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Zápisnica č. 5/2015 
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

dňa 27.05.2015 
 
Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. v  aule Fakulty telesnej výchovy a športu UK (Nábr. arm. 
gen. L. Svobodu 9, Bratislava) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia (podľa pozvánky):  
 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Doplňujúca voľba a odvolanie členov Komisie AS UK pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie. 
5. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014. 
6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014. 
7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 
8. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 

1.11.2015 do 31.10.2019. 
9. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
10. Informácie členov Vedenia UK. 
11. Otázky na členov Vedenia UK. 
12. Rôzne. 
13. Záver. 

 
Zasadnutiu predsedali predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. a podpredsedníčka 
AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 
Body č. 1 a 2  
Otvorenie a Schválenie programu 
 
Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, 
PhD. Následne udelil slovo dekanovi Fakulty telesnej výchovy a športu UK doc. Mgr. 
Mariánovi Vanderkovi, PhD., ktorí privítal na pôde fakulty členov Akademického senátu UK, 
členov Vedenia UK a ďalších hostí zúčastňujúcich sa zasadnutia a poprial im konštruktívne 
rokovanie. Zároveň ponúkol prítomným možnosť prehliadnuť si priestory fakulty po skončení 
zasadnutia. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a na žiadosť 
rektora UK navrhol vzájomne vymeniť poradie bodov č. 5 (Výročná správa o hospodárení UK 
za rok 2014 a č. 6 (Výročná správa o činnosti UK za rok 2014). 
 
Mgr. Jana Šmelková navrhla zaradiť do programu zasadnutia nový bod s názvom „Vyhlásenie 
doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl“, a to ako prvý pracovný bod 
zasadnutia (t.j. ako bod č. 4) a ostatné body programu primerane prečíslovať. Svoj návrh 
odôvodnila potrebou vyhlásiť doplňujúce voľby do ŠRVŠ na uprázdnený mandát delegáta 
zastupujúceho FiF UK. 
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 Bc. Tomáš Kaščák upozornil, že je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby do ŠRVŠ aj 
v ďalších volebných obvodoch. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na 
rozpor návrhu s čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK, podľa ktorého 
vyhlasovanie volieb do ŠRVŠ patrí do pôsobnosti Predsedníctva AS UK.  
 
Keďže ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu nezazneli, predseda AS UK 
dal hlasovať o programe zasadnutia AS UK v znení prednesených návrhov na jeho úpravu. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1 38 0 0 38 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1. 5/2015 

Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa 
27. mája 2015 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl. 
5. Doplňujúca voľba a odvolanie členov Komisie AS UK pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie. 
6. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014. 
7. Výročná správa o činnosti UK za rok 2014. 
8. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 
9. Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie  

od 1.11.2015 do 31.10.2019. 
10. Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
11. Informácie členov Vedenia UK. 
12. Otázky na členov Vedenia UK. 
13. Rôzne. 
14. Záver. 

 
 
Bod č. 3  
Voľba návrhovej komisie 
 
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. navrhol za členov návrhovej komisie:  
 doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD., 
 prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. a 
 Mgr. Mareka Plevu. 
 
Iné návrhy neboli podané. Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

2 38 0 0 38 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
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Uznesenie č. 2. 5/2015 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,  
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a 
Mgr. Marek Pleva. 

 
 
Bod č. 4   
Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl 
 
Úvodné slovo spolu s návrhom uznesenia predniesla navrhovateľka Mgr. Jana Šmelková.  
 
V rozprave vystúpili Mgr. Petronela Luprichová, PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., 
Bc. Tomáš Kaščák a Mgr. Jana Šmelková. Predmetom rozpravy bola formulácia uznesenia 
(termín pre uskutočnenie doplňovacích volieb a určenie volebných obvodov, v ktorých sa majú 
doplňovacie voľby vykonať). 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

3 37 0 1 38 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 3. 5/2015 

Akademický senát UK  
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl, 
b) určuje termín na ich vykonanie do 30. septembra 2015. 
 
