
Zápisnica 
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 30. mája 2012 

 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2011  
4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2011  
5. Dodatočné rozdelenie rozpisu zostatku štátnej dotácie na miesta nových 

doktorandov    na rok 2012 
6. Návrh rektora UK na člena správnej rady doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. – schválenie  
7. Návrh rektora UK na postúpenie pohľadávky voči Igorovi Lapošovi 
8. Dodatok k štatútu Lekárskej fakulty UK – schválenie  
9. Dodatok k štatútu EBF – schválenie  
10. Pracovný poriadok UK, dodatok č. 1 k vnútornému predpisu - schválenie  
11. Žiadosti o prenájom nehnuteľností  
12. Voľby do Študentskej rady VŠ – výsledky volieb na fakultách UK  
13. Informácie z vedenia 
14. Rôzne 

 
Bod č. 1  Otvorenie 
Predseda AS UKprivítal prítomných, prečítal program a keďže nikto nemal doplňujúci návrh, 
dal hlasovať za schválenie. 
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 1 
Akademický senát UK schválil predložený program zasadnutia na rokovanie. 
 
Bod č. 2  Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. PhDr. Magdaléna 
Samuhelová, CSc., Bc. Gábor Szénási, doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.  
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 4   
 
Uznesenie  č. 2 
Akademický senát schválil do návrhovej komisie týchto členov:  JUDr. Eduard Burda, PhD., 
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., Bc. Gábor Szénási, doc. PharmDr. Jindra Valentová, 
PhD. 
 
Bod č. 3  Výročná správa o činnosti UK za rok 2011 
Rektor UK informoval o dôležitých aktivitách Univerzity Komenského, o jej činnosti za 
uplynulý rok. Zdôraznil, že táto správa nadväzuje na výročné správy za uplynulé roky. 
V oblasti vzdelávacej činnosti poznamenal, že je potrebné zamerať sa na magisterské 
a doktorandské štúdium. Štatistika ukázala nárast počtu študentov v dennej forme štúdia. 
V oblasti vedy a výskumu získala univerzita nemálo projektov a grantov a v rámci podpory 
vedecko-výskumnej činnosti udeľuje rektor pre mladých vedeckých pracovníkov 
a doktorandov granty. Projektmi sa preukázalo, že aj pri menšom počte môžu byť významné 
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finančné efekty. V publikačnej činnosti je univerzita na významnom mieste. Má vyše 37 % 
citovaní z publikačných činností slovenských vedecko-pedagogických inštitúcií. Klesajúci 
trend má aj počet učiteľov bez vedeckej hodnosti. Nie je však uspokojujúci priemerný vek 
profesorov, čo je o niečo vyššie ako 60 rokov. Na záver poznamenal, že správa o činnosti 
bude vytlačená vo viazanej podobe.  
Predseda AS UKdoplnil, že správa o činnosti bola schválená na kolégiu rektora. Keďže sa do 
diskusie nikto neprihlásil, dal hlasovať za schválenie.  
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 3 
Akademický senát UK schválil výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2011. 
 
