúcu oddelenia legislatívy a právnych služieb UK, JUDr. Evu Takácsovú aby senát 
podrobnejšie informovala. E. Takácsová: nový postup pri udeľovaní predchádzajúceho 
písomného súhlasu Akademického senátu UK s nájmom nehnuteľnosti ktorý má trvať viac 
ako 1 rok bude upravený  príkazom rektora. Správcovia majetku predložia do Akademického 
senátu UK žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom, ktorá bude mať predpísané náležitosti 
(identifikácia predmetu nájmu a jeho stav, výber nájomcu a jeho identifikácia, účel a doba 
nájmu, cena nájomného a platieb za služby spojené s nájmom, zdôvodnenie dočasnej 
nepotrebnosti majetku). Po schválení predloženého prenájmu nehnuteľnosti Akademickým 
senátom UK, správca majetku vyhotoví nájomnú zmluvu a predloží na podpis rektorovi UK. 
Oddelenie legislatívy a právnych služieb UK skontroluje zmluvu po právnej a obsahovej 
stránke. Príkaz rektora stanoví, že do celkovej doby nájmu sa započítavajú aj predĺženia 
zmluvy formou dodatku a opakované uzatváranie nájmu s tým istým nájomcom alebo jeho 
právnym nástupcom na ten istý predmet nájmu. Podľa E. Takácsovej – na otázku predsedu 
AS odkedy bude tento predpis platiť – Univerzita sa ním bude riadiť po doladení technických 
záležitostí približne o 2 týždne.  
 
Uznesenie č. 10   
ASUK berie na vedomie  informáciu  o pripravovanom novom postupe schvaľovania 
prenájmu nehnuteľnosti v zmysle predchádzajúcich záverov ASUK, ktorý bude podrobne 
upravený v príkaze rektora UK.  
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Bod 7.  
Predseda AS informoval o predloženom zámere Univerzity predať nehnuteľnosť v kat. území 
Bratislava - Petržalka. Tento zámer už bol prerokovaný v predsedníctve AS, ktoré odporučilo 
predaj  schváliť v AS. Rektor UK:  pozemok sa nachádza v kat. území Petržalka v blízkosti 
Einsteinovej ulici pod parcelným číslom 5105/332 o výmere 9647 m2, ostatná plocha 
a pod parcelným číslom 5078/8 o výmere 1506 m2, zastavaná plocha. Aby Univerzita mohla 
začať konať v tejto veci potrebuje predbežné schválenie predaja. V. Psalman sa informoval o 
predajnej cene pozemku. Rektor UK pripomenul, že bude vypísaná verejná súťaž.  
Hlasovanie: za – 37, proti – 2, zdržal sa – 1,  
 
Uznesenie č. 11 
Akademický senát dal predbežný súhlas na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Bratislava – Petržalka, parcely č. 5105/332 ostatná plocha  o výmere 9647 m2, alebo jej časti 
a parcely č. 5078/8 zastavaná plocha o výmere 1506 m2 alebo jej časti. 
 
Bod 8.   
Predseda AS vyzval predsedu ubytovacej komisie aby informoval o výsledkoch kontroly 
v študentských domovoch v Bratislave. M. Chovanec: na VI Družba našla komisia všetko 
v poriadku. Na VI Mlyny neboli sprístupnené niektoré miestnosti, komunikácia medzi 
riaditeľom a komisiou viazla. Komisia zistila, že niektoré miestnosti sú nehospodárne 
využívané, vyskytlo sa marenie kontroly a preto komisia navrhuje aby sa s týmito 
nedostatkami zaoberal kontrolór UK. Podľa predsedu AS  zistenia komisie boli odovzdané 
rektorovi UK, ktorý poverí kontrolóra UK aby konal.  
Hlasovanie:  za – 37, proti – 0, zdržal sa – 3  
 
Uznesenie č. 12   
Akademický senát berie na vedomie správu ubytovacej komisie AS a žiada rektora UK aby 
nariadil kontrolu využívania ubytovacích priestorov na VI Mlyny.  
 
R. Gula riaditeľ VI Mlyny nesúhlasí s prezentovanými výsledkami ubytovacej komisie 
a považuje ich za nepravdy. Podľa J. Hrenáka nie je možné vyvrátiť zistenia komisie, pretože 
museli 3 hodiny čakať aby mohli začať kontrolu a taktiež nebol riaditeľ prítomný na ohlásenej 
kontrole. M. Chovanec vyčítal riaditeľovi internátu aj nepovolenie vstupu do všetkých 
miestností.  Riaditeľ R. Gula vysvetlil svoju neprítomnosť. Podľa E. Burdu  marenie kontroly 
je znepokojujúce. Predseda AS je toho názoru, že tieto nedostatky zistené komisiou si treba 
vysvetliť  na ubytovacej komisii. Navrhuje hlasovať o vážnom znepokojení nad zisteniami 
ubytovacej komisie na VI Mlyny. 
Hlasovanie: za – 39, proti – 0, zdržal sa – 1 
 
Uznesenie č. 13 
Akademický senát vyjadruje vážne znepokojenie nad skutočnosťou, že ubytovacej komisii AS 
nebolo umožnené vykonať kontrolu celej ubytovacej kapacity VI Mlyny v zmysle ustanovení 
štatútu UK čl. 69, ods. 4 a rokovacieho poriadku AS čl. 8, ods. 2, písm. f.   
  