 
Bod č. 5   
Doplňujúca voľba a odvolanie členov Komisie AS UK pre vysokoškolské internáty a 
ubytovanie 
 
Predseda AS UK informoval, že predkladateľ materiálu (predseda Komisie pre vysokoškolské 
internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Ján Horváth) sa zo zasadnutia z pracovných dôvodov 
ospravedlnil, návrh uznesenia však členovia AS UK obdržali v písomnej forme. Návrh 
uznesenia prečítala podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. podal procedurálny návrh, aby sa o oboch častiach navrhnutého 
uznesenia (odvoláva – volí) hlasovalo samostatne. Keďže nikto z prítomných členov AS UK 
nepožadoval o procedurálnom návrhu hlasovať, v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku 
Akademického senátu UK sa procedurálny návrh považoval za prijatý. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrhy uznesení. 
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č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

4 39 0 0 39 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 4. 5/2015 

Akademický senát UK podľa čl. 31 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu 
UK odvoláva Mgr. Juraja Gedru, Bc. Martina Macáka a Bc. Vladimíra Hudeca 
z funkcie členov Komisie Akademického senátu UK pre vysokoškolské internáty 
a ubytovanie. 
 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

5 39 0 0 39 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 5. 5/2015 

Akademický senát UK volí Lukáša Huňaru (PraF UK), Jána Kratochvíla (PriF UK) a 
Lenku Braškovú (FaF UK) za členov Komisie Akademického senátu UK pre 
vysokoškolské internáty a ubytovanie. 
 
 
Bod č. 6   
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2014 
 
Úvodné slovo k materiálu predniesla vo forme PowerPoint-ovej prezentácie kvestorka UK 
Ing. Monika Tarabová.  
 Výročná správa o hospodárení UK sa v súlade s metodickým usmernením MŠVVaŠ 
SR č. 46/2011 predkladá ministerstvu v tlačenej podobe v termíne do 31. mája 2015. 
Hospodárenie UK musí byť podľa platnej legislatívy vyrovnané. Problémy pri vypracovaní 
výročnej správy o hospodárení spôsobuje skutočnosť, že UK nemá centralizované účtovníctvo 
(účtuje sa po fakultách). Hospodársky výsledok sa do finančných fondov rozdeľuje za UK ako 
celok, nemožno rozdelenie aplikovať za jednotlivé súčasti samostatne (niektoré súčasti sú 
v zisku, iné v strate); model rozdeľovania hospodárskeho výsledku bol vytvorený v r. 2014 a 
bol odsúhlasený aj audítorom. Rektorát UK do hospodárskeho výsledku zasahuje len v tej 
podobe, že určí prídely do jednotlivých finančných fondov. 
 
      Rozpočet  Skutočnosť 
 
Výnosy za hlavnú nezdaňovanú činnosť  145 636 210 €  150 587 186,80 € 
Náklady za hlavnú nezdaňovanú činnosť 143 110 130 €  149 334 798,69 € 
 
Hospodársky výsledok      1 532 831,03 € 
z toho: - v hlavnej (nezdaňovanej) činnosti    1 241 909,96 € 
 - v zdaňovanej činnosti        290 921,07 € 
Daň z príjmu právnických osôb          46 685,66 € 
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Kvestorka UK ďalej informovala o účtovnej závierke UK, ktorá pozostáva z účtovných 
výkazov, ktorými sú: súvaha, výkaz ziskov a strát a predpísané poznámky. Aktíva a pasíva 
UK k 31.12.2014 predstavovali sumu 248 600 621,87 €. Na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku bola vynaložená suma 25 425 245,44 €, čo predstavuje oproti minulým rokom nárast 
z dôvodu výstavby Univerzitného vedeckého parku UK (po dokončení bude budova účtovne 
prevedená medzi stavby). Na bankových účtoch mala UK k 31.12.2014 sumu 63 441 
961,37 €, ktorá je tvorená mzdami za mesiac január 2015, nevyčerpanými investičnými 
prostriedkami kvôli neukončeným verejným obstarávaniam a prenosom prostriedkov na 
grantoch. 
 Dotačná zmluva bola v roku 2014 zo strany MŠVVaŠ SR upravovaná deviatimi 
dodatkami; štátna dotácia pre UK v roku 2014 predstavovala sumu 93 453 381 € (bežné 
výdavky 91 508 451 € a kapitálové výdavky 1 944 930 €). 
 Vývoj finančných fondov UK v roku 2014: Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov, 
hospodárskeho výsledku a predaja majetku v sume 5 226 499,01 €, krytie fondu k 31.12.2014 
predstavovalo sumu 703 529,14 €. Kvestorka UK v súvislosti s fondom reprodukcie 
pripomenula, že ak fakulty nemajú prostriedky na kapitálové výdavky, je ich možné zúčtovať 
prostredníctvom fondu reprodukcie. Štipendijný fond bol tvorený v sume 4 391 698,53 €, 
krytie fondu k 31.12.2014 predstavovalo sumu 520 851,14 €. Rezervný fond nebol v roku 
2014 čerpaný, jeho krytie k 31.12.2014 predstavovalo sumu 177 998,06 €. Sociálny fond bol 
v roku 2014 tvorený z miezd a platov v sume 663 151,22 € a ostatná tvorba fondu (splátky 
bezúročných pôžičiek zamestnancov UK) bola 1 247,57 €. Fond bol v roku 2014 použitý 
v sume 629 610,83 € a zostatok fondu k 31.12.2014 predstavoval sumu 287 660,87 €. 
 Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok UK za rok 2014 sa navrhuje prerozdeliť do 
jednotlivých finančných fondov nasledovne: rezervný fond 40%, fond reprodukcie 59%, 
štipendijný fond 0,5%, fond na podporu študentov so špecifickými potrebami 0,5% (tento sa 
vytvára len na úrovni Rektorátu UK). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odôvodnil potrebu každoročnej tvorby finančnej 
rezervy pri tvorbe rozpočtu UK a spôsobe jej „rozpustenia“ (prerozdelenia medzi jednotlivé 
súčasti UK). Zároveň informoval o potrebe priebežného sledovania príjmov v zdaňovanej 
činnosti za účelom znižovania daňovej povinnosti UK pri dani z príjmov právnických osôb. 
 
