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Zápisnica č. 4/2014  
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo 

 dňa 18. 06. 2014 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba Návrhovej komisie 
4. Rozpočet výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2014 – predkladá  rektor UK prof.  
    RNDr. Karol Mičieta, PhD.  a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová 
5. Účtovná závierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013. – predkladá rektor UK  prof.  
     RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prorektorka UK a konateľka spoločnosti UK Veda, s. r. o.  
     prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
6. Nájmy + vecné bremeno + vecné bremeno a zámena pozemku + predaj pozemku –  
     predkladá  rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predsedníčka  Finančnej komisie  
     AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
7. Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu UK - problematika AS - predkladá rektor UK prof. RNDr.  
     Karol Mičieta, PhD. a predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
8. Dodatok č  1 k Študijnému poriadku Pedagogickej fakulty UK 
9. Dodatok č  1 k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UK 
10. Voľba podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK 
11. Doplňovacie voľby zástupcu UK v  ŠRVŠ voleného študentskou časťou AS UK 
12. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ na  
       jednotlivých fakultách UK.  
13. Diskusia: Financovanie vedy a výskumu v SR 
14. Informácia z vedenia UK 
15. Otázky na vedenie UK 
16. Rôzne 
17. 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. Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. navrhol, aby sa bod 12 „Vyhlásenie doplňujúcich volieb 
do AS UK“ rozšíril na bod: „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK a vyhlásenie 
doplňujúcich volieb do ŠRVŠ na jednotlivých fakultách UK“. Tesne pred zasadnutím totiž 
ako predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK hovoril s členmi AS UK za študentskú 
časť, ktorí ho upovedomili, že na viacerých fakultách UK je potrebné vykonať doplňujúce 
voľby do Študentskej rady vysokých škôl. Aj keď ide iba o niekoľkomesačné mandáty do 
konca funkčného obdobia, je potrebné, aby boli obsadené. Predseda AS UK sa s týmto 
návrhom na doplnenie programu stotožnil a ďalej program predkladal v jeho znení.    
 
RNDr. Róbert Kysel navrhol pridať nový bod za bod č. 14 a to bod „Otázky na vedenie UK“. 
Predseda AS UK dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu RNDr. Róberta  Kysela.  
Hlasovanie :  za: 36  proti: 0  zdržali sa: 8 
Návrh na doplnenie programu bol prijatý. 
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Uznesenie  č. 1. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil doplnenie návrhu 
programu zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave o nový 
bod č. 15 „Otázky na vedenie UK“, nasledujúce body programu sa primerane prečíslujú.  
 
Ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie programu neboli  a tak dal predseda AS UK 
o predloženom návrhu programu hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 44  proti: 0  zdržali sa: 0 
Predložený program bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 2. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program zasadnutia 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 18.6.2014. 
 
3. Voľba Návrhovej komisie 
Predseda AS UK navrhol do Návrhovej komisie: prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, 
DrSc., doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. a doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.  
Iné návrhy neboli.  
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 43  proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 3. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil za členov Návrhovej 
komisie prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, DrSc., doc. PhDr. Magdalénu 
Samuhelovú, CSc. a doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.  
 
Bod č. 4   
Rozpočet výnosov  a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2014 – 
predkladá  rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika 
Tarabová. 
Predseda AS UK odovzdal slovo predkladateľovi návrhu, rektorovi UK, ktorý Rozpočet 
výnosov  a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2014 uviedol rámcovo 
a následne bolo slovo udelené kvestorke UK Ing. Monike Tarabovej, ktorá bližšie oboznámila 
senát s predloženým materiálom. Predseda AS UK uviedol, že Predsedníctvo AS UK 
odporúča AS UK schváliť Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského 
v Bratislave na rok 2014. K nemu sa pridala predsedníčka  Finančnej komisie AS UK MUDr. 
Erika Macháčová, PhD., ktorá uviedla, že Finančná komisia AS UK taktiež odporúča AS UK 
predmetný materiál schváliť.   
Nakoľko pripomienky do diskusie neboli, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 46  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 4. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Rozpočet výnosov  a 
nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2014. 
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Bod č. 5   
Účtovná závierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013 –  predkladá rektor UK  prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prorektorka UK a konateľka spoločnosti UK Veda, s. r. o. prof. 
JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
Účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013 predstavili jej predkladatelia. 
Predseda AS UK uviedol, že Predsedníctvo AS UK odporúča AS UK schváliť tento materiál. 
Rovnako tak predsedníčka  Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča AS UK predmetný materiál schváliť.   
 
Diskusia: 
RNDr. Róbert Kysel mal otázku či je v závierke všade 0. 
Odpovedala prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., že áno, pretože spoločnosť 
UK Veda s.r.o. nevykonávala v roku 2013 žiadnu činnosť. 
Podpredseda AS UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. sa spýtal, či je potrebné ďalej 
prevádzkovať spoločnosť UK Veda s.r.o., keďže nevykonáva žiadnu činnosť. 
Rektor UK uviedol, že možnosť pracovať aj prostredníctvom tejto spoločnosti by sme si nemali 
uzatvárať. 
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 46  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 

 
Uznesenie  č. 5. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí  dňa 18. 6. 2014 
schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013.  
 