Bod č. 4  Výročná správa o hospodárení UK za rok 2011 
Správu o hospodárení prezentovala kvestorka M. Tarabová, pričom informovala, že bola 
vypracovaná v zmysle novej smernice MŠVVaŠ a bude mu predložená v tlačenej podobe. 
Podľa VŠ zákona musí byť schválená akademickým senátom vysokej školy. Univerzita za 
minulý rok hospodárila v intenciách rozpočtu a dosiahla kladný výsledok. Základom tejto 
správy sú účtovné výkazy. Hospodárenie Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2011 
bolo vyrovnané, stabilizované a môže sa hodnotiť pozitívne. Dosiahla kladný hospodársky 
výsledok, to zn. zisk vyše 3,5 milióna € v hlavnej činnosti a takmer milión eur 
v podnikateľskej činnosti. V oblasti mzdovej politiky bol zaznamenaný nižší nárast nákladov 
na mzdy v dôsledku nižšej dotácie v rozpočte čo vyplynulo z rozhodnutia vlády SR 
nevalorizovať platové tarify zamestnancov. Na otázku F. Gahéra ako vysvetlí univerzita 
kladný hospodársky výsledok – zisk, napriek tomu, že máme málo peňazí, odpovedal rektor 
UK, ktorý to zdôvodnil nižšími nákladmi vynaloženými na rôzne služby, opravy a údržbu čo 
sa však môže negatívne prejaviť v ďalšej, zníženej dotácii z rozpočtu. Kvestorka M. Tarabová  
doplnila, že žiaľ, rektorát nemá možnosť ovplyvňovať hospodárenie na jednotlivých 
súčastiach UK. E. Macháčová, predsedníčka finančnej komisie AS tlmočila stanovisko 
komisie k výročnej správe o hospodárení, podľa ktorého odporúča túto správu schváliť.  
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 0     
 
Uznesenie č. 4 
Akademický senát UK schválil výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2011 
 
Bod č. 5 Dodatočné rozdelenie rozpisu zostatku štátnej dotácie na miesta nových     

doktorandov na rok 2012     
Rektor UK informoval o počte pridelených miest doktorandov aj s pridelenými finančnými 
prostriedkami na jednotlivé fakulty. Poznamenal, že Vedecká rada UK tento počet schválila. 
Fakulty však samy budú rozhodovať, či prijmú daný počet doktorandov.  
Hlasovanie: za – 42, proti – 0, zdržal sa – 2  
 
Uznesenie č. 5 
Akademický senát UK schválil rozpis dotácie na miesta nových doktorandov na Univerzite 
Komenského v Bratislave na jednotlivé fakulty na rok 2012. 
 
Bod č. 6  Návrh rektora UK na člena správnej rady doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. - schválenie   
Rektor UK informoval, že v správnej rade sa uvoľnilo miesto. Uvažovalo sa o viacerých 
osobách, spomedzi ktorých navrhuje schváliť doc. Ing. Petra Mihóka, CSc., predsedu 
Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory. V súčasnosti je členom správnej rady na 
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Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde však jeho členstvo končí. Je oboznámený 
s prácou v správnej rade, aj to je výhoda pri výbere.  
Hlasovanie: odovzdané hlasovacie lístky – 40, za – 26, proti – 3, zdržal sa – 7, neplatné – 4    
 
Uznesenie č. 6 
Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie doc. Ing. Petra Mihóka, CSc. 
za člena Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
Bod č. 7  Návrh rektora UK na postúpenie pohľadávky voči Igorovi Lapošovi  
Prorektorka M. Patakyová informovala o pohľadávke, ktorú univerzita uplatňuje voči Igorovi 
Lapošovi za neuhradené platby v zmysle zmluvy o obstaraní predaja publikácií a taktiež za 
prenájom nebytových priestorov. I. Lapoš navrhol plnenie, avšak jeho návrh bol 
nepostačujúci. Výška pohľadávky nie je zanedbateľná a výsledok vymáhania prostredníctvom 
exekútora neistý. Podľa právnych predpisov, ktorými sa Univerzita Komenského riadi, na 
postúpenie pohľadávky ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky,  
vyžaduje sa schválenie v Akademickom senáte UK. Potom je potrebné vypísať verejnú súťaž. 
Majetková situácia I. Lapoša je veľmi zlá a nie je isté, že univerzita nájde subjekt ktorý bude 
vymáhať  spomínanú pohľadávku.  
Hlasovanie: za – 41, proti – 0, zdržal sa – 3    
 
Uznesenie č. 7   
Akademický senát UK schválil návrh rektora na postúpenie pohľadávky voči Igorovi 
Lapošovi, Ľudovíta Fullu 6, Bratislava, IČO: 11801859 vo výške 45 410,61 € 
s príslušenstvom za odplatu aj za cenu nižšiu ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky.   
 
