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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 15.12.2016 

V ý p i s  u zn e s en í  

z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. decembra 2016 

 
Uznesenie č. 1. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje program 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 14. decembra 2016 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. 
5. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 
6. Dodatky k študijným poriadkom fakúlt UK. 
7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Mlynská dolina. 
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena – Staré Mesto. 
10. Stanovisko k návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2017. 
11. Stanovisko k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania  

(Návrh cieľov v oblasti VŠ). 
12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS akad. roka 2016/17. 
13. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. 
14. Voľba členov komisií Akademického senátu UK. 
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
16. Rôzne. 
17. Záver. 

 
Uznesenie č. 2. 6/2016 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 
Mgr. Valéria Terézia Dančiaková. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A K A D E MI C K Ý S E N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . B OX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 3. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 
fakulty. 
 
Uznesenie č. 4. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 
Uznesenie č. 5. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty. 
 
Uznesenie č. 6. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Filozofickej fakulty. 
 
Uznesenie č. 7. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 
 
Uznesenie č. 8. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Pedagogickej fakulty. 
 
Uznesenie č. 9. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom časti pozemku - pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m² 
(4,5 x 4,0 m) - umiestnenie bigboardu bb 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava 
IČO: 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 3 701,10 EUR ročne 

Energie a služby el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu 
zriadenú vlastnú elektrickú prípojku 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 10. 6/2016 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

kancelária v pavilóne CH-1III ( G ), 0 podlažie,  č.dv. 305 o rozlohe 
18,00 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave 
Prírodovedeckej fakulty, zapísanej  na LV č.727 pre k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3048/4, súp. č. 5694 

Identifikácia nájomcu KARDIAG, spol. s r.o., Grosslingová 4, 811 09 Bratislava 
IČO: 45 600 368 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti prezentácie 
medicínskych výrobkov 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok 

Energie a služby elektrická energia      4,43 Eur s DPH/mesiac ( 1,732 kWH/deň ) 
teplo                         15,59 Eur s DPH/mesiac/18,00 m2 
vodné a stočné         10,39 Eur s DPH/mesiac/1 osoba 
odvoz odpadu            1,06 Eur/mesiac/1 osoba 
Celkom                    31,47 Eur/ mesiac 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 11. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa 
nachádza v suteréne budovy Vysokoškolského internátu JLF, 
súpisné číslo 25, na ulici Novomeského 7 v Martine, okres Martin, 
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 
vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh 
stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo 
parcely 172/2 o výmere 22 261 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
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Identifikácia nájomcu INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C,  036 01 Martin 
IČO: 31 568 700 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovania práčovne – poskytovanie služieb prania bielizne pre 
ubytovaných študentov Vysokoškolského internátu JLF UK 

Výška nájomného 8 EUR/m2/rok bez DPH   
spolu za celkovú plochu 17,85 m2 :   142,80 EUR ročne 

Energie a služby náklady  na spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude 
nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu 
vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % DPH 
odpočet energií a fakturácia – štvrťročne 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 12. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

a) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží budovy JLF UK, Malá Hora 4, Martin – 
parc. č. 158/3 v  k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné 
číslo stavby 4066, 

b) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží budovy dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 
Martin – parc. č. 155/7 v  k. ú. Martin zapísaných na LV č. 299, 
súpisné číslo stavby 10701, 

c) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí 
budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, Novomeského 7, 
Martin – parc. č. 172/2  v k. ú. Martin zapísaných v LV č. 299, 
súpisné číslo stavby 25, 

d) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 
1. nadzemnom podlaží v budove SO 02: BioMed JLF UK – 
predklinické ústavy zverinec, Malá Hora 4C, Martin – parc. 
č. 151/11 v  k. ú. Martin  zapísaných na LV č. 299, súpisné číslo 
stavby 11161. 

Identifikácia nájomcu POS Media Slovakia, s.r.o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava 
IČO: 35 771 208 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  

umiestnenia 4 ks samolepiacich násteniek o rozmere 300x 100 cm, 
z toho reklamná plocha 1 nástenky je 1,4 m2 
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predmetu nájmu nástenky slúžia na poskytovanie informácií študentom 
a zamestnancom JLF UK – na ploche 1,6 m2 jednej nástenky a na 
reklamné účely na ploche 1,4 m2

 

Výška nájomného 1 kus nástenky (3 m2):     66,39  EUR  bez DPH 
spolu za 4 kusy (12 m2): 265,56 EUR  bez DPH 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.4.2017 do 31.3.2020 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 13. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytový priestor na Átriových domkoch, súp. č. 6134, blok R,  
1 PP, o výmere 28 m2

 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej 
IČO: 45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
a drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných 
administratívnych služieb 

Výška nájomného 80 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 14.12.2016 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 14. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 19,46 m2 v budove č. súpisné 5695 
Manželské internáty, blok J, 1 PP 

Identifikácia nájomcu Dušan Eliáš, Lacková 7, 841 04  Bratislava  
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad a akvaristická dielňa 

Výška nájomného 20 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 1.1.2017 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 15. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok J, 1 PP o celkovej výmere 91,79 m2

 

Identifikácia nájomcu Intersonic s.r.o., Staré Grunty 36, 842 25  Bratislava 
IČO: 17 05 43 11 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 30 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 1.1. 2017 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
 
Uznesenie č. 16. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

priestory o výmere 2 m2 v budove č. súpisné 5695 (Manželské 
internáty, blok D, strojovňa výťahu, strecha) na ulici Staré Grunty 36 



7/18 

Identifikácia nájomcu VNET Services, s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03  Bratislava 
IČO: 35 863 251 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka technologického zariadenia – telekomunikačný vysielač 

Výška nájomného 800 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby len elektrická energia na základe merača 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 17. 6/2016 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 14. 5/2016 zo 7. riadneho zasadnutia Akademického 
senátu UK dňa 26. októbra 2016 takto: 

pôvodné znenie 

Špecifikácia 
predmetu nájmu 

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok I, 1.PP o výmere 17,27 m2  
(pivničná miestnosť bez okien a vetrania) 

nové znenie 

Špecifikácia 
predmetu nájmu 

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok G, prízemie o výmere 17,27 m2  
(pivničná miestnosť bez okien a vetrania) 

 
 
Uznesenie č. 18. 6/2016 

Akademický senát UK  
I. 

zrušuje uznesenie č. 15.5/2016 zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. októbra 
2016, 

II. 
podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 
neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 116,71 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad o 
výmere 68,33 m2) a v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok 
D, suterén1, kancelárie o výmere 48,38 m2) 

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava 
IČO: 45 580 588 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad a kancelárie 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2  
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 48,38 m2

 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.12.2016 do 31.10.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 19. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

časť pozemku parc. č. 3117/11, výmera 1111 m2, druh pozemku 
ostatné plochy, ktorý sa nachádza na ulici Botanická 25, v obci 
Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie Bratislava - 
Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vedenom Správou  
katastra hlavného mesta Bratislava 

Identifikácia nájomcu ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 
IČO : 313 281 17 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie 2 ks reklamných zariadení v tvare 
„W“ stojacich na jednej podpere, spolu 8 reklamných plôch 
s výlepovými plochami o rozmeroch