Mgr. Gašpar Fronc upozornil na chybu v PowerPoint-ovej prezentácii; prídel z kladného 
hospodárskeho výsledku do fondu na podporu študentov so špecifickými potrebami má správne 
byť 0,5% (v prezentácii bolo uvedené 0,05%). 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že 
komisia odporučila materiál v predloženom znení schváliť. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

6 39 0 0 39 20 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 6. 5/2015 
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Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2014. 

 
 
Bod č. 7  
Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 
 
Úvodné slovo k materiálu predniesli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prorektor 
UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 
Rektor UK K. Mičieta uviedol, že predložená Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 je 
vytvorená z čiastkových podkladov jednotlivých súčastí UK. 
 
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. na úvod svojho vystúpenia uviedol,  
že výročnú správu o činnosti UK je potrebné odovzdať MŠVVaŠ SR do konca mesiaca máj. 
Posun v jej schvaľovaní v AS UK nastal v dôsledku potreby opätovného predbežného 
schvaľovania tabuľkovej časti výročnej správy o hospodárení UK zo strany MŠVVaŠ SR; 
kapitola o hospodárení UK je súčasťou aj výročnej správy o činnosti UK. Oproti minulým 
rokom sa mení tak forma, ako i obsah výročnej správy o činnosti UK. Z hľadiska vnútornej 
štruktúry sa striktne výročná správa pridržiava metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. Po 
formálnej stránke bola výročná správa vytvorená podľa dizajn manuálu UK (vizuál správy a 
použitý typ písma). Prorektor v ďalšej časti svojho vystúpenia zhrnul najdôležitejšie fakty 
z predkladanej výročnej správy. 
 V roku 2014 bolo na jednotlivých fakultách UK akreditovaných 654 študijných 
programov. Prorektor skonštatoval, že ide o príliš vysoké číslo; viaceré študijné programy sú 
duplicitné. Na UK študovalo 26 624 študentov, a to v štruktúre: 11 841 študentov 
bakalárskych študijných programov, 12 507 študentov magisterských a doktorských 
študijných programov a 2 276 študentov doktorandských študijných programov. Medziročne 
nastal pokles počtu študentov UK o približne 2%; pokles počtu študentov je viacročný. UK 
evidovala 9 830 prihlášok (bez LF UK a RKCMBF UK) na jednotlivé stupne 
vysokoškolského štúdia, pričom bolo v prijímacom konaní prijatých 6 268 uchádzačov, 
z ktorých sa 4 038 zapísalo na štúdium. Z hľadiska počtu absolventov predstavuje podiel UK 
13,9% z počtu všetkých absolventov dennej formy štúdia na vysokých školách v SR. 
 UK získala v roku 2014 cca 7 mil. € prostriedkov z grantových agentúr, z toho 4,095 
mil. € tvorili prostriedky APVV a 2,289 mil. € prostriedky VEGA (financovali sa však len 
bežné výdavky, prostriedky na kapitálové výdavky pridelené neboli). Na grantoch UK pre 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bolo prerozdelených 292 890 € (z podaných 
596 projektov bolo kladne posúdených 305). 
 V roku 2014 sa na UK habilitovalo 62 docentov (z čoho 30 uchádzačov bolo z iných 
vysokých škôl, čo predstavuje oproti minulým rokom až trojnásobný nárast) a inaugurovalo 
12 profesorov, boli udelené 4 tzv. veľké doktoráty (DrSc.).  
 Na záver vystúpenia prorektor predstavil sumár publikačnej činnosti tvorivých 
pracovníkov UK za rok 2014 v členení podľa jednotlivých kategóriách publikácií a fakúlt. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa informoval o aktuálnom stave elektronizácie prijímacieho konania 
na UK. Možnosť podávania elektronickej prihlášky je u uchádzačov o vysokoškolské štúdium 
dôležitým faktorom pri výbere vysokej školy. 
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 Prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. v odpovedi uviedol, že sa pripravili 
analýzy elektronizácie prijímacieho konania na UK, niektoré fakulty už umožňujú podávanie 
elektronických prihlášok. Problematickým aspektom elektronizácie je zabezpečiť dodržanie 
ochrany osobných údajov. Informoval, že sa uskutočnil prieskum medzi uchádzačmi o štúdium, 
v ktorom uchádzači uviedli, že uprednostnili možnosť štúdia na Masarykovej univerzite v Brne 
(pred možnosťou študovať na UK) aj z titulu elektronického prijímacieho konania. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že diskutovaný problém súvisí 
s rozpormi viacerých ustanovení zákona o vysokých školách s ustanoveniami zákona na 
ochranu osobných údajov; na tieto rozpory bolo upozornené MŠVVaŠ SR v procese prípravy 
novely vysokoškolského zákona. 
 