Bod č. 8  Dodatok k štatútu Lekárskej fakulty UK – schválenie  
Predsedníčka Právnej komisie AS UK L. Kurilovská tlmočila stanovisko komisie, podľa 
ktorého odporúča senátu Dodatok k štatútu Lekárskej fakulty UK č. 3 schváliť.  
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 8 
Akademický senát UK schválil vnútorný predpis Lekárskej fakulty UK č.9/2012, dodatok č. 3 
k štatútu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bod č. 9  Dodatok k štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK - schválenie  
A. Predmerská zdôvodnila zmenu, ktorú Evanjelická bohoslovecká fakulta chce do štatútu 
zakomponovať. Ak bol študent z disciplinárnych dôvodov vylúčený zo štúdia nemôže sa na 
ďalší akademický rok uchádzať o štúdium. Podľa rektora UK musí byť táto skutočnosť 
uvedená v podmienkach prijímacieho konania. L. Kurilovská: právna komisia AS UK po 
konzultácií s prorektorkou UK M. Patakyovou zastáva názor, že takáto podmienka môže byť 
v praxi sporná a môže viesť k súdnym sporom. Považuje ju však za právne obhájiteľnú, 
v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi a to aj vo svetle skutočnosti, že takúto 
podmienku majú aj iné fakulty mimo Univerzity Komenského. Právna komisia AS UK 
odporúča senátu schváliť dodatok č. 1 k štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
v Bratislave s tým, že pre účinnosť uvedenej podmienky sa vyžaduje to, aby ju obsahovali 
kritériá prijímacieho konania.  
Hlasovanie: za – 40, proti – 0, zdržal sa – 4  
 
Uznesenie č. 9 
Akademický senát UK schválil dodatok č. 1 k štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského. Účinnosť znenia bodu 2 tohto dodatku je podmienená tým, že 
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nemožnosť opätovného prijatia uchádzača na štúdium Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
UK, ktorý bol vylúčený zo štúdia na tejto fakulte z disciplinárnych dôvodov, musí byť 
súčasťou kritérií prijímacieho konania.    
 
 
Bod č. 10  Pracovný poriadok UK, dodatok č. 1 k vnútornému predpisu – schválenie  
Prorektorka M. Patakyová uviedla, že dodatok k Pracovnému poriadku vychádza zo zmien, 
ktoré nastali v Zákonníku práce a tak isto zo zmien zákona o výkone práce vo verejnom 
záujme. Boli v ňom precizované aj niektoré formulácie z jazykového a štylistického hľadiska. 
Bol prerokovaný vo vedení univerzity a taktiež v kolégiu rektora UK, aj v odborovej 
organizácii univerzity. L. Kurilovská, predsedníčka právnej komisie AS po prerokovaní 
v komisii a po zapracovaní pripomienok komisie odporúča tento dodatok schváliť. Na 
pripomienku K. Cabanovej, že v dodatku chýba platnosť a účinnosť, prorektorka M. 
Patakyová uviedla, že po schválení v senáte bude platiť od 1. júna 2012.  
Hlasovanie: za – 43, proti – 0, zdržal sa - 0    
 
Uznesenie č. 10  
Akademický senát UK schválil vnútorný predpis č. 3/2012, dodatok č. 1 k vnútornému 
predpisu č. 11/2008 Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bod č. 11  Žiadosti o prenájom nehnuteľností     
E. Macháčová, predsedníčka finančnej komisie AS informovala o výsledku schvaľovania 
v komisii, ktorá žiada vysvetlenie od riaditeľa VM Mlyny, Mgr. Róberta Gulu aby vysvetlil 
nízke nájomné pre firmu SK Professional v bode 10. R. Gula: prenajímaný objekt je vzdialený 
v rámci internátneho komplexu s horšou prístupnosťou, preto dali nižšiu cenu. V opačnom 
prípade by o tento objekt nebol záujem. Podľa E. Macháčovej je vysvetlenie dostačujúce, 
preto komisia odporúča senátu predložené žiadosti o prenájom nehnuteľností schváliť. 
Hlasovanie: za – 37, proti – 0, zdržal sa – 0   
 
