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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 

Zápisnica z 8. zasadnutia 

Finančnej komisie AS UK dňa 30.11.2016  

v zasadačke Rektora UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Začiatok zasadnutia: 14.00 hod. 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia (podľa pozvánky): 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. 

(písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK) 

3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. (písomne 

predkladá: : doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK, doc. RNDr. Milan Trizna, 

PhD., dekan PriF UK, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan  JLF UK, Mgr. MSc. Róbert Gula, 

MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK, Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK, prof. RNDr. 

Karol Mičieta, PhD., rektor UK) 

4. Rôzne.  

5. Záver. 

 

Bod 1. Otvorenie. 

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila a viedla predsedníčka komisie MUDr. Erika 

Macháčová, PhD., ktorá privítala prítomných členov komisie a hostí. Konštatovala, že komisia 

je uznášania-schopná, vyzvala členov na doplnenie alebo pozmeňujúce návrhy k programu 

zasadnutia. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani doplnenia programu, Komisia 

konkludentne odsúhlasila program zasadnutia v navrhovanom znení. 



Bod 2. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, 

a.s. 

 Návrh uviedla predsedníčka komisie, nakoľko predkladateľ, rektor UK, sa zo zasadnutia 

ospravedlnil. Návrh sa týka dvoch pozemkov - pozemok parc. č.2940/2, katastrálne územie 

Karlova Ves a časť pozemkov parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie 

Staré Mesto. 

 

- Otázky: - pozemok parc. č.2940/2, katastrálne územie Karlova Ves - doc. Neogrády – 

uviedol, že mu v prílohe k návrhu chýba nákres, bez neho nevie akým spôsobom bude vecné 

bremeno ustanovené a či sa tým neznehodnotí ďalšie používanie takéhoto pozemku. V rámci 

otázky predniesol i návrh, aby Finančná komisia do budúcna v prípade takýchto návrhov 

nákresy vyžadovala.  

- časť pozemkov parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie Staré 

Mesto - doc. Slaninová – Podľa jej názoru sú podklady nedostatočné, návrh nevieme posúdiť, 

- doc. Neogrády – otázka je o to viac podstatná, keďže lokalita je lukratívna – Staré mesto 

– predsedníčka komisie – musíme vyžiadať viac materiálov, aby sme sa vedeli vyjadriť. 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Finančná komisia Akademického senátu UK žiada predkladateľa Návrhu  na zriadenie vecného 

bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. - prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., 

rektora UK o dodanie podkladov k predmetným Návrhom, najmä o nákres vecných bremien na 

daných parcelách, za účelom odporučenia Návrhu na schválenie AS UK. 

 

 

Hlasovanie č. 1:  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 17 9 17 0 0 

 

 

Po tomto bode programu sa k zasadnutiu sa pripojili: JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Mgr. Jana 

Šmelková, RNDr. Eva Viglašová. 

  

Bod 3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

3.1 Akzent BigBoard, a.s. – bez pripomienok, 

3.2 KARDIAG, spol. s r.o. – bez pripomienok, 

3.3 INKUR, s.r.o. a 3.4 POS Media Slovakia, s.r.o. – predsedníčka prečítala vyjadrenie z JLF 

UK, ktoré bolo zaslané Finančnej komisie, komisia s ním súhlasila, navrhla žiadosti schváliť, 



3.5 ANWELL, s.r.o. – Komisia nesúhlasí so spätným dátumom, bude sa žiadať neskorší dátum, 

tak aby sa prenájom neschválil spätne, 

3.6 Dušan Eliáš – bez pripomienok, 

3.7 Intersonic s.r.o. – opraviť preklep – dátum 1.1.2016 

3.8 VNET Services, s.r.o.– bez pripomienok, 

3.9 Sequra Integral Slovakia s.r.o. – zmena uznesenia – bez pripomienok, 

3.10 SOUND and LIGHT, s.r.o. – bez pripomienok, 

3.11 ISPA, s.r.o. – bez pripomienok, 

3.12 Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. – bez pripomienok, 

3.13 Martin Derner, Mgr. art. – bez pripomienok, 

3.14 Vodácky klub Tatran – bez pripomienok, 

3.15 Akzent BigBoard, a.s. – dopísať bez technického zhodnotenia 

3.16 FCHPT STU – bez pripomienok, 

3.17 OZ Klub Mistral – pripomienky: doc. Slaninová: Vzniklo tu nedorozumenie, prečo 

znížením členov sa znižuje i nájom, Mgr. Luprichová – spomenula si, že tento nájom už na 

FinKom bol, predmetom prenájmu sú skrinky v šatniach, predsedníčka komisie – navrhuje 

žiadať o spresnenie žiadosti a dopísanie údaju o technickom zhodnotení. 

 

Uznesenie č. 2: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcom podľa 

predložených písomných žiadosti, po zapracovaní prednesených pripomienok. 

 

Hlasovanie č. 2:  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 20 11 20 0 0 

 

Bod 3. rôzne 

 

Doc. Slaninová – Zachytila návrh od tajomníka AS UK RNDr. Kysela, nakoľko písomné 

materiály nie vždy úplne dokresľujú reálie daného prenajímaného priestoru, navrhuje aby 

k jednotlivým návrhom bola pripájaná aj stručná fotodokumentácia daného priestoru, aby si 

komisia vedela daný priestor predstaviť. 



Komisia s návrhom konkludentne súhlasila. 

 

Prof. Gahér – Navrhol Finančnej komisii vyjadriť sa k návrhu štátneho rozpočtu, najmä 

k objemu finančných prostriedkov určených na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu 

podporu študentov vysokých škôl. Študentské reprezentácie sa už vyjadrili a je úlohou 

Finančnej komisie skutočne sa vyjadrovať ku financiám. Doc. Slaninová – súhlasí, že 

financovanie vysokých škôl na základe štátneho rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok nie 

je v súlade s cieľmi vlády vytýčenými v programovom vyhlásení vlády.  

Komisia sa dohodla navrhnúť uznesenie a odhlasovať ho spôsobom per rollam a predložiť 

následne tento návrh na predsedníctve, aby senát zaujal z štátnemu rozpočtu stanovisko. 

 

Uznesenie č. 3: 

Odporúčanie, aby pani Nemčeková pri vykonávaní obhliadky nájmy dopĺňala žiadosti o 

udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku fotodokumentáciou predmetu nájmu 

nehnuteľného majetku. 

  

Hlasovanie č. 3:  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 20 11 20 0 0 

 

 

Bod 5. Záver 

Po vyčerpaní programu predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala 

členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15.00 hod. 

 

Zapísal:  

Bc. Daniel Zigo – tajomník komisie 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. 

predsedníčka Finančnej komisie AS UK 