Bod č. 6   
Nájmy + vecné bremeno + vecné bremeno a zámena pozemku  + predaj pozemku – 
predkladá  rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predsedníčka Finančnej komisie AS 
UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
Rektor UK uviedol, že na ostatnom zasadnutí AS UK nedopatrením vedenie AS UK 
predložilo nekompletný návrh uznesenia o zriadení vecného bremena na pozemky parc. č. 
3047, 3048/7, 3048/9, 3048/10, 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, obec BA-m.č. 
Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, 
IČO: 36361518. Napriek tomu, že z priloženého materiálu vyplýval celý rozsah vecného 
bremena, nedostal sa celý rozsah vecného bremena do uznesenia AS UK a preto teraz rektor 
UK predkladá návrh uznesenia, ktoré zahŕňa celý rozsah predmetného vecného bremena. 
Predseda AS UK otvoril k predmetnému vecnému bremenu diskusiu, do ktorej sa však nik 
neprihlásil a tak dal o hlasovať o návrhu uznesenia. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 6. 4/2014 
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.6.2014 schválil návrh rektora na udelenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej Zmluve o 
zriadení vecných bremien na dobu neurčitú, bezodplatne na pozemky parc. č. 3047, 
3048/7, 3048/9, 3048/10, 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 



4 
 

úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s., 
Bratislava, IČO: 36361518, obsahom ktorého je povinnosť budúceho povinného (UK) 
ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); 
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi 
na časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 
ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený na vlastné náklady. Vecné bremeno 
podľa písm. c) sa zriadi na celú budúcu zaťaženú nehnuteľnosť. 
 
Ďalej rektor UK uviedol, že vedenie UK na svojom zasadnutí dňa 5. 6. 2014 schválilo návrh 
dekana Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. na predaj časti 
pozemku UK parc. č. 11276/41, ktorý sa nachádza v k.ú. Nové mesto, v areáli FaF UK, a to v 
rozsahu 15 m2. Pán dekan svoju žiadosť zdôvodnil potrebou zabezpečenia pozemku pre 
trafostanicu, ktorá má byť bezplatne premiestnená mimo budovy FaF UK, spoločnosťou 
Enermont, za podmienky majetkovo-právneho vysporiadania pozemku pod novou 
trafostanicou, a to prevodom vlastníckeho práva na spoločnosť Západoslovenská distribučná, 
a.s. Fakulta by tým dosiahla preloženie trafostanice za výraznej úspory finančných 
prostriedkov a zároveň získala priestory o veľkosti približne 50 m2 na vlastné účely. Pozemok 
bude na základe návrhu dekana vyhlásený za nepotrebný a bude ponúknutý na základe 
verejnej obchodnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 690 €. Takýto postup je 
nevyhnutný na základe platných právnych predpisov. 
Predseda AS UK uviedol, že Predsedníctvo AS UK odporúča AS UK schváliť tento predaj. 
Rovnako tak predsedníčka  Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. 
uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča AS UK predmetný predaj schváliť.  
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  a doc. JUDr. Eduard  Burda, PhD. spoločne 
sformulovali návrh uznesenia:  „Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil 
návrh na predaj časti pozemku UK parc. č. 11276/41, ktorý sa nachádza v k.ú. Nové mesto, v 
areáli Farmaceutickej fakulty UK, a to v rozsahu 15 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 
690 € spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, IČO: 36361518.“ 
Predseda AS UK otvoril k predmetnému návrhu na predaj a k predmetnému návrhu uznesenia 
diskusiu, do ktorej sa však nik neprihlásil a tak dal o hlasovať o návrhu uznesenia. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 7. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil návrh na predaj časti 
pozemku UK parc. č. 11276/41, ktorý sa nachádza v k.ú. Nové mesto, v areáli 
Farmaceutickej fakulty UK, a to v rozsahu 15 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 
690 € spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, IČO: 36361518. 
 
Rektor UK ďalej predložil 6 návrhov nájmov. Predsedníčka Finančnej komisie AS UK 
MUDr. Erika Macháčová, PhD.  uviedla, že Finančná komisia AS UK odporučila schváliť iba 
nájmy uvedené pod číslami 2,3,4 a 6. Nájmy č. 1 a 5  po vyjasnení sporných bodov môžu byť 
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predložené na ďalšom zasadnutí AS UK. Predseda AS UK uviedol, že s týmto sa stotožnilo aj 
Predsedníctvo AS UK. Rektor UK s predmetným riešením súhlasil. 
Predseda AS UK otvoril k predmetným nájmom diskusiu, do ktorej sa však nik neprihlásil 
a tak dal o hlasovať o návrhu nájmoch uvedených pod číslami 2, 3, 4, a 6. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Predseda Akademického  senátu Univerzity Komenského v Bratislave dal o predloženom 
návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  jednomyseľne za. 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 8. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil nájmy: 
 