Uznesenie č. 11 
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností:   
 

1. Martico, s. r. o., nebytové priestory pre umiestnenie technológií odovzdávacej stanice 
a  ich prevádzkovanie o výmere 10 m2. Nájomné: 13,28 €/m2/rok. Elektrina podľa 
skutočného odberu. Iné služby sa neposkytujú. Doba nájmu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2017. 
Podáva JLF. 

2. Intersonic, (predĺženie nájmu) priestor na manželských internátoch o výmere 868,89 
m2 ako sklady a manipulačné miestnosti. Nájomné: 25 €/m2/rok, energie a služby 
zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014. Podávajú Mlyny.   

3. KA-MAR, (predĺženie nájmu) priestor vo výškových blokoch ako krajčírska dielňa 
o výmere 17,18 m2. Nájomné: 65 €/m2/rok, energie  služby zálohovo 15 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. Podávajú Mlyny. 

4. KLIKBOX, (predĺženie nájmu) priestor bývalej kuchyne a jedálne na manželských 
internátoch ako kancelárie o výmere 368,89 m2.  Nájomné: 30 €/m2/rok , energie 
a služby zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014. 
Podávajú Mlyny.  

5. Lukáš Zachar (predĺženie nájmu), priestor na Átriových domoch ako kancelária 
o výmere 10,14 m2. Nájomné: 50 €/m2/rok, energia a služby zálohovo 15 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014. Podávajú Mlyny. 
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6. Ondrej Štefek (predĺženie nájmu), priestor v objekte Unimo ako sklad o výmere 12,40 
m2. Nájomné: 30 €/m2/rok, energie a služby zálohovo 12 €/m2/rok + DPH. Doba 
nájmu: 23. 5. 2012 – 31. 12. 2013. Podávajú Mlyny.   

7. PMR – Elektro (predĺženie nájmu), priestor bývalého skladu na Manželských 
internátoch  ako kancelária o výmere 50,75 m2. Nájomné: 50 €/m2/rok, energie 
a služby zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. 
Podávajú Mlyny.  

8. Quality Unit, s. r. o., (predĺženie nájmu) priestor bývalých študovní ma Átriových 
domoch ako kancelárie o výmere 102,33 m2. Nájomné: 45 €/m2/rok, energie a služby 
zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014. Podávajú Mlyny.  

9. Sea Slovakia, OZ (predĺženie nájmu), priestor vo výškových blokoch ako kancelária 
vo výmere 17,73 m2. Nájomné: 45 €/m2/rok, energia a služby zálohovo 15 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014. Podávajú Mlyny.  

10. SK Professional (predĺženie nájmu), priestor bývalých študovní na Átriových domoch 
ako kancelária o výmere 25,6 m2. Nájomné: 25 €/m2/rok, energie a služby zálohovo 15 
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014. Podávajú Mlyny.  

11. Spotreba, s. r. o. (predĺženie nájmu), priestor na manželských internátoch ako sklad  
o výmere 56,43 m2.  Nájomné: 33,20 €/m2/rok, energia a služby zálohovo 15 €/m2/rok 
+ DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014. Podávajú Mlyny.     

12. BALLOON DESIGN, nebytový priestor o výmere 68 m2 na Starých gruntoch ako 
kancelárske a skladové priestory, parkovacia plocha o výmere 11 m2. Nájomné: 
nebytový priestor 68 m2 = 66,39 €/m2/rok, parkovacia plocha 11 m2 = 16,60 €/m2/rok 
+ DPH, energia a služby paušál 6 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 5. 2012 – 30. 4. 
2017. Podáva RUK. 

