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Zápisnica č. 2/2014  
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo 

 dňa 14. 05. 2014 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba Návrhovej komisie 
4. Návrh rektora na odvolanie  Mons. Doc. PhDr. Mariana Šurába, PhD. z Vedeckej rady  UK    
    - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
5. Návrh rektora na schválenie člena Vedeckej rady  UK - ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD.  
    - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD 
6. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok   
     2014 – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika    
     Tarabová 
7.Rozpis štátnej dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok   
    2014 – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka  
    UK Ing. Monika Tarabová 
8. Dlhodobý zámer UK Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie rokov 2014 – 2024 
   - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD a prorektor UK doc. Mgr. Vincent    
     Múcska, PhD. 
9. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,  
     pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcii  
     vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave - predkladá rektor UK prof.  
     RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
10. Študijný poriadok JLF UK - predkladá rektor UK  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
11. Pracovný poriadok  FSEV UK - predkladá rektor UK  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
12. Nájmy - predkladá rektor UK  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predsedníčka  
      Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
13.Informácia o riešení projektu INSIZAKUK - predkladá prorektor UK prof. RNDr. Ing.  
     Ľudomír Šlahor, CSc 
14.Informácia o riešení projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v  
     Bratislave - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD 
15.Dodatok č  2 k vnútornému predpisu UK č. 3/2007 Organizačnému poriadku Univerzity  
     Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol  
     Mičieta, PhD. 
16. Účasť členov AS UK vo výberových komisiách  
17. Informácie z vedenia – predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
18. Otázky pre Vedenie UK – členovia AS UK 
19. Rôzne 
20. Záver 
 
Bod č. 1 a 2  
Otvorenie a Schválenie programu 
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  doc. MUDr. Daniel 
Böhmer, PhD., privítal prítomných, prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu 
UK a dal o predloženom návrhu programu hlasovať. 
Akademický senát UK hlasoval o predloženom programe  takto : 
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za: 44  proti: 0  zdržali sa: 0 
Predložený program bol jednomyseľne prijatý. 
 
Uznesenie  č. 1. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program zasadnutia 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave  konaného dňa 14.5.2014. 
 
3. Voľba návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. PhDr. Magdaléna 
Samuhelová, CSc. a doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.. Iné návrhy neboli. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 40  proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 2. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil za členov návrhovej 
komisie doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. 
a doc. MUDr. Vojtecha  Ozorovského, CSc. 
 
Bod č. 4 a č. 5 
Návrh rektora na odvolanie  Mons. Doc. PhDr. Mariana Šurába, PhD. z Vedeckej rady 
UK -  predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Návrh rektora na schválenie člena Vedeckej rady UK - ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, 
PhD. –  predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
Rektor UK požiadal senát o schválenie návrhu na odvolanie Mons. Doc. PhDr. Mariana 
Šurába, PhD. z funkcie člena Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko 
bol v tejto funkcii ako dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, 
jeho funkčné obdobie dekana uplynulo a do funkcie člena Vedeckej rady UK má byť 
namiesto neho vymenovaný nový dekan RKCBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.. 
Rektor UK preto zároveň požiadal senát o schválenie návrhu rektora UK prof. RNDr. Karola 
Mičietu, PhD. na vymenovanie ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD. do funkcie člena 
Vedeckej rady UK. 
Predseda AS UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil a tak 
odovzdal slovo predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. JUDr. Eduardovi 
Burdovi, PhD., aby viedol obe tajné hlasovania. Ten oboznámil prítomných členov AS UK 
s platnou úpravou hlasovacieho lístku a následne prebehlo tajné hlasovanie o oboch návrhoch. 
 
Výsledky tajného hlasovania o schválení návrhu rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, 
PhD. na odvolanie Mons. Doc. PhDr. Mariana Šurába, PhD. z funkcie člena Vedeckej rady 
UK: 
odovzdané hlasovacie lístky : 44      platné  hlasovacie lístky : 44   neplatné hlasovacie lístky: 0 
hlasy    za: 42                 proti: 2  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 3. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK 
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. na odvolanie Mons. Doc. PhDr. Mariana Šurába, 
PhD. z funkcie člena Vedeckej rady UK podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. 
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o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Výsledky tajného hlasovania o schválení návrhu rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, 
PhD. na vymenovanie ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD. do funkcie člena Vedeckej rady 
UK: 
odovzdané hlasovacie lístky : 44      platné  hlasovacie lístky : 44   neplatné hlasovacie lístky: 0 
hlasy    za: 43                 proti: 1  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 4. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK 
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. na vymenovanie ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD. 
do funkcie člena Vedeckej rady UK podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Bod č. 6  
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok   
2014 – predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika   
Tarabová 
Pán rektor uviedol, že 28.4.2014 bola Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám 
a ďalším súčastiam UK na rok 2014 po úpravách schválená Kolégiom rektora UK. Taktiež 
Predsedníctvo AS UK odporučilo AS UK túto metodiku schváliť. Pani kvestorka oboznámila 
členov senátu s predloženým návrhom.  
Predseda AS UK otvoril k uvedenému bodu programu diskusiu. V diskusii sa vyjadrila 
predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD., že Finančná komisia 
AS UK odporúča AS UK predmetný materiál schváliť.  Inak sa do diskusie nikto neprihlásil. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 44                 proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 5. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Metodiku rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok  2014. 
 