8.4.1. nájomca :  Pôvodná zmluva je uzatvorená so spoločnosťou Alois Dallmayr 
Automaten-Service, s.r.o., ktorá od 01.01.2014 zmenila svoj názov a právnu formu na 
Dallmayr Vending &Office k.s. Ostatné identifikačné údaje sa nezmenili: adresa sídla je 
Prístavná 10, 821 09 Bratislava; IČO 35 803 118; DIČ 2020281725; IČ DPH SK2020281725; 
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: SR, vložka č. 1331/B. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : zmena 
zmluvy o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/7/08/RUK zo dňa 05. 02. 2008, v znení 
dodatkov, ktorá je platná do  31. 12. 2014. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v budove 
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 o výmere 9 m2. Účel nájmu : 
prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory v budove UK na Šafárikovom nám. 6 
za účelom zriadenia a prevádzkovanie predajných automatov. Výška nájomného, cena za 
poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH: nájomné je vo výške 140,- €/m2/rok, 
čo je 1 260,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Cena za dodávané energie a služby je 
50,- €/mesiac s DPH. Mesačná úhrada za predmet nájmu je 105,- € za nájom + 50,- € za 
energie,  spolu. 155,- €. Doba nájmu : uzatvorená zmluva je platná do 31.12.2014. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca má uzatvorenú platnú zmluvu v znení dodatkov od 
roku 2008 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu : 
prevádzku predajných automatov vykonáva nájomca.                                                                                              
 
8.4.2. nájomca :   ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej rozlohe 56 
m2 - trafostanica TS 0752-000, v ktorej sa nachádza technologické zariadenie (VN a NN 
rozvádzač). Predmetné priestory  sa nachádzajú v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 (vstup 
do objektu z Tobruckej ul.), objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207, k.ú. 
Staré mesto, zapísané na LV č. 3405. Účel nájmu : predmetný nebytových priestoroch slúži 
ako trafostanica TS 0752-000 s technologickým zariadením, ktorej obsluhu vykonáva 
v zmysle platnej legislatívy nájomca. Výška nájomného, cena za poskytované služby 
a dodávku energií vrátane DPH :  výška nájmu je 85,- €/m2 ročne, čo predstavuje spolu 
4.760,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Ostatné služby spojené s prenájmom si 
nájomca neuplatňuje. Doba nájmu : nájomca žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov na 5 rokov, od 01.06.2014 do 31.05.2019.  Zdôvodnenie výberu nájomcu : 
Technologické zariadenie (VN a NN rozvádzač) trafostanice je umiestnené v predmetných 
nebytových priestorov od výstavby objektu a nájomca zabezpečuje jej obsluhu a vykonáva jej 
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prostredníctvom podnikateľskú činnosť. Technické zhodnotenie predmetu  : úpravy 
účelovej povahy v prenajatých priestoroch znáša nájomca na vlastné náklady. 
 
8.4.3. nájomca : Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1, 831 07 
Bratislava 35. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
Račianska 59, Bratislava, súpisné číslo 3495 na parcele č. 11800/2 – výmera nájomného 
priestoru 1 m2 vo vestibule budovy. Účel nájmu : miesto pre nápojový automat. Výška 
nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH :  30 € bez 
DPH/mesiac – nájom,  25,56 € s DPH/mesiac – elektrina. Doba nájmu :  01.07.2014 - 
30.06.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca má uzavetú zmluvu od roku 2011 a 
zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.. 
 
8.4.4. nájomca : AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č 9, 811 02 Bratislava;  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 155 m2 ( sklad 47,48 m2, soc. zariadenie 
2,24 m2 a obchodné  priestory  105,28 m2 ), nachádzajúce  sa  v  Bratislave  na  Štúrovej  ul.  
č.  9, na parc. č. 8890/5  k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356. Účel nájmu : nebytové 
priestory sú určené ako obchodné a skladovacie priestory ( predajňa skla, porcelánu 
a spotrebného tovaru pre domácnosť). Výška nájomného, cena za poskytované služby 
a dodávku energií vrátane DPH :  Zmluva  o nájme  nebytových  priestorov  (ďalej len 
„zmluva“)  bola  uzatvorená  s  nájomcom dňa 06. 11. 2009 na dobu určitú, na päť rokov (od 
01. 10. 2009 do 30. 09. 2014). Cena nájmu bola uznesením AS UK č. 5.1.14 dňa 19. 3. 2014 
upravená  na  1 207,- €  na obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 9. 2014. Upravenú cenu nájmu 
navrhujeme ponechať do 31.10.2014, kedy by mali byť ukončené stavebné práce na Štúrovej 
ulici v súvislosti s výstavbou električkovej trate do Petržalky. Po ukončení stavených prác 
bude cena za nájom  v pôvodne dohodnutej výške, t. j. 2 413,88 €. Cena za energie je 170,- € 
na mesiac, ktorá sa vyúčtuje podľa skutočného odberu za dodávku energií 1x ročne za 
uplynulý rok. Doba nájmu :  Zmluva  na  predmet  nájmu  platí do 30. 09. 2014 a nájomca 
žiada o predĺženie o 5 rokov, t. j. do 30. 09. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : 
Spoločnosť AlifeStyle, s.r.o. investovala do predmetu nájmu bez prispenia UK a dodržuje 
všetky zmluvné záväzky.  
 