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. sa opýtala, prečo UK poskytuje možnosť 
habilitovať sa a inaugurovať aj uchádzačom z iných vysokých škôl. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že zákon o vysokých školách 
zveruje kompetenciu v habilitačnom konaní vedeckým radám fakúlt, rektor v prípade, že 
nepríde k porušeniu vysokoškolskej legislatívy, nemá kompetenciu do habilitačného konania 
zasiahnuť.  
 Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. reagovala, že v minulosti rektor UK 
udelil „generálny zákaz“ habilitačných a inauguračných konaní pre uchádzačov mimo UK. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že od prijatia novely 
vysokoškolského zákona v roku 2007 už takéto opatrenie možné nie je. Zopakoval, že 
habilitačné konanie spadá do autonómnej pôsobnosti vedeckých rád fakúlt. 
 
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. pripomenul skutočnosť, že demografická situácia spôsobí 
pokles počtu študentov na vysokých školách. Opýtal sa, či v nadväznosti na túto skutočnosť 
bude nutné znižovať počet študijných programov na UK. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že na UK sú viaceré študijné 
programy duplicitné a tento problém bude potrebné riešiť. Ako ďalší problém do budúcnosti 
vidí ekonomickú stránku financovania tzv. malých študijných programov, ktoré sú často 
špecifické.  
 Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. na príklade LF UK taktiež poukázal na problém 
malých študijných odborov, ktoré je potrebné kvôli kurikulu zachovať (napr. neurochirurgia). 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

7 40 0 0 40 21 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 7. 5/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2014. 
 
 
Bod č. 8 
Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK 
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Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. ako 
jeho predkladateľ. Dôvodom predloženia dodatku je oprava dvoch zrejmých nesprávností a 
jedna oprava štylistickej povahy. Dodatok k Zásadám volieb do Akademického senátu UK sa 
predkladá v nadväznosti na vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na nové funkčné 
obdobie. Keďže dodatok má „technickú“ povahu, prerokovalo ho iba Predsedníctvo AS UK 
(s odporúčaním schváliť). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. predniesol doplňujúci návrh na doplnenie nového novelizačného 
bodu do Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK v znení:  
„4. V čl. 30 ods. 1 sa slová „Predsedníctvo AS UK“ nahrádzajú slovami „akademický senát“. 

Predloženým doplňovacím návrhom sa zosúladia Zásady volieb do Akademického senátu UK 
s novým Štatútom Študentskej rady vysokých škôl, ktorý zveruje právomoc vyhlasovať voľby 
do ŠRVŠ akademickému senátu vysokej školy. 
 
Predseda AS UK ako predkladateľ materiálu si predložený doplňujúci návrh osvojil. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

8 39 0 1 40 21 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 8. 5/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. navrhol z dôvodu „právnej čistoty“ opätovne schváliť uznesenie 
č. 3. 5/2015, keďže v čase jeho prijatia AS UK nemal podľa Zásad volieb do Akademického 
senátu UK právomoc vyhlasovať doplňovacie voľby do ŠRVŠ. 
 Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. vyslovila výhradu voči spôsobu, akým bol 
materiál Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK na zasadnutie AS UK 
predložený. Vyslovila názor, že materiál mal byť štandardným spôsobom prerokovaný 
v príslušných komisiách AS UK pred jeho predložením na zasadnutie AS UK. 
 Mgr. Jana Šmelková uviedla, že o potrebe vyhlásenia doplňovacích volieb do ŠRVŠ 
nemohlo byť Predsedníctvo AS UK informované z dôvodu, že podnet na ich vyhlásenie prišiel 
z FiF UK až po zasadnutí Predsedníctva AS UK.  
 Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. sa opýtala, prečo sa navrhuje stanoviť 
termín na uskutočnenie doplňovacích volieb do ŠRVŠ do 30. septembra 2015. 
 Mgr. Jana Šmelková odpovedala, že začiatkom októbra 2015 sa uskutoční valné 
zhromaždenie ŠRVŠ. 
 MUDr. Erika Macháčová, PhD. navrhla, aby AS UK najskôr zrušil uznesenie č. 3. 
5/2015 a až následne pristúpil k jeho opätovnému schváleniu. 
 