Bod č.7  
Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok   
2014 – predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika 
Tarabová. 
Pán rektor uviedol, že Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na 
rok 2014 bol schválený Kolégiom rektora UK. Taktiež Predsedníctvo AS UK odporučilo AS 
UK tento materiál schváliť. Pani kvestorka oboznámila členov senátu s predloženým návrhom. 
Predseda AS UK otvoril k uvedenému bodu programu diskusiu. V diskusii sa vyjadrila 
predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD., že Finančná komisia 
AS UK odporúča AS UK predmetný materiál schváliť.  Inak sa do diskusie nikto neprihlásil. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 46                 proti: 0  zdržal sa: 0 
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Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 6. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Rozpis dotácií zo 
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok  2014. 
 
Bod č.8  
Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 2014 - 2024 – predložil 
rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
Rektor UK uviedol  materiál Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave na 
obdobie 2014 – 2024, podotkol, že  bol prerokovaný Správnou radou UK, ktorá ho odporučila 
prijať. Následne predmetný materiál bližšie predstavil prorektor UK doc. Mgr. Vincent 
Múcska, PhD., poďakoval sa za pripomienky, ktoré zapracoval, predsedovi AS UK doc. Doc. 
MUDr. Danielovi Böhmerovi, PhD. a podpredsedovi AS UK doc. RNDr. Danielovi Olejárovi, 
PhD. Predsedníctvo AS UK  odporučilo  AS UK Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v 
Bratislave na obdobie 2014 - 2024 prijať. 
Predseda AS UK otvoril k tomuto bodu programu diskusiu. 
Diskusia : 
Mgr. Róbert Kysel mal otázku, či bude tento zámer každý rok aktualizovaný. 
Prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že sa plánujú vypracovať akčné plány, 
ktoré sa každý rok budú vyhodnocovať. 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že je nevyhnutné tento zámer 
vyhodnocovať a aktualizovať možno dokonca aj častejšie ako raz do roka. 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 45                 proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 7. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dlhodobý zámer 
Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie rokov 2014 – 2024. 
 
Na návrh prorektora UK prof. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. dal predseda Akademického  
senátu Univerzity Komenského v Bratislave hlasovať o preložení bodu programu č. 13 za bod 8 
ako bod 9 a následné prečíslovanie ostatných bodov. 
Hlasovanie :    za: 46                 proti: 0  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 8. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil zmenu programu 
zasadnutia AS UK konaného dňa 14. 5. 2014: bod programu č. 13 Informácia o riešení 
projektu INSIZAKUK sa prekladá za bod č. 8 ako bod  č. 9 a ostatné  body programu sa 
následne prečíslujú, pričom ich poradie ostáva nezmenené. 
 
 
Bod č. 9  
Informácia o riešení projektu INSIZAKUK (Interný systém zabezpečenia kvality 
Univerzity Komenského v Bratislave) – predložil prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, 
CSc. 
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Prorektor prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. informoval o realizácii projektu Interný systém 
zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave, okrem iného uviedol, že začiatok 
tohto projektu bol v roku 2012 a mal sa ukončiť v decembri 2013. UK však požiadala agentúru 
ASFEU o predĺženie do decembra 2014. Tento systém musí byť čo najlepšie zavedený aj kvôli 
akreditácii. Pán prorektor informoval o celom priebehu tohto systému  a tiež o doteraz 
vynaložených financiách. Tiež informoval, že do pilotného testovacieho projektu je zapojená 
Prírodovedecká fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta a Fakulta managementu. Uviedol, že 
boli vypracované 3 smernice. 
Rektor UK upresnil, že tieto smernice sú odborne náročné, a to preto, aby  systém hodnotenia 
kvality na UK bol porovnateľný s ďalšími významnými univerzitami v Európskej únii. 
Predseda AS UK otvoril diskusiu.  
Diskusia: 
Mgr. Kysel sa spýtal, prečo sa minulo tak veľa peňazí na doterajšie výstupy z projektu, 
prakticky vyše 200 000 eur na tri smernice. 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa opýtala, či peniaze, ktoré na projekte ostali, pôjdu na 
fakulty. 
Prorektor prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. odpovedal, že áno a pokiaľ ide o výšku 
vynaložených prostriedkov, tie vyplývajú z projektu, výstupy bolo potrebné pripraviť na 
kvalitnej úrovni. 
Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. sa spýtala, či sa môžu očakávať smernice pre 
zabezpečovanie kvality pre jednotlivé fakulty, respektíve kompletná smernica pre univerzitu. 
Prorektor prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. odpovedal, že smernice už sú pripravené a 
v dohľadnej dobe budú k dispozícii všetkým fakultám a všetkým členom akademickej obce. 
Jednotlivé fakulty si ich môžu do istej miery upraviť a rozšíriť podľa vlastných potrieb 
vlastnými smernicami. 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  podotkol, že očakáva efektívne napĺňanie týchto 
smerníc. 
Mgr. Kysel mal otázku k čerpaniu finančných prostriedkov, prečo je rozdiel medzi vyčerpanými 
financiami 204 tisíc euro a žiadosťami o preplatenie z eurofondov. 
Odpovedal  doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK, že všetci 
riešitelia sú financovaní ako refundácia mzdy = vykázané a vyplatené hodiny. 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave hlasovať o návrhu uznesenia: „Akademický senát Univerzity 
Komenského v Bratislave berie na vedomie Informáciu o riešení projektu INSIZAKUK 
(Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity Komenského v Bratislave).“ 
Hlasovanie :    za: 40                proti: 0  zdržal sa: 6 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 9. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie Informáciu 
o riešení projektu INSIZAKUK (Interný systém zabezpečenia kvality Univerzity 
Komenského v Bratislave). 
 