 
Ďalej rektor UK predložil a odôvodnil návrh na zriadenie vecného bremena spolu so zámenou 
pozemku. Ide o: 
A) zriadenie vecného bremena : 

na časti pozemku parc. č. 2975/30, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava 
– m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je vo 
výlučnom vlastníctve UK, obsahom ktorého je právo prechodu a prejazdu, v prospech 
vlastníka pozemku parc. č. 743/10, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava 
– m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 3787 a je vo 
výlučnom vlastníctve Ing. Anny Veisovej, r. Sumbalovej, Kupeckého 15, Bratislava, v 
rozsahu cca 19,5 m2, za odplatu vo forme poskytovania služieb údržby zelene na 
uvedenom pozemku UK parc. č. 2975/30; 

B) zámenu: 
časti pozemku parc. č. 2975/30 ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 
m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je vo 
výlučnom vlastníctve UK,  
v rozsahu cca 45 m2 



7 
 

(ďalej len „pozemok UK“) 
za  
časť pozemku parc. č. 743/1, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. 
č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 1835 a je 
v podielovom spoluvlastníctve Kvety Biskupičovej, r. Sumbalovej, Baltská 5, Bratislava 
(podiel ½) a Aleny Opltovej, r. Sumbalovej, Alšova 670, Tišnov, ČR (podiel ½), 
a 
časť pozemku parc. č. 743/2, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. 
č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 1836 a je 
podielovom spoluvlastníctve Ing. arch. Ivany Koščovej r. Sumbalovej, Gajova 17, 
Bratislava (podiel 1/3), RNDr. Zuzany Sumbalovej r. Sumbalovej, Mlynarovičova 11, 
Bratislava (podiel 1/3) a Ing.arch. Juraja Sumbala r. Sumbala, Líščie údolie 42, Bratislava 
(podiel 1/3) v rozsahu cca 45 m2. 

Predložený návrh podáva rektor UK na základe žiadostí vlastníkov pozemkov parc. č. 743/1 
743/2 a 743/10, ktoré susedia s pozemkom UK. Účelom zriadenia vecného bremena a zámeny 
časti susediacich pozemkov je zabezpečenie nevyhnutného prístupu žiadateľov k pozemnej 
komunikácií na parcele 2975/2 cez pozemok UK, tak, aby sa pozemok UK drobil čo možno 
najmenej.  
Predseda AS UK uviedol, že Predsedníctvo AS UK odporúča AS UK schváliť túto zámenu 
pozemkov a vecné bremeno. Rovnako tak predsedníčka  Finančnej komisie AS UK MUDr. 
Erika Macháčová, PhD. uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča AS UK predmetnú 
zámenu a vecné bremeno schváliť.  
Predseda AS UK otvoril k predmetnému návrhu na zámenu pozemku a zriadenie vecného 
bremena diskusiu, do ktorej sa však nik neprihlásil a tak dal o nich hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 9. 4/2014 
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.6.2014 schválil návrh rektora na  
A) zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. 2975/30, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK, obsahom ktorého je právo prechodu 
a prejazdu, v prospech vlastníka pozemku parc. č. 743/10, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva 
č. 3787 a je vo výlučnom vlastníctve Ing. Anny Veisovej, r. Sumbalovej, Kupeckého 15, 
Bratislava, v rozsahu cca 19,5 m2, za odplatu vo forme poskytovania služieb údržby zelene 
na uvedenom pozemku UK parc. č. 2975/30; 
B) zámenu časti pozemku parc. č. 2975/30 ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je 
vo výlučnom vlastníctve UK, v rozsahu cca 45 m2 za časť pozemku parc. č. 743/1, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1835 a je v podielovom spoluvlastníctve Kvety Biskupičovej, 
r. Sumbalovej, Baltská 5, Bratislava (podiel ½) a Aleny Opltovej, r. Sumbalovej, Alšova 670, 
Tišnov, ČR (podiel ½) a časť pozemku parc. č. 743/2, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 
1836 a je podielovom spoluvlastníctve Ing. arch. Ivany Koščovej r. Sumbalovej, Gajova 17, 
Bratislava (podiel 1/3), RNDr. Zuzany Sumbalovej r. Sumbalovej, Mlynarovičova 11, 
Bratislava (podiel 1/3) a Ing.arch. Juraja Sumbala r. Sumbala, Líščie údolie 42, Bratislava 
(podiel 1/3) v rozsahu cca 45 m2.  
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Bod č.  7   
Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave - problematika 
akademického senátu – predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predseda AS 
UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
Predseda AS UK odovzdal slovo navrhovateľovi, rektorovi UK, ktorý uviedol, že predmetný 
návrh Dodatku č. 3 k Štatútu UK upravujúci problematiku Akademického senátu UK si osvojil 
a predložil na základe návrhu Právnej komisie AS UK a Predsedníctva AS UK v súvislosti 
s prípravou nadväzujúcich vnútorných predpisov týkajúcich sa činnosti senátu. Predseda AS 
UK otvoril diskusiu. 
 