Predseda AS UK dal hlasovať o návrhu na zrušenie uznesenia č. 3. 5/2015. 
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č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

9 36 0 4 40 21 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 9. 5/2015 

Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 3. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu 
UK dňa 27. mája 2015. 
 
Následne dal predseda AS UK opätovne hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa vyhlasujú 
doplňovacie voľby do ŠRVŠ. 
 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

10 36 0 4 40 21 

 
Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 10. 5/2015 

Akademický senát UK  
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl, 
b) určuje termín na ich vykonanie do 30. septembra 2015. 
 
 
Bod č. 9 
Vyhlásenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 
1.11.2015 do 31.10.2019 
 
Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
Informoval, že v uznesení o vyhlásení všeobecných volieb do Akademického senátu UK na 
funkčné obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2019 sa navrhuje, aby sa voľby na jednotlivých 
fakultách UK konali v období od 28. septembra 2015 do 23. októbra 2015. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval o 
zasadnutí komisie, ktoré sa uskutočnilo pred zasadnutím AS UK. Komisia prerokovala volebné 
termíny vzťahujúce sa na volebný obvod Nefakultné súčasti UK, ktoré sú podľa čl. 12 ods. 3 
Zásad volieb do Akademického senátu UK obligatórnou súčasťou uznesenia AS UK 
o vyhlásení všeobecných volieb do AS UK. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa opýtal, kto je zodpovedný za prípravu zoznamu 
voličov vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. 
 Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 
odpovedal, že podľa Zásad volieb do Akademického senátu UK zoznam voličov v predmetnom 
volebnom obvode predloží Rektorát UK. 
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Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. upozornil na 
potrebu dodržať pri príprave a priebehu všeobecných volieb na jednotlivých fakultách platné 
Zásady volieb do Akademického senátu UK. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že hoci sú za uskutočnenie volieb 
zodpovedné jednotlivé fakulty UK, ide o voľby do Akademického senátu UK a fakulty sú 
povinné dodržiavať celouniverzitný vnútorný predpis. 
 Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. reagoval, že na uvedené skutočnosti 
budú upozornení predsedovia akademických senátov fakúlt UK vo forme listu. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

11 40 0 0 40 21 

 
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 11. 5/2015 

Akademický senát UK podľa čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK 
I. 

vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 
2015 do 31. 10. 2019, 

II. 
určuje obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK od 
28. 9. 2015 do 23. 10. 2015, 

III. 
určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb vo volebnom obvode 
Nefakultné súčasti UK (ďalej len „voľby“): 
a) voľby sa uskutočnia dňa 20. októbra 2015 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v budove 
Rektorátu UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava, miestnosť č. 109, 
b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 9. októbra 2015, 15.00 hod., 
c) návrhy kandidátov sa podávajú JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD. (predsedovi Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK), a to prostredníctvom podateľne Rektorátu UK. 
 
 
Bod č. 10 
Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
 
Úvodné slovo k materiálu predniesol riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert 
Gula, MBA ako jeho predkladateľ. Uviedol, že bytné sa na VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 
nezvyšovalo od 1.9.2010, a to napriek zvýšeniu cien energií o 10% a inflácii 8,8%. Pri 
zvyšovaní cien za ubytovacie služby uplatňuje zásadu, že ceny sa upravujú v tých priestoroch, 
v ktorých sa zvýšil štandard ubytovania. Rekonštrukcia blokov MI stála cca 4 mil. € a bola 
pokrytá zo zdrojov získaných podnikateľskou činnosťou. Zvýšil sa štandard ubytovania na 
zrekonštruovaných MI, zrušením balkónov sa dosiahlo zvýšenie plochy izieb. Na záver 
úvodného slova riaditeľ  VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zdôraznil, že cena za ubytovacie služby 
musí byť adekvátna ponúkanej kvalite ubytovacích služieb a predložený návrh cenníka tomu 
zodpovedá. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
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Podpredsedníčka AS UK Mgr. Ľubica Šimková prečítala v zastúpení neprítomného predsedu 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Jána Horvátha jeho nesúhlasné 
stanovisko k navrhnutým cenám za ubytovanie na zrekonštruovaných MI; ceny považuje za 
vysoké. Úplné znenie diskusné príspevku je v súlade s čl. 38 ods. 2 písm. f) Rokovacieho 
poriadku Akademického senátu UK súčasťou zápisnice.  
 