Bod č.10  
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov 
a funkcii vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave - predložil rektor       
UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Po krátkom uvedení materiálu rektorom UK s jeho obsahom oboznámila AS UK prorektorka 
UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.. Predsedníctvo AS UK odporúča AS UK prijať 
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predmetný materiál. Rovnako tak Právna komisia AS UK, čo potvrdila jej predsedníčka doc. 
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
Vzhľadom na to, že príspevky do diskusie neboli, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie :    za: 46                proti: 0  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 10. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Zásady výberového 
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcii vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bod č.11  
Študijný poriadok JLF  UK 
Po predložení Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej 
fakulty v Martine sa predsedníčka Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
vyjadrila, že Právna komisia AS UK odporúča AS UK prijať predmetný materiál. 
Vzhľadom na to, že príspevky do diskusie neboli, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie :    za: 46                proti: 0  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 11. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Študijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. 
 
Bod č.12  
Pracovný poriadok  FSEV UK. 
Po predložení Pracovného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied sa predsedníčka Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Lucia Kurilovská, 
PhD. vyjadrila, že Právna komisia AS UK odporúča AS UK prijať predmetný materiál. 
Vzhľadom na to, že príspevky do diskusie neboli, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie :    za: 46                proti: 0  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 12. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Pracovný poriadok  
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a ekonomických vied. 
 
Bod č.13  
Nájmy – predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predsedníčka  Finančnej 
komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
Po krátkom úvode rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.  predsedníčka Finančnej 
komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. uviedla, že Finančná komisia AS UK na 
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svojich dvoch zasadaniach schválila všetkých 17 nájmov a odporúča  AS UK tieto nájmy 
schváliť. Predsedníctvo AS UK tiež odporúča AS UK tieto nájmy schváliť. 
Vzhľadom na to, že príspevky do diskusie neboli, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie :    za: 46                proti: 0  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 13. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil nájmy : 
 