Diskusia :  
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. sa poďakoval pánovi rektorovi UK aj pani prorektorke UK 
prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD. za ústretový prístup pri príprave návrhu Dodatku č. 3 
k Štatútu UK. Informoval senát, že v posledných mesiacoch sa či už na zasadnutiach AS UK 
alebo neformálne objavovali požiadavky na prijatie nového Rokovacieho poriadku AS UK, 
Zásad volieb do AS UK či na vznik Poriadku volieb kandidáta na rektora UK. Právna komisia 
AS UK začala s prípravou návrhov týchto  vnútorných predpisov, dnes už existujú ich prvé 
pracovné verzie. Právna komisia AS UK však zistila, že pripraviť tieto materiály 
v požadovanej kvalite a s požadovanými jednoduchšími vecnými riešeniami si vyžaduje 
najprv zmenu Štatútu UK. V prípade, že bude predmetný návrh dodatku k Štatútu UK 
schválený, koncom júna, najneskôr začiatkom júla budú členom AS UK zaslané pracovné 
verzie všetkých troch menovaných materiálov na pripomienkovanie, ktoré sa bude končiť až 
v polovici septembra, pričom sa predpokladá spoločné zasadnutie Právnej komisie AS UK 
a Predsedníctva AS UK na vyjasnenie prípadných sporných otázok. Po tomto procese, ak 
bude Dodatok č. 3 k Štatútu UK úspešne registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, môže AS UK koncom septembra 2014 pristúpiť 
k prijatiu nového Rokovacieho poriadku AS UK, ktorého súčasťou bude aj Poriadok volieb 
kandidáta na rektora UK a k prijatiu nových Zásad volieb do AS UK. 
Ďalej JUDr. Eduard Burda, PhD. uviedol niekoľko drobných technických zmien v návrhu 
Dodatku č. 3 k Štatútu UK, s ktorými sa stotožnil aj rektor UK a ďalej predkladá materiál 
v ich znení: 

- článok I v bode 12 čl. 21 ods. 4 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „AS UK“ uvedené 
za slovným spojením „s podkladmi rokovania“, 

- článok I v bode 13 sa za slovné spojenie „pod čiarou“ dopĺňajú slová „k odkazu“ 
a pred slovami „§9 ods. 2“ sa dopĺňa horný index „31a“, 

- článok I body označené číslami 18, 19, 20, 21 sa označujú číslami 17, 18, 19 20, 
- článok I v bode 17 sa slovo „odseku“ nahrádza slovom „odkazu“, 
- v článku II sa za slová „Dodatok č. 3“ dopĺňajú slová  „k Štatútu UK“. 

 
Doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. uviedol, že pre menšie fakulty je ťažšie realizovateľné, ak je 
niekto vo volebnej komisii fakulty a zároveň nemôže kandidovať do AS UK. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. odpovedal, že uvedené je aj v súčasnom znení štatútu, ak 
chce člen volebnej komisie fakulty kandidovať do senátu, musí sa vzdať členstva v komisii, 
po voľbách však môže byť do tejto komisie znova zvolený. 
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. sa spýtala, či zasadnutia senátu musia byť verejné, či 
nestačí, aby boli spravidla verejné. 
Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. odvetil, že verejnosť zasadnutí akademického senátu 
garantuje zákon o vysokých školách.  
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Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave o predloženom návrhu dodatku č. 3 k Štatútu UK  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 10.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 3 
k vnútornému predpisu UK č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
Bod č.  8   
Dodatok č.  1 k Študijnému poriadku  Pedagogickej fakulty  Univerzity Komenského v 
Bratislave 
 
Predseda AS UK uviedol Dodatok č.  1 k Študijnému poriadku  Pedagogickej fakulty  
Univerzity Komenského v Bratislave, povedal, že Predsedníctvo AS UK ho odporúča 
schváliť. Obdobne sa za Právnu komisiu AS UK vyjadrila jej predsedníčka doc. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. 
Predseda AS UK otvoril k predmetnému dodatku diskusiu, do ktorej sa však nik neprihlásil 
a tak dal o ňom hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 11.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave č. 1/2013 Študijnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 
 
Bod č.  9   
Dodatok č.  1 k Študijnému poriadku  Lekárskej fakulty  Univerzity Komenského v 
Bratislave 
 
Predseda AS UK uviedol Dodatok č.  1 k Študijnému poriadku  Lekárskej fakulty  Univerzity 
Komenského v Bratislave, povedal, že Predsedníctvo AS UK ho odporúča schváliť. Obdobne 
sa za Právnu komisiu AS UK vyjadrila jej predsedníčka doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
Predseda AS UK otvoril k predmetnému dodatku diskusiu, do ktorej sa však nik neprihlásil 
a tak dal o ňom hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 12.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu Lekárskej fakulty UK v Bratislave č. 12/2013 Študijnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty 
 