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval o priebehu rozpravy na 
zasadnutí Predsedníctva AS UK k predmetnému bodu programu. 
 
PhDr. Viera Bennárová uviedla, že neverí, že by sa nenašli študenti ochotní zaplatiť navrhnutú 
cenu za ubytovanie na zrekonštruovaných MI. 
 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA informoval o novom „modeli 
10+2“, ktorí ma za cieľ dlhodobú stabilizáciu ubytovaných študentov na rovnakom lôžku počas 
celého vysokoškolského štúdia. Zároveň informoval, že na 574 lôžok na novozrekon-
štruovaných MI bolo podaných vyše 600 žiadostí, čo je dokladom dopytu po tomto druhu 
ubytovania. A to napriek skutočnosti, že študenti boli pri podávaní žiadostí o zvýšenej cene za 
ubytovanie informovaní. 
 
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že cenu za ubytovacie služby nemožno odhadovať. Je 
potrebné porovnať výnosy a náklady, v opačnom prípade považuje diskusiu za zbytočnú. 
 Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA reagoval, že členovia 
AS UK spolu s návrhom cenníka za ubytovacie služby obdržali aj presnú kalkuláciu, ako sa 
k nej dospelo. Zároveň uviedol, že strata VM Ľ. Štúra – Mlyny UK dosiahnutá v roku 2014 je 
iba účtovná, do nákladov sa premietli 4 mil. € za rekonštrukciu MI. 
 
Rektor UK K. Mičieta uviedol, že materiál prerokovali Komisia pre vysokoškolské internáty a 
ubytovanie AS UK a Predsedníctvo AS UK a odporučilo ho schváliť. Pripomenul, že cena za 
ubytovanie na vysokoškolských internátoch UK nemôže byť kalkulovaná so stratou. 
 
Mgr. Martin Hodničák v reakcii na písomné stanovisko predsedu Komisie pre vysokoškolské 
internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Jána Horvátha uviedol, že síce stanovisko obsahuje návrh 
na zníženie ceny za ubytovanie, neuvádza sa však v ňom, z akých zdrojov sa má zníženie 
pokryť. Vyslovil názor, že študenti si dokážu izby navzájom vymeniť v prípade, ak by niektorí 
z nich nedokázali bytné na zrekonštruovaných MI zaplatiť. Navrhnutú cenu za ubytovanie 
považuje za adekvátnu ponúknutému štandardu a cenník podporuje. 
 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA porovnal predložený cenník 
s cenníkom ubytovacích zariadení STU (Mladá garda, Mladosť, …) - cenové rozpätie je 
spôsobené rôznou výmerou izieb. 
 
Mgr. Marek Pleva uviedol, že býval na „átriákoch“ päť rokov, pretože chcel nízku cenu za 
ubytovanie. Odporučil predložený cenník schváliť. 
 
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že členovia Predsedníctva AS UK sa zamýšľali 
nad adekvátnosťou navrhnutých cien za ubytovacie služby na zrekonštruovaných MI. Ak 
cenník odporučila Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK schváliť, pre ňu 
osobne je to relevantné odporúčanie, pretože členmi komisie sú iba študenti. 
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Mgr. Martin Hodničák uviedol, že cenník môže byť podrobený revízii v prípade, že 
o zrekonštruované izby na MI nebude záujem. 
 
Prorektor UK pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. pripomenul, že systém tzv. 
samorozubytovania umožňuje študentom zvoliť si izbu, o ktorú majú záujem. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

12 32 0 5 37 19 

 
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 12. 5/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra 
– Mlyny UK s účinnosťou od 31. augusta 2015. 

 
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA požiadal o úpravu 
schváleného uznesenia tak, aby cenník nadobudol účinnosť už od 1. júla 2015. 
 
Prebehla krátka rozprava k procedurálnej stránke zmeny schváleného uznesenia.  
 
Predseda AS UK dal hlasovať o návrhu na zrušenie uznesenia č. 12. 5/2015. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

13 35 0 3 38 20 

 
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 13. 5/2015 

Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 12. 5/2015 zo zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 27. mája 2015. 

 
Následne dal predseda AS UK opätovne hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa schvaľuje 
študentský cenník za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK s účinnosťou od 1. júla 
2015. 
 