13.2.1 : LACOMED SK  spol. s.r.o. , Mlynská dolina, UK PRIF, 841 04  Bratislava  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
Kancelária č.235 - 1 podlažie o rozlohe 28,63 m2 v pavilóne CH2 Univerzity Komenského 
v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278.      
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory dočasne neslúžia na plnenie  
úloh UK.  Účel nájmu : kancelária pre činnosti v oblasti administratívy, predaja, reklamy 
a propagácie.  Výška nájomného :  kancelária  :    66 Eur/ m2/rok. Cena za poskytované 
služby a dodávku energií vrátane DPH : CH2 – 235  -    28,63 m2 – kancelária  : 
el.energia  22,81  €/mesiac(7,36 kWh/deň), teplo   25,88  €/mesiac, vodné a stočné 12,06  
€/mesiac/1 osoba,  odvoz odpadu  1,65  €/mesiac/1 osoba.  Celkom: 62,40  €/  1 mesiac. 
Doba nájmu : od 1.4.2014 do 31.3.2019.  Zdôvodnenie výberu nájomcu : uvedené 
priestory mal nájomca  v budove UK PRIF už prenajaté.  Predkladá : Doc. RNDr. Milan 
Trizna, PhD. dekan Prírodovedeckej fakulty UK, Mlynská dolina CH-1, 842 15 Bratislava  
13.2.2: GAST TOM, s. r. o., Šášovská 14, 851 06 Bratislava, 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
predmetom nájmu je nebytový priestor v Bratislave na Gondovej ulici č. 2, na pozemku parc. 
číslo 225, katastrálne územie Bratislava I Staré Mesto, zapísaný v LV číslo 3 405 o výmere 88 
m2 . Účel nájmu : prevádzka bufetu na prízemí budovy fakulty na Gondovej ulici č. 2. 
Výška nájomného 120.- eur/m2/rok, plus ročne zvyšovanie nájomného o mieru inflácie 
uvedenej v štatistike NBS, plus skutočné náklady spojené s užívaním predmetu nájmu 
(vykurovanie, vodné - stočné). Ostatné služby si nájomca platí vo vlastnej réžii. Doba nájmu: 
na dobu určitú od 01. júna 2014 do 31. mája 2019. Odôvodnenie výberu nájomcu: 
súčasnému nájomcovi LAGADI, s. r. o. končí platnosť zmluvy o nájme dňom 31. mája 2014. 
V nadväznosti na uvedené FiF UK vypísala výberové konanie na prenájom tohto 
nehnuteľného majetku inzerované v denníkoch SME a PRAVDA. Kritériom pre 
vyhodnotenie predložených ponúk bolo najvyššie nájomné v eur/1m2/rok. Podmienkou bolo 
predloženie  oprávnenia podnikať v predmete nájmu. Ponuky predložili štyria uchádzači:  
a) LAGADI, s. r. o. Damborského 28, 841 01 Bratislava – 88,65.- eur/1m2/rok 
b) HM GAST, s. r. o., Tupého 12640/21A, 831 01 Bratislava – 85.- eur/1m2/rok 
c) GAST TOM, s. r. o., Šášovská 14, 851 06 Bratislava – 120.- eur/1m2/rok 
d)Čibík, s. r. o., Slatinská 22, 821 07 Bratislava – 115,99 eur/m2/rok. 
Súčasný prevádzkovateľ bufetu LAGADI, s. r. o. platí nájomné vo výške 33,19 eur/1m2/rok.   
Technické zhodnotenie nájmu: Prenajímateľ plánuje efektívnejšie využiť tento priestor 
menšími stavebnými úpravami, zrušením nepotrebnej kancelárie, o tento priestor rozšíriť 
poskytovanie služieb  pre zákazníkov,  dodať vlastné zariadenie a vybavenie bufetu,  upraviť 
predajný priestor. Potencionálny nájomca bude tieto úpravy realizovať na vlastné náklady, po 
predložení projektovej dokumentácie, predbežnej cenovej kalkulácie a po predchádzajúcom 
súhlase správcu.  
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Predkladá : Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave 
13.2.3: Stanislav Mišove, V záhradách 33, 811 02 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o pivničný priestor bez okien,  o výmere 20,26 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 
5695( Manželské internáty, blok F, 2 PP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci 
budovy. Priestor je v pôvodnom stave. Zlý prístup. Účel nájmu : sklad. Výška nájomného, 
cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 15,70 ,-EUR/m2/rok bez DPH, 
energie a služby(len el. energia a kúrenie) zálohový poplatok 6,66, -EUR/m2/rok plus DPH. , 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.9.2014 do 31.8.2017. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestorov roku 2013 a žiada 
o predĺženie nájmu.  Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny 
13.2.4: PINSOURCE Slovakia, s.r.o., Jasovská 10, 85107 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, 1.NP 
o celkovej výmere 56,43 m2. Stav priestoru je priemerný, v pôvodnom stave.  Voda a sociálne 
zariadenia sa nachádzajú v rámci budovy.  Prístup je dobrý s možnosťou parkovania.  
Účel nájmu : sklad. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
nájomné 34, -EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.7.2014 do 
30.6.2018. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestory od roku 2012 
a žiada o predĺženie nájmu. Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny 
13.2.5: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa  
priestor (časť podlahy vestibulu) o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove so  súpisným 
číslom 211 (Výškové bloky, blok C, 1.NP, vestibul).  Účel nájmu : bankomat. Výška 
nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 838, -EUR/m2/rok 
bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 50,-EUR/m2/rok plus DPH(el. energia a 
upratovanie). Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.8.2014 
do 31.7.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestory od roku 2013 
a žiada o predĺženie nájmu. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny 
13.2.6: Sea Slovakia, OZ,  Gessayova 37, 851 03 Bratislava 5 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o priestor vo Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok B, 2 PP o výmere 17,73 m2. 
Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný.  Nájomný priestor 
nájomca upravil na účel nájmu na vlastné náklady. Voda a WC v rámci objektu. Nájomca 
žiada o predĺženie zmluvy. Dobrý prístup, možnosť parkovania. Účel nájmu : kancelária. 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 45, -
EUR/m2/rok bez DPH,  energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.6.2014 do 31.5.2017. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca prevádzkuje kanceláriu od roku 2007 a žiada 
o predĺženie zmluvy. Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny                                                     
13.2.7: Občianske združenie Štúdio tanečného umenia , Trenčianska 36, 821 09 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o pivničný priestor bez okien  o výmere 11,13 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 
5695( Manželské internáty, blok F, prízemie, m.č.023 ). Priestor je v dobrom stave po 
rekonštrukcii. Voda  a sociálne zariadenia v rámci budovy. Zlý prístup. Účel nájmu :  sklad.  
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 20,-
EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 12,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 6.12.2013 do 
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31.12.2014. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2012  
a žiada o predĺženie nájmu.  Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny 
13.2.8: SK PROFESSIONAL s.r.o., K výstavisku 9, 91101 Trenčín 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok 
I, prízemie o výmere 29,94 m2. Z dôvodu racionalizácie skladových kapacít sa priestor stal 
nepotrebným. Objekt (MI, blok I) je v priemernom stave stave čiastočne rekonštruovaný. 
Nájomný priestor je v stave spôsobilom na užívanie. Voda a WC  je v rámci nájomného 
priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba a vzdialené parkovanie. Účel nájmu : kancelária. 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 50, -
EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH. 
Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od r.2012 a žiada o predĺženie 
nájmu.  Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra-Mlyny 
13.2.9: DanKoMed, s.r.o., Ružinovská 12, 826 22 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/7/10/FaF. Predmetné priestory nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekarne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy.  Účel nájmu : účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára . Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :  
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 16,30 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.304,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 12,00 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     960,00 Eur / 1 rok 
sklad – 3,00 m2     50,- Eur / m2 / 1 rok    150,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    495,60 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         2909,60 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby:  Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                               Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UKv Bratislave.  
Predkladá :Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.10: Femina centrum, s.r.o., Papraďová 9, 821 02 Bratislava  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/8/10/FaF. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