Bod č. 10 a č. 11 
Voľba podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK  
Doplňovacie voľby zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl voleného študentskou 
časťou AS UK. 
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Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že nakoľko doterajší 
podpredseda AS UK za študentskú časť AS UK Mgr. Jaroslav Sýkora zanechal štúdium, 
uvoľnilo sa miesto podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK a na túto funkciu je 
potrebné vykonať voľby. Keďže Mgr. Jaroslav Sýkora bol zároveň zástupca UK 
v Študentskej rade vysokých škôl volený podľa zákona o vysokých školách študentskou 
časťou AS UK, uvoľnilo sa aj toto miesto, na ktoré je taktiež potrebné vykonať doplňujúce 
voľby.   
Následne odovzdal slovo predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. JUDr. 
Eduardovi Burdovi, PhD., ktorý viedol tajné voľby v oboch prípadoch. Doc. Burda uviedol že 
tak voľby podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK ako aj voľby zástupcu UK v ŠRVŠ 
voleného študentskou časťou UK vykonávajú iba členovia AS UK za študentskú časť (v 
prípade podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK to vyplýva zo Štatútu UK). Predseda 
Volebnej a mandátovej komisie AS UK konštatoval, že je prítomných 15 členov študentskej 
časti AS UK, čo je nadpolovičná väčšina zo všetkých členov AS UK za študentskú časť, takže 
voľby sa môžu uskutočniť. 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK vyzval členov AS UK za študentskú časť, 
aby navrhli kandidátov na podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK aj kandidátov 
zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl voleného študentskou časťou AS UK.      
Bc. Ľubica Šimková navrhla za kandidáta na funkciu podpredsedu AS UK za študentskú časť 
AS UK Bc. Tomáša Kaščáka. Iné návrhy neboli. 
Bc. Tomáš Kaščák navrhol za kandidátku na funkciu zástupcu UK v Študentskej rade 
vysokých škôl voleného študentskou časťou AS UK Mgr. Janu Šmelkovú. Iné návrhy neboli. 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK oboznámil voličov s platnou úpravou 
hlasovacích lístkov a následne prebehla tajná voľba. 
 
Výsledky tajných volieb podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK: 
Bolo vydaných aj odovzdaných 15 hlasovacích lístkov z toho : 
4 neplatné 
11 platných a z toho 11 hlasovalo za Bc. Tomáša Kaščáka  
 
Uznesenie č. 13.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave – študentská časť – zvolil za 
podpredsedu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za študenstskú 
časť AS UK Bc. Tomáša Kaščáka. 
 
Výsledky tajných volieb zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl voleného študentskou 
časťou AS UK: 
Bolo vydaných aj odovzdaných 15 hlasovacích lístkov z toho : 
3 neplatné 
12 platných a z toho 12 hlasovalo za Mgr. Janu Šmelkovú   
 
Uznesenie č. 14.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave – študentská časť – zvolil za 
zástupcu UK (Univerzity Komenského v Bratislave) v Študentskej rade vysokých škôl 
voleného študentskou časťou AS UK Mgr. Janu Šmelkovú.  
 
Bod. č. 12 
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ na 
jednotlivých fakultách UK.  
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Predseda AS UK uviedol, že nakoľko viacerým členom AS UK zanikol mandát, je 
nevyhnutné, aby sa začiatkom budúceho akademického roka vykonali doplňujúce voľby do 
AS UK a navrhol uznesenie: „Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave 
vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 
ktoré sa na jednotlivých fakultách UK uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 31. 10. 
2014“ 
Keďže do diskusie sa nikto neprihlásil, predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave dal o predloženom návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 15.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa na jednotlivých 
fakultách UK uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 31. 10. 2014 
 
Predseda AS UK následne uviedol, že viacerým zástupcom UK v Študentskej rade vysokých 
škôl tiež zanikol mandát a treba ich na jednotlivých fakultách UK dovoliť a tak v spolupráci 
s členom Návrhovej komisie JUDr. Eduardom Burdom, PhD. navrhol uznesenie: 
„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do 
Študentskej rady vysokých škôl na Univerzite Komenského v Bratislave a to v nasledujúcich 
volebných obvodoch: 

- Fakulta managementu – 1 mandát, 
- Farmaceutická fakulta – 1 mandát, 
- Jesseniova lekárska fakulta v Martine – 1 mandát, 
- Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta – 1 mandát, 
ktoré sa uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 7. 10. 2014.“ 
 
Do diskusie sa prihlásili Bc. Tomáš Kaščák a doc. RNDr. Martin Putala, PhD. ohľadom 
termínu konania volieb vzhľadom na predpokladaný termín zasadnutia ŠRVŠ, avšak napokon 
termín mohol zostať tak, ako bol navrhnutý.  
Ďalšie príspevky do diskusie neboli a tak dal predseda Akademického  senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave o predloženom návrhu  hlasovať. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie č. 16.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do  
Študentskej rady vysokých škôl na Univerzite Komenského v Bratislave a to 
v nasledujúcich volebných obvodoch: 

- Fakulta managementu – 1 mandát, 
- Farmaceutická fakulta – 1 mandát, 
- Jesseniova lekárska fakulta v Martine – 1 mandát, 
- Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta – 1 mandát, 
ktoré sa uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 7. 10. 2014. 
 
Bod č. 13 
Diskusia: Financovanie vedy a výskumu v SR  
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Diskusia AS UK o financovaní vedy a výskumu SR vznikla na základe  návrhu podpredsedu 
AS UK doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., ktorý k nemu vypracoval aj písomné stanovisko: 
 

Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu 
reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 

 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje vážne znepokojenie 

z obsahu návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3, ktorý bol predložený na 
rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie dňa 26. mája 2014 
ako iniciatívny materiál SAV.  

Žiadame, aby tento materiál bol predložený nielen na medzirezortné 
pripomienkovanie, ale aj na širokú diskusiu na akademickej pôde, pretože sa jeho dôsledky 
majú týkať zásadných zmien   života vysokých škôl a ústavov SAV. 
 Nesúhlasíme s postupným zánikom agentúry VEGA a jej zlúčením s agentúrou APVV 
s cieľom vytvoriť  jednu agentúru. V prvom kroku má byť podľa tohto návrhu agentúre 
VEGA i APVV odčlenených 30% prostriedkov zo systému súťažného financovania 
a presunutých na dopytovo orientované prierezové projekty, ktoré musia byť ako konzorcium 
tvorené minimálne 3 riešiteľskými tímami z rôznych organizácií VŠ a SAV. Tieto projekty 
majú byť posudzované najmä podľa hospodárskeho významu a počtu dostupných 
výskumníkov. 