13. PHARMIX, nebytový priestor ako sklad zdravotníckych potrieb o výmere 18 m2  na 
Starých gruntoch. Nájomné: 66,39 €/m2/rok, energie a služby paušál 6 €/m2/rok + 
DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. Podáva RUK.   

14.  Zorislav Tikl – ZORO (predĺženie nájmu), priestor v budove na 2 nápojové automaty 
o rozlohe 2 krát 1 m2. Nájomné: 66 €/m2/rok/automat. Elektrina – 133,60 
€/rok/automat, voda – 0,98 €/rok/automat. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. 
Podáva PriF – žiadosť opakovane predložená s vysvetlením spotreby energií. 

 
Bod č. 12  Voľby do Študentskej rady VŠ – výsledky volieb na fakultách 
J. Sýkora informoval o voľbách do Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 2012 – 2014 
na jednotlivých fakultách. Konštatoval, že prebehli v stanovenom termíne, boli vyhotovené 
zápisnice a prečítal mená zvolených delegátov, ktorí budú zastupovať Univerzitu 
Komenského v Bratislave. Sú to: Martin Babič (PriF), Lenka Drobková (FiF), Barbora 
Dupáková (FM), Kristína Horkovičová (LF), Tomáš Charvát (PriF), Tomáš Kaščák (FM), 
Alena Lampertová (PdF), Ivan Mailing (JLF), Matúš Michalovič (PraF), Natália Oršulová 
(FTVŠ,  RKCMBF), Jakub Pavlús (EBF), Ľubica Šimková (FSEV), Jana Slažneva (FaF), 
Gábor Szénási (FMFI). Predseda AS poďakoval J Sýkorovi za sledovanie priebehu volieb.  
 
Bod č. 13  Informácie z vedenia 
Rektor UK informoval o novom legislatívnom zámere vlády SR vo vysokoškolskom zákone. 
Pripomienky Univerzity Komenského k pôvodnej novele zákona však budú použiteľné. 
Vedecká rada UK bude naďalej schvaľovať vymenovanie docentov a profesorov podľa 
daných kritérií. Ďalej informoval, že Ministerstvo školstva SR pracuje na novej metodike 
rozpočtu o čom bude rokovať aj Rektorská konferencia na najbližšom zasadnutí. Na 
Univerzite Komenského naďalej pracuje NKÚ, kontrola protikorupčného úradu a boli 
uskutočnené opatrenia proti dodatočným administratívnym úkonom na fakultách (dodatočné 
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faktúry a pod.). Vedenie UK pokračuje v spresňovaní stavu nehnuteľností, pokračuje 
v rokovaní so zástupcami zahraničných vysokých škôl a dbá na to, aby sa uzatvárali reálne 
zmluvy, s reálnymi kontaktmi. Rektor UK spomenul konferenciu mladých vedeckých 
pracovníkov, ktorá mala úspech. Na internátoch prebieha zavádzanie internetu, výberové 
konanie sa už začalo. Akademický deň je plánovaný na 27. 6. 2012 spojený s divadelným 
predstavením. Budú pozvaní členovia vedeckej  a správnej rady, tak isto členovia 
Akademického senátu. Pri tejto príležitosti sa pripomenie založenie Univerzity Komenského 
v Bratislave a v aule budú odmenení významní členovia akademickej obce.                   
 
Bod č. 14  Rôzne 
V. Štercelová informovala o zaujímavej akcii v rámci Letnej univerzity slovenského jazyka  
a kultúry v čase od 9. – 27. 7. 2012. Kontaktovali aj zahraničných partnerov a pri tejto 
príležitosti dáva do pozornosti zaujímavý program a rôzne akcie v súvislosti s ďalším 
vzdelávaním.  
 
 
 
 
 
 
 
       doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
          predseda AS UK 
 
 
 
Návrhová komisia: JUDr. Eduard Burda, PhD. 
 
         doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
 
         Bc. Gábor Szénási 
 
         doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.    
 
 
Zapísala: Viola Ivanovová 