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starostlivosti prestavba lekarne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy.  Účel nájmu :  účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 15,00 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.200,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 8,20 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     656,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    367,20 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         2223,20 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby:  Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                               Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2015.  Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem  oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá :Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.11: ImunoAlergoDom, s.r.o., Prešovská 57, 821 02 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/1/11/FaF. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekarne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy. Účel nájmu : účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára . Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 15,20 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.216,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 9,90 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     792,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    397,50 Eur / 1 rok 
Spolu za rok                   2405,50 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby:  Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                               Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UKv Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.12: K.ORT, s.r.o. , Ružinovská 12, 826 22 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/3/10/FaF. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
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a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekárne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy. Účel nájmu :  účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 19,20 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.536,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 9,40 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     752,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    453,60 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         2741,00 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby:  Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                               Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.  
13.2.13: Magapraktik, s.r.o., Ružinovská 12, 826 22 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/6/10/FaF. Predmetné priestory ele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 
vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli 
prerobené na ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod 
číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom 
SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti prestavba lekárne“.  Predmetné priestory slúžia ako 
ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej 
praxe na základe nájomnej zmluvy.  Účel nájmu : účelom nájmu je využitie priestorov ako 
ambulancie neštátneho odborného lekára. Výška nájomného, cena za poskytované služby a 
dodávku energií : výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 15,20 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.216,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 10,14 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     811,20 Eur / 1 rok 
sklad – 3,30 m2     50,- Eur / m2 / 1 rok    165,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    453,60 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         2645,80 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby:  Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                              Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.14: MUDr. Mária Bruckmayerová, s.r.o., Ružinovská 12, 826 22 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/2/10/FaF. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
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Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekárne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy. Účel nájmu :účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára .Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 35,20 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  2.816,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 15,58 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    557,40 Eur / 1 rok 
Spolu za rok                   3.373,40 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby: Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                              Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.15: MUDr. Galina Taragelová, Sibírska 46, 831 02 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/1/10/FaF. Predmetné priestory sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 832 32 
Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1 zapísanej na LV č. 1401 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava III, ktoré boli prerobené na 
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo  dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP–
2005/941–MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod číslom ÚkaSP-2005/1495-MBL pre 
stavbu „Ambulancie praktického lekára a odborného lekára a bufet - bistro“.  Predmetné 
priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta pre ne nemá iné využite. Priestory využívajú 
lekári pre výkon svojej praxe na základe nájomných zmlúv.  Účel nájmu :  účelom nájmu je 
využitie priestorov ako ambulancie neštátneho odborného lekára . Výška nájomného, cena 
za poskytované služby a dodávku energií : výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 21,40 m2   65,- Eur / m2 / 1 rok 1.391,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 13,28 m2     65,- Eur / m2 / 1 rok    863,20 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2 24,26 Eur / m2 / 1 rok   169,33 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         2.423,53 Eur / 1 rok 
Paušálne platby:  Cena za poskytované služby a dodávku energií sa navrhuje na 39,50 Eur/ 
mesiac bez DPH. Telefón sa fakturuje mesačne podľa skutočnej spotreby.  
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.16: MUDr. Oľga Balažiová, s.r.o., Ružinovská 12, 826 22 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu s predĺžením Zmluvy o nájme nebytových priestorov formou dodatku č. 1 
k zmluve č. IV/5/10/FaF.  Predmetné priestory nachádzajú na ulici Ružinovská 12, 826 22 
Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/64, zapísanej na LV č. 2994 vedenom 
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava II,  ktoré boli prerobené na 
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ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia  zo dňa 19.10.2007 pod číslom ÚK 
a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-
52 pre stavbu „Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti prestavba lekarne“.  Predmetné priestory slúžia ako ambulancie a preto fakulta 
pre ne nemá iné využite. Priestory sa využívajú na výkon lekárskej praxe na základe nájomnej 
zmluvy. Účel nájmu : účelom nájmu je využitie priestorov ako ambulancie neštátneho 
odborného lekára .Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
výška nájomného sa navrhuje: 
ambulancia – 22,40 m2    80,- Eur / m2 / 1 rok  1.792,00 Eur / 1 rok 
sesterňa – 9,20 m2     80,- Eur / m2 / 1 rok     736,00 Eur / 1 rok 
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2 30,- Eur / m2 / 1 rok    501,00 Eur / 1 rok 
Spolu za rok         3029,00 Eur / 1 rok 
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.  
Paušálne platby: Voda a teplo sa navrhuje na 10,78 Eur / rok / m2  s DPH. 
                             Výťah, OLO, ochrana objektu 396,24 Eur / rok s DPH 
Doba nájmu : od 1.7.2014 do 30.6.2017.  Zdôvodnenie výberu nájomcu : s nájomcom 
máme uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov. Z dôvodu dobrej spolupráce je 
záujem oboch strán zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní  služieb odborného lekára 
v priestoroch Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.  
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
13.2.17: Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : žiadame 
o udelenie súhlasu na nájom časti pozemku, druh pozemku „zastavané plochy a nádvoria“ , 
ktorý sa nachádza na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,  na parcele č. 11279/17 zapísanej 
v LV č. 1401, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra Bratislava III,  
na umiestnenie bankomatu SLSP. Účel nájmu :  nájomca bude užívať predmet nájmu na 
účely umiestnenia a pevádzkovania bankomatu v rozsahu 2 m2. Výška nájomného, cena za 
poskytované služby: nájomné je dohodnuté na 1150,-€ / 1 rok bez DPH. Elektrická energia 
bude účtovaná podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu elektromeru.  Doba nájmu : 
navrhujeme uzatvoriť zmluvu na dobu určitú na 5 rokov s výpovednou lehotou  6 mesiacov 
po uplynutí 24 mesiacov od dňa začiatku doby nájmu s účinnosťou od 01.07.2014.   
Zdôvodnenie výberu nájomcu : rozšírenie poskytovania finančných služieb pre 
zamestnancov a študentov fakúlt UK, možnosť výberu z viacerých poskytovateľov.   
Predkladá : Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. 
 