Doterajšie financovanie vedy a výskumu na Slovensku zďaleka nedosahuje úroveň, na 
ktorú sa Slovensko zaviazalo v Lisabonskej stratégii a je hlboko pod priemerom krajín EÚ. 
Agentúra VEGA, ktorá jediná funguje systémovo a nepretržite a je jedným z mála zdrojov na 
podporu odborov, ktoré sú na Slovensku rozvíjané len malými kolektívmi vedcov a 
bádateľov, je trvale podfinancovaná. Ešte horšia je situácia vo financovaní agentúry APVV, 
ktorá napríklad v tomto roku vôbec nevyhlásila všeobecné výzvy.  
 Sme presvedčení, že navrhnuté zmeny by viedli k postupnému zániku základného 
výskumu v celom rade odborov, ktoré z princípu nemôžu spĺňať uvedené kritériá 
hospodárskeho významu a nadkritického počtu výskumníkov. 

Žiadame, aby sa zvýšilo financovanie projektov VEGA a APVV pre podporu 
projektov základného výskumu a výskumu, ktorý nemôže byť zaradený pod prioritné oblasti.   
 
Po tom, ako podpredseda AS UK Doc. PhDr. František Gahér, CSc. oboznámil členov AS 
UK s týmto návrhom stanoviska, predseda AS UK otvoril k uvedenému diskusiu. 
 
Diskusia :  
Vystúpil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., že reagovať na takýto materiál je možné 
až keď bude materiál z vlády posunutý na pripomienkovanie. 
Doc. PhDr. František Gahér, CSc. obhajoval základný výskum – VEGU, ak nebudú dané na 
tento projekt peniaze veda na malých odboroch úplne zanikne. Pritom je potrebné reagovať 
radšej skôr ako neskoro. 
Rektor UK povedal, že v konečnom dôsledku je dobré mať takýto materiál, na ktorý sa môže 
oprieť pri rokovaniach s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu stanoviska. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 17.4/2014  
Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu 

reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje vážne 
znepokojenie z obsahu návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3, ktorý 
bol predložený na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku 
a inovácie dňa 26. mája 2014 ako iniciatívny materiál SAV.  

Žiadame, aby tento materiál bol predložený nielen na medzirezortné 
pripomienkovanie, ale aj na širokú diskusiu na akademickej pôde, pretože sa jeho 
dôsledky majú týkať zásadných zmien   života vysokých škôl a ústavov SAV. 
 Nesúhlasíme s postupným zánikom agentúry VEGA a jej zlúčením s agentúrou 
APVV s cieľom vytvoriť  jednu agentúru. V prvom kroku má byť podľa tohto návrhu 
agentúre VEGA i APVV odčlenených 30% prostriedkov zo systému súťažného 
financovania a presunutých na dopytovo orientované prierezové projekty, ktoré musia 
byť ako konzorcium tvorené minimálne 3 riešiteľskými tímami z rôznych organizácií 
VŠ a SAV. Tieto projekty majú byť posudzované najmä podľa hospodárskeho významu 
a počtu dostupných výskumníkov. 

Doterajšie financovanie vedy a výskumu na Slovensku zďaleka nedosahuje 
úroveň, na ktorú sa Slovensko zaviazalo v Lisabonskej stratégii a je hlboko pod 
priemerom krajín EÚ. Agentúra VEGA, ktorá jediná funguje systémovo a nepretržite 
a je jedným z mála zdrojov na podporu odborov, ktoré sú na Slovensku rozvíjané len 
malými kolektívmi vedcov a bádateľov, je trvale podfinancovaná. Ešte horšia je situácia 
vo financovaní agentúry APVV, ktorá napríklad v tomto roku vôbec nevyhlásila 
všeobecné výzvy.  
 Sme presvedčení, že navrhnuté zmeny by viedli k postupnému zániku základného 
výskumu v celom rade odborov, ktoré z princípu nemôžu spĺňať uvedené kritériá 
hospodárskeho významu a nadkritického počtu výskumníkov. 

Žiadame, aby sa zvýšilo financovanie projektov VEGA a APVV pre podporu 
projektov základného výskumu a výskumu, ktorý nemôže byť zaradený pod prioritné 
oblasti.   
 
Následne doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. ako člen Návrhovej komisie v spolupráci 
s podpredsedom AS UK Doc. PhDr. František Gahér, CSc. a predsedom AS UK doc. MUDr. 
Danielom Böhmerom, PhD. v súčinnosti s ďalšími členmi AS UK naformulovali návrh 
uznesenia, ktorý stanovuje ako pracovať s predchádzajúcim uznesením.  
 