JUDr. E. Takácsová, vedúca legislatívneho odboru UK informovala o nedostatkoch zmlúv 
uzatváraných pri ubytovaní. Podľa nej by zmluvy o ubytovaní mali byť jednotné 
s prehľadným cenníkom, schvaľovaným na senáte. V cenníkoch by mali byť uvedené čísla 
izby a cena za príslušnú izbu. Predseda AS poznamenal, že cenníky už boli schválené ale mali 
by byť predložené na  schválenie aj cenníky pre zamestnancov. Predseda AS dal hlasovať 
o vypracovaní cenníkov pre zamestnancov platných od akademického roku 2009-10.      
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Hlasovanie:  za – 40, proti – 0, zdržal sa – 0  
 
Uznesenie č. 14 
Akademický senát UK žiada ubytovacie zariadenia UK - Vysokoškolský internát Družba UK 
Bratislava, Vysokoškolský internát Mlyny UK Bratislava a Vysokoškolský internát a jedáleň, 
JLF Martin – aby vypracovali cenník ubytovania zamestnancov UK  do začiatku 
akademického roku 2009-10.  
 
Bod 9. 
K. Cabanová, predsedníčka komisie pre kontrolu zámerov nájomných zmlúv ktorá bola 
zriadená Akademickým senátom UK na zasadnutí dňa 20. 5. 2009 referovala o výsledkoch 
kontroly podľa ktorej našli nedostatky v stanovení ceny za prenajímané priestory, ďalej účel  
deklarovaný na nájomnej zmluve nezodpovedá reálnemu využívaniu priestorov. Podľa M. 
Števčeka, predsedu právnej komisie AS treba vydať uznesenie o nevyslovení súhlasu 
s nájomnými zmluvami, voči ktorým mala výhrady právna a finančná komisia AS a komisia  
pre kontrolu zámerov nájomných zmlúv zriadená Akademickým senátom UK.  Predseda AS 
dal hlasovať o nevyslovení súhlasu s nájomnými zmluvami v zmysle odporúčania finančnej 
a právnej komisie AS a komisie pre kontrolu zámeru nájomných zmlúv, ktorá bola zriadená 
Akademickým senátom UK.  
Hlasovanie: za – 39, proti – 0, zdržal sa – 1 
 
Uznesenie č. 15  
Akademický senát UK na základe výsledkov správy komisie AS UK pre kontrolu zámerov 
nájomných zmlúv a na základe vyjadrenia finančnej a právnej komisie AS, neschvaľuje 
nasledovné návrhy zámerov nájomných zmlúv na VI Mlyny UK:   

1. LTV STUDIO, s. r. o. a UK + VM Mlyny (nebytové priestory, 245,86 m2 ) od 1. 1. 
2008 – 31. 12. 2010, cena 21,57 €/m2. 

2. Unigart, s. r. o.  a UK + VM Mlyny(nebytový priestor 43,63 m2 ) od 1. 4,. 2009 – 31. 
3. 2014. Cena 724 €/štvrťrok (bez DPH).  

3. SBS Unigard, s. r. o.  a UK + VM Mlyny (nebytový priestor 42,74 m2 ) od 1. 1. 2009 
– 31. 12. 2013. Cena 705 €/štvrťrok (bez DPH). 

4. G & P Group, s. r. o.  a UK + VM Mlyny (nebytový priestor 98,25 m2 ) od 1. 1. 2009 
– 31. 12. 2018. Cena 570 €/štvrťrok (bez DPH). 

5. TV LUX, s. r. o. a UK + VM Mlyny (nebytový priestor 42,82 m2 ) od 1. 10. 2008 – 
30. 9. 2015. Cena 481,73 €/štvrťrok (bez DPH). 

6. LUX Comunication, o. z. a UK + VM Mlyny (nebytový priestor 802,18 m2 ) od 1. 10. 
2008 – 30. 9. 2015. Cena 2 506 €/štvrťrok (bez DPH). 

 
Zároveň žiada rektora UK aby nariadil  kontrolu dodržiavania účelu nájmov a zámeru 
uzatvorených nájomných zmlúv na VI Mlyny útvarom hlavného kontrolóra UK.  
 
Bod 10 
Predseda AS pripomenul program osláv 90. výročia UK od 22.- 25. 6. 2009 a všetkým 
prítomným zaželal príjemné prežitie  letných dovoleniek. 
      
 
 
 
         Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
           predseda AS 
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Návrhová komisia: Mgr. Martin Braxatoris 
   Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 
   JUDr. Marek Števček, PhD. 
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová  
    