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum 

14 33 0 5 38 20 

 
Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 14. 5/2015 

Akademický senát UK schvaľuje Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra 
– Mlyny UK s účinnosťou od 1. júla 2015. 
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Bod č. 11 
Informácie členov Vedenia UK 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o skutočnosti, že všetky ubytovacie 
zariadenia postavené, resp. zrekonštruované pred r. 2008 by mali spĺňať požiadavky vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov; ich okamžité dodržiavanie by spôsobilo 
výrazný úbytok ubytovacej kapacity internátov UK v dôsledku zníženia počtu ubytovaných na 
izbách. Aktuálne sa v spolupráci s ostatnými rektormi dotknutých vysokých škôl rokuje 
o výnimke pre ubytovacie zariadenia postavené pred r. 2008. 
 
Rektor UK ďalej informoval o: 

• požiadavke MŠVVaŠ SR na zaslanie tzv. špecifík a kapitálových požiadaviek pre 
rozpočet ministerstva na rok 2016, 

• rokovaniach na príprave novej metodiky rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým 
školám na rok 2016 a snahe rozdeliť pre účely hodnotenia publikačnej činnosti vedné 
odbory do viacerých košov, 

• prerokovávaní návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách a potrebe jeho 
zosúladenia so zákonom o správe majetku štátu, 

• dobudovaní biomedicínskeho výskumného centra na JLF UK v Martine, 
• koncerte Lenky Filipovej na pôde PriF UK; rektor UK zhodnotil akciu kladne 

z hľadiska PR univerzity, 
• harmonograme promócií v súvislosti s rekonštrukciou auly UK (potrebné bude 

vymeniť mobiliár – nábytok, koberce, lustre a pod.) a ich presune do Moyzesovej 
siene, 

• aktuálnom stave komplexnej akreditácie; nepredpokladá sa, že by rozhodnutia 
o akreditácii študijných programov mali prísť do času konania opravných termínov 
štátnych skúšok na súčasných študijných programoch. 

 
Rektor UK sa poďakoval študentskej časti AS UK za podujatie k 96. výročiu založenia UK, 
ktoré sa konalo vo vestibule Výškovej budovy VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
 
Bod č. 12 
Otázky na členov Vedenia UK 
 
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. sa opýtala, či sa začne po 1.9.2015 vyučovať 
podľa novoakreditovaných študijných programov. Pripomenula, že na novoakreditované 
študijné programy sa nekonalo prijímacie konanie. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v odpovedi pripomenul, že do 20. 
septembra 2015 sú fakulty povinné zverejniť podmienky pre prijímacie konanie na bakalárske 
študijné programy pre akademický rok 2016/2017. 
 
Mgr. Jana Šmelková sa opýtala, aký je zámer UK v súvislosti so zvyšovaním kvality 
ubytovacích služieb pre študentov UK. Sú plány, ako súčasný zahanbujúci stav zlepšiť a 
internáty zrekonštruovať? 
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 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že pri okamžitom uplatnení 
vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. by vyše 2000 študentov ostalo takpovediac „na ulici“. 
Slovenská rektorská konferencia podporila snahu o dosiahnutie výnimky na nezrekon-
štruované ubytovacie zariadenia. UK má zámer prostredníctvom PPP projektu postaviť nový 
vysokoškolský internát; zámer v minulosti podporil aj AS UK. Výstavbu internátu 
o plánovanej kapacite 600 až 800 miest však bude potrebné vysúťažiť vo verejnom 
obstarávaní. Rektor UK informoval, že riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert 
Gula, MBA dostal za úlohu pripraviť do 1. septembra 2015 súťažné podklady. 
 
 
Bod č. 13 
Rôzne 
 
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že nasledujúce zasadnutie 
Predsedníctva AS UK sa uskutoční dňa 10. júna 2015 a zasadnutie AS UK dňa 24. júna 2015. 
 Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol, aby boli zasadnutia Predsedníctva 
AS UK a AS UK zvolané operatívnejšie (z dôvodu skončenia výučbovej časti semestra) a 
nepridŕžali sa zvyklosti, že zasadnutia AS UK a Predsedníctva AS UK sa konajú v stredu. 
 Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, 
že zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 10. júna 2015. 
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová, PhD. informovala, že rozpočet UK na rok 2015 nebude 
môcť byť predložený, pokým akademické senáty jednotlivých fakúlt UK neschvália fakultné 
rozpočty. 
 
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal na miesto konania nasledujúceho zasadnutia AS UK. 
 Predseda AS UK po dohovore s podpredsedníčkou AS UK doc. Mgr. Miroslavou 
Slaninovou, PhD. informovali, že zasadnutie AS UK sa uskutoční v priestoroch PriF UK. 
Členovia AS UK budú k zasadacej miestnosti navigovaní pomocou informačných letákov. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že 
komisii boli predložené na prerokovanie tri štatúty fakúlt UK (FiF UK, FM UK, FTVŠ UK). 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že na nasledujúce zasadnutie AS UK 
bude predložený materiál týkajúci sa zmien zakladateľskej listiny spoločnosti UK Veda, s.r.o. 
 