Návrh uznesenia: 
„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave poveruje predsedu AS UK, aby 
uznesenie č. 17.4/2014 (predchádzajúce uznesenie) zaslal: 

- Predsedovi vlády Slovenskej republiky, 
- Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
- Predsedovi APVV, 
- Predsedníčke VEGA, 
- tlačovým agentúram TASR a SITA, 
- Rade vysokých škôl, 
- Študentskej rade vysokých škôl, 
- Slovenskej rektorskej konferencii. 

a zverejnil na webovom sídle UK. 
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Keďže ďalšie príspevky do diskusie neboli, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
Hlasovanie :  za: 47  proti: 0  zdržali sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 18. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave poveruje predsedu AS UK, aby 
uznesenie č. 17.4/2014 (predchádzajúce uznesenie) zaslal: 

- Predsedovi vlády Slovenskej republiky, 
- Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
- Predsedovi APVV, 
- Predsedníčke VEGA, 
- tlačovým agentúram TASR a SITA, 
- Rade vysokých škôl, 
- Študentskej rade vysokých škôl, 
- Slovenskej rektorskej konferencii. 

a zverejnil na webovom sídle UK. 
 
 
Bod č. 14 
Informácia z vedenia UK.  
Členov senátu informoval rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 
- pani kvestorka UK Ing. Monika Tarabová  informovala o účasti na rokovaniach s predsedom 
OZPŠaV na pôde SPU v Nitre. Predmetom rokovania bol predložený návrh na úpravu 
záväzných ukazovateľov týkajúcich sa dopadov valorizácie miezd VŠ učiteľov vo výške 3%. 
Tak ako je zadefinovaný záväzný ukazovateľ v článku III. bod (11) Zmluvy o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR na rok 2014, je pre 
verejné vysoké školy neprijateľný, nakoľko z dotačnej zmluvy vyplýva, že v prípade, že 
verejná vysoká škola nedodrží požadovaný nárast priemerných platov v roku 2014, bude jej 
v roku 2015 krátený objem dotácie o rozdiel medzi požadovaným a skutočne dosiahnutým 
priemerným platom. Pritom údaje o priemernom plate podľa MŠVVŠ SR zahŕňajú napr. aj: 

- osobné príplatky financované aj z vlastných zdrojov 
- odmeny vyplatené z vlastných zdrojov, vrátane jubilejných odmien 
- plat za pracovnú pohotovosť a pod. 

- pán rektor informoval, že kvôli rozkopanej Štúrovej ulici sa odkladá rekonštrukcia auly. Po  
   zvážení všetkých okolností Vedenie UK navrhuje uzavrieť zmluvu na plánovanú  
   rekonštrukciu Auly UK až na marec 2015. 
- stav akreditácie – upozornil, že tento proces, ktorý je zákonný prechádza amatérskym  
   softvérom (Centrálny register študentov - CRŠ), pošle sa stanovisko k tomuto problému 
- v novom vysokoškolskom zákone chcú zrušiť habilitácie a inagurácie, rušenie docentských  
   profesorských miest 
- stále prebiehajú kontroly verejného obstarávania z rokov 2007 – 2010 
- prebehlo slávnostné zasadnutie PAS UK, kde pán rektor odovzdal pamätné medaile členom  
   PAS UK 
- 26.6.2014 sa chystá akademický deň osláv 95.výročia UK v rámci toho prebehne : 
- krst knihy „Čestní doktori UK“ 
- slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK 
- prebiehajú jednania so zahraničnými partnermi – ak by bolo dostatok kapacít prišlo by oveľa  
   viac zahraničných študentov 
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Bod. 15 
Otázky pre vedenie UK 
MUDr. Erika Macháčová, CSc. mala otázku na pána rektora, že či sa neporuší statika budovy 
univerzity na Šafárikovom nám. č. 6 kvôli stavbe  električkovej trate na Štúrovej ulici 
a Šafárikovom námestí. 
Rektor UK odpovedal, že nie je potrebné sa obávať, o výkone týchto prác sa s UK konzultuje. 
 
RNDr. Róbert Kysel sa pýtal prečo keď má UK vlastné tlačiarenské oddelenie, využíva na 
tlačové služby aj externé firmy.   
Odpovedal rektor UK, že je to spôsobené personálnymi a technickými možnosťami 
Vydavateľstva UK a Polygrafického strediska UK v tejto oblasti v súčasnosti 
 
Bod. 16 
Rôzne 
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. upozornil členov AS UK, že bolo 
nahrávané zasadnutie Predsedníctva AS UK. Ak chce niekto nahrávať, nech aspoň upozorní 
prítomných. 
Tiež pripomenul členom senátu, aby upozornili na svojich fakultách, že nájmy musia byť 
v kancelárii senátu najneskôr v piatok pred zasadaním Finančnej komisie AS UK 
a Predsedníctva AS UK. Po tomto termíne sa už nestihnú spracovať a poslať na zasadania. 
Pán rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. poďakoval všetkým členom Akademického 
senátu UK za prácu v tomto akademickom roku a pozval ich na  malé občerstvenie do A-
klubu. 
 
Bod. 17 
Záver 
Predseda Akademického senátu UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa poďakoval za účasť 
a ukončil zasadnutie Akademického senátu UK. 
 
 
 
Zapísala :      Viera Kadnárová 
 
    
 
 
                                                            doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Overili:  
 
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.                               .................................................... 
 
 
 
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.       ....................................................   
       
     
     
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.      .................................................... 
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