Diskusia : 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK mala návrh pre členov AS UK, ktorí sa nezúčastňujú 
zasadaní, aby zvážili svoje ďalšie pôsobenie v komisii. Mala otázku na  doc. JUDr. Eduarda 
Burdu,PhD. či sa dajú členovia z komisií odvolať.  
doc. JUDr. Eduard Burda,PhD,  odpovedal, že senát môže odvolať z komisii členov, ktorí 
reálne nevykonávajú v komisii činnosť ani sa nezúčastňujú zasadnutí. 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK osloví členov komisie, ktorí nechodia na zasadnutia, 
či mienia pokračovať v práci pre komisiu, alebo či sa radšej vzdajú členstva v komisii, 
prípadne ak sa nevyjadria, navrhne ich odvolanie. 
Tomáš Kaščák mal pripomienku, že je slušné aspoň svoju neúčasť ospravedlniť. 
 
Bod č. 14 
Informácia o riešení projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v 
Bratislave - predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
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Rektor UK uviedol najmä tieto informácie o projekte Univerzitný vedecký park Univerzity 
Komenského v Bratislave spolufinancovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, operačného programu výskum a vývoj, kód ITMS 
26240220086 (písomný materiál predložený na zasadnutie AS UK je prílohou tejto 
zápisnice):    

- prebiehajú rokovania s garantmi projektu, stále sa spresňujú požiadavky na konkrétne 
personálne zabezpečenie projektu i špecifiká vedeckého riešenia projektu, 

- prebieha verejné obstarávanie, 
- bude sa realizovať komplexný informačný systém, 
- budú sa vytvárať kompetenčné centrá a centrá excelentnosti, 
- hovoril o udržateľnosti tohto projektu, 

 
Následne predseda AS UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
Diskusia : 
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. mal otázku, ako sa bude financovať park po roku 2015, po 
skončení projektu, keďže projekt vyžaduje minimálne ďalšie päťročné udržanie a prakticky ide 
o štrnásty subjekt (vedecký) v rámci univerzity  (popri trinástich fakultách). Chcel by vyzvať 
vedenie UK, aby začalo pripravovať inštitucionálne zakotvenie vedeckého parku vo vnútorných 
predpisoch UK. 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že po skončení projektu sa počíta 
s vytvorením Vedeckého parku UK ako samostatnej súčasti UK, predpokladané ročné náklady 
môžu byť až okolo 5 miliónov eur ročne, nepredpokladá jeho financovanie zo štátnej dotácie 
pre univerzitu ako celok, skôr so získaním peňazí z ďalších grantov, postupne aj zo samotného 
výkonu parku. 
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.   mala pripomienku, že by toky peňazí  pri tomto projekte 
a tiež projekte INSIZAKUK mala sledovať Finančná komisia AS UK. 
Odpovedal rektor UK, že garantovaný účet je založený kvôli projektom. Upozornil, že je to 
fond univerzity a nie rektorátu. Vo Výročnej správe o hospodárení UK budú podrobne tieto 
financie  vykázané. 
Mgr. Róbert Kysel upozornil, že je povinnosťou akademického senátu kontrolovať 
hospodárenie verejnej vysokej školy. 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave hlasovať o predloženom návrhu: 
Hlasovanie :    za: 41                proti: 0  zdržal sa: 5 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 14. 2/2014 
Akademický  senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie Informáciu 
o riešení projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bod č.15 
Dodatok č.  2 k vnútornému predpisu UK č. 3/2007 Organizačnému poriadku Univerzity 
Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 - predkladá rektor UK prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD. 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. oboznámil AS UK s definitívnym znením 
návrhu Dodatku č.  2 k vnútornému predpisu UK č. 3/2007 Organizačnému poriadku 
Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1, ktoré vzniklo po dohode vedenia 
UK s Predsedníctvom AS UK a Právnou komisiou AS UK: 
„Univerzita Komenského v Bratislave  (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v 
Akademickom senáte UK dňa 14. mája 2014 v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona 
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č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov tento Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1. 
 
 

I. 
 