 
Bod č. 14 
Záver 
 
Predseda AS UK sa poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia: 15.42 hod. 
 
 
 
 doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 
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Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 
Overili:  
 
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.    .................................................... 
 
 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.   .................................................... 
 
 
Mgr. Marek Pleva      .................................................... 

 



Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi vyjadriť môj názor, prečo povazujem navrhovanú cenu za rekonštruované
manželské internáty za vysokú. Samozrejme, uznávam, že cena musí byť o niečo vyššia ako pri
ostatných blokoch. Napriek tomu je 97,50 € za dvojlôžkovú izbu veľa. Hlavne ak pripočítame ešte
štátnu dotáciu, kde nám následne vyjde zaokrúhlene (107,82 €), t.j. 108 € za lôžko. To v konečnom
dôsledku za jednu bunku robí 648 €. To je priemerná suma, za ktorú sa v Bratislave dá prenajať
trojizbový byt. Výhodou bytu je často krát väčšia rozloha a samostatná kuchyňa (okrem ďalšieho
vybavenia). Taktiež nie je nutné sa preukazovať, študent dodatočne neplatí za to, ak u neho prespí
návšteva. Takže otázka znie, prečo by si mal študent vybrať ubytovanie na internáte, kde je množstvo
obmedzení za tú istú cenu, za akú môže bývať na byte? Aké služby poskytuje ubytovanie na internáte
oproti ubytovaniu na priváte?

Ďalšou vecou je porovnanie cien internátov. Viacero internátov má podobne dvojlôžkové izby v
rámci bunkového systému. Väčšina z nich sa pohybuje v rovnakej cenovej kategórii, ale dané izby sú
často krát rozlohou väčšie. Izby na rekonštruovaných MI majú mať 16-18 m2

• Ak sa pozrieme na
rozlohu izby s balkónom na opačnej vetve tak je jasné, že tie izby viac ako 17 metrov nemôžu mať po
zrušení balóna a hlavne priestorovo oveľa väčšie nie sú, keďže je tam minimálny priestor na pohyb. Ak
teda porovnáme ceny, tak iné internáty pýtajú peniaze za väčšiu izbu. Napríklad na internáte Ekonóm
pýtajú za dvojlôžkovú izbu len 70 €. Internát Mladosť má cenu vyššiu, ale tam je zahrnutý v cene už aj
internet, ktorý tam je drahší (cca 10-15 €), ale funguje bez výpadkov a technika sa pravidelne mení.

Ďalšou vecou je platenie prípadného depozitu, ktorý sa síce vráti na konci roka, ale napriek
tomu je asi ťažké niekomu vysvetliť, že má každý mesiac platiť za izbu zhruba 107-ll3€ (podľa toho,
aká by bola výška depozitu). V prílohe si môžete pozrieť aj rozpis, na základe čoho bola táto cena
vypočítaná. Z uvedeného a po prepočítaní energie vyplýva, že náklady na jednu bunku (6 lôžok) sú
180€/mes., a to nie je započítaná cena tepla vo výške lOé/rnes. Treťou vecou je upratovanie, ktoré
mesačne činí 4 800 € (to počítam len študentské miesta bez rezervných lôžok) na celé rekonštruované
MI. V cene je zahrnuté upratovanie spoločných priestorov počas roka, upratovanie pri odubytovaní v
júni a na konci augusta. Keďže ide o modelI 0+2 tak pri väčšine izieb dokonca tieto dve upratovania
odpadávajú. Ak som pochopil správne pána riaditeľa na zasadnutí PAS tak do tohto bodu upratovanie
spadá aj čistenie okolia daných blokov a kosenie trávy. Pokiaľ viem, kosenie trávnika robí priamo
údržba a ich platy sú zahrnuté v samostatnom bode rozpočtu cenníka. V každom prípade, 4 800€
mesačne na jednu upratovačku, ktorá chodí trikrát do týždňa upratovať spoločné priestory (4 bloky)
trochu veľa.

Touto cestou Vás chcem poprosiť o popremýšľanie a apelovať na prehodnotenie cenníka. Podľa
môjho názoru je 97 € za lôžko veľa. Rozhodne netvrdím, že by ubytovanie na internátoch malo byť
stratové, ale mnoho študentov bývajúcich na internátoch a zaslúžia si ho, si ho jednoducho nemôžu
dovoliť kvôli zlej finančnej situácii.

Mgr. Ján Horváth
Predseda Ubytovacej komisie AS UK