Vnútorný predpis č. 3/2007 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
v znení Dodatku č. 1 sa dopĺňa takto: 
 
V čl. 3 sa za odsek 5 vkladá nový ods. 6, ktorý znie:  
„Súčasťou Rektorátu UK je aj Referát univerzitného vedeckého parku (RUVP), ktorý je 
zároveň vedecko-výskumným pracoviskom. V rámci tohto pracoviska môžu byť zamestnaní 
aj výskumní pracovníci. Počet a systemizáciu pracovných miest výskumných pracovníkov 
v rámci Rektorátu UK, vrátane štruktúry finančných prostriedkov, z ktorých sú tieto pracovné 
miesta financované, schvaľuje Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave.“ 
 
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9. 
 

II. 
 
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Akademickom 
senáte UK. Tento Dodatok č. 2 stráca účinnosť dňom 1. 10. 2015.“ 
 
Predseda AS UK vyzval Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., aby sa za Právnu komisiu AS UK 
vyjadril k predloženému materiálu. Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. vyzdvihol spoluprácu 
členov vedenia UK, osobitne pána rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.a pani 
prorektorky UK prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD., členov Predsedníctva AS UK a Právnej 
komisie AS UK pri príprave tohto síce stručného, ale veľmi citlivo vnímaného materiálu 
a ocenil schopnosť všetkých zúčastnených na diskusii dohodnúť sa na všeobecne 
akceptovanom kompromisnom riešení. Ďalej uviedol, že materiál chápe možnosť 
zamestnávať výskumných pracovníkov v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku 
Univerzity Komenského v Bratislave na rektoráte UK ako dočasné riešenie, pričom takáto 
možnosť bude na základe čl. 2 dodatku znemožnená od 1. 10. 2015, kedy tento dodatok stráca 
účinnosť (teda sa nebude môcť aplikovať v praxi). Dovtedy bude treba pripraviť komplexné 
a trvalejšie inštitucionálne riešenie problematiky Univerzitného vedeckého parku. Dôležité 
ustanovenie v predloženom materiály je aj to, že prijímanie počtu a pracovných miest 
výskumných pracovníkov v rámci Rektorátu UK, vrátane štruktúry finančných prostriedkov, 
z ktorých sú tieto pracovné miesta financované bude pod kontrolou AS UK, čo je dôležitý 
prvok dohody medzi rektorom UK a AS UK. 
 
Následne predseda AS UK otvoril diskusiu.  
Diskusia: 
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK sa spýtal so schválením 
akého počtu pracovných miest výskumných pracovníkov v rámci Rektorátu UK sa počíta. 
Rektor UK odpovedal, Rektor UK odpovedal, že s päťdesiatimi výskumnými pracovníkmi, 
v tejto fáze. 
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD uviedol, že je to málo a bolo by ich treba najmenej 
stopäťdesiat. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. v reakcii na to uviedol, že nevidí dôvod na navyšovanie 
počtu výskumných pracovníkov v rámci Rektorátu UK, pretože títo môžu byť na projekt 
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Univerzitného vedeckého parku prijímaní aj na fakulty (čo bol ešte v marci 2014 
prezentovaný variant riešenia a aj v súčasnosti je už značné množstvo výskumných 
pracovníkov prijatých na park cez jednotlivé fakulty), pretože Univerzita Komenského je 
jedna právnická osoba. Dokonca to je aj dôvod, pre ktorý pôvodne úplne odmietal prijímanie 
výskumných pracovníkov na rektorát. Doteraz si myslel, že základným dôvodom pre 
predložené riešenie je znížená možnosť dohody medzi rektorom a jednotlivými dekanmi pri 
zamestnávaní konkrétnych osôb, prípadne na spôsobe krátkodobého financovania platov 
týchto zamestnancov, kým príde k prefinancovaniu zo štrukturálnych fondov EÚ.. 
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. povedal, že on osobne nemá problém dohodnúť sa 
s rektorom UK na zamestnaní konkrétnych osôb, ide mu však o naplnenie merateľných 
ukazovateľov projektu, ktorými sú aj zamestnanie osôb priamo v parku ako organizačnej 
zložke. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. uviedol, že na konci projektu sa vyžaduje, aby park 
využívalo 270 zamestnancov UK, nikde v projekte však nie je uvedené, že to musia byť 
priamo zamestnanci organizačnej zložky Univerzitného vedeckého parku UK. Bez ohľadu na 
to v rámci dohody medzi vedením UK a predsedníctvom AS UK bolo stanovené, že teraz AS 
UK schváli maximálne okolo 40 – 50 výskumných pracovníkov zamestnaných v rámci 
Rektorátu UK, prípadné navyšovanie tohto počtu musí byť vecou ďalšej dohody a v tejto 
chvíli preto nie je vhodné šíriť paniku okolo prípadného početnejšieho zamestnávania 
vedeckých pracovníkov Rektorátom UK. 
  
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave hlasovať o predloženom návrhu: 
Hlasovanie :    za: 42        proti: 1 zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 15. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č  2 
k vnútornému predpisu UK č. 3/2007 Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave v znení Dodatku č. 1 v predloženom znení. 
 
Následne Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. ako člen Návrhovej komisie predložil návrh 
uznesenia, ktorý vznikol po dohode s rektorom UK:  
„Akademický  senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 3 ods. 6 
Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 2 
schvaľuje, že v rámci Rektorátu UK, Referátu univerzitného vedeckého parku môžu 
byť vytvorené pracovné miesta výskumných pracovníkov v celkovom úhrne 50 
pracovných úväzkov na ustanovený týždenný pracovný čas (t.j. 100% pracovný úväzok) 
– tieto pracovné miesta môžu byť delené aj na čiastočné pracovné úväzky. 95% 
mzdových výdavkov na každé z týchto pracovných miest bude financovaných z projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (spolufinancovanom z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
operačného programu výskum a vývoj, kód ITMS 26240220086), zvyšných 5% bude 
financovaných z vlastných prostriedkov Rektorátu UK.“ 
Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD uviedol, že predmetných 5% je ako dekan Prírodovedeckej 
fakulty ochotný platiť z prostriedkov tejto fakulty. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. na to odvetil, že potom už vôbec nerozumie, prečo by títo 
výskumní pracovníci nemohli byť zamestnaní napríklad aj na Prírodovedeckej fakulte UK. 
Rektor UK navrhol, aby sa slovné spojenie „z vlastných prostriedkov Rektorátu UK.“ 
nahradilo slovným spojením „z nedotačných prostriedkov UK.“ 
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Nakoľko na otázku Doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. s týmto podľa slovných prejavov 
súhlasila značná časť AS UK, Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. si tento pozmeňovací návrh 
osvojil a ďalej predkladal uznesenie v jeho znení. 
Podpredseda AS UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. sa vyjadril, že by bolo vhodné, aby boli 
jednotlivé pracovné pozície presne špecifikované, pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh 
k uzneseniu nedal. 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave hlasovať o predloženom návrhu: 
Hlasovanie :    za: 34                proti: 1 zdržal sa: 7 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 16. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 3 ods. 6 
Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 2 
schvaľuje, že v rámci Rektorátu UK, Referátu univerzitného vedeckého parku môžu 
byť vytvorené pracovné miesta výskumných pracovníkov v celkovom úhrne 50 
pracovných úväzkov na ustanovený týždenný pracovný čas (t.j. 100% pracovný úväzok) 
– tieto pracovné miesta môžu byť delené aj na čiastočné pracovné úväzky. 95% 
mzdových výdavkov na každé z týchto pracovných miest bude financovaných z projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (spolufinancovanom z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 
operačného programu výskum a vývoj, kód ITMS 26240220086), zvyšných 5% bude 
financovaných z nedotačných prostriedkov UK. 
 
Bod č.16 
Účasť členov AS UK vo výberových komisiách  
Na základe požiadavky viacerých členov Predsedníctva AS UK a po dohode s rektorom UK 
prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. predložil Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. ako člen 
Návrhovej komisie návrh uznesenia: „Akademický senát Univerzity Komenského 
v Bratislave odporúča rektorovi UK, aby do výberových komisii pre obsadenie 
pracovných miest výskumných pracovníkov na Rektoráte UK v rámci riešenia projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave menoval aj po jenom 
zástupcovi AS UK. Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil 
nasledujúce osoby, z ktorých budú menovaní členovia výberových komisii  za AS UK pre 
obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov na Rektoráte UK v rámci riešenia 
projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave:...“ Následne 
požiadal záujemcov z radu AS UK, aby sa prihlásili za zástupcov AS UK vo v uvedených 
výberových komisiách. Napriek výzvam predsedu AS UK i rektora UK sa dlho nik nehlásil, 
napokon sa prihlásili iba traja záujemcovia: Dávid Žitňanský, Mgr. Petronela Luprichová a 
Mgr. Róbert Kysel. Vzhľadom na nízky záujem Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. návrh 
uznesenia stiahol. 
Mgr. Róbert Kysel predložil návrh uznesenia: „Akademický senát Univerzity Komenského 
v Bratislave odporúča rektorovi UK, aby do výberových komisii pre obsadenie pracovných 
miest výskumných pracovníkov na Rektoráte UK v rámci riešenia projektu Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave menoval aj po jenom zástupcovi AS UK.“   
 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave hlasovať o predloženom návrhu: 
Hlasovanie :    za: 14                proti: 13 zdržal sa: 13 
Návrh nebol prijatý. 
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Vzhľadom na pokročilý čas Mgr. Róbert Kysel navrhol ukončiť zasadnutie AS UK a body 17 
až 19 presunúť na najbližšie zasadnutie AS UK. 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu hlasovať 
Hlasovanie :    za: 31                proti: 8  zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 17. 2/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave ukončuje svoje zasadnutie 
konané dňa 14. 5. 2014, plánované body programu zasadnutia č. 17. Informácie z vedenia, 
č. 18. Otázky pre Vedenie UK – členovia AS UK a č. 19. Rôzne zaraďuje na najbližšie 
zasadnutie AS UK. 
 
Predseda AS UK sa poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie AS UK. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala :      Viera Kadnárová 
 
    
 
 
                                                            doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
 
 
 
 
 
 
Overili:  
 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.                            .................................................... 
 
                                      
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. .................................................... 
       
     
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. ....................................................       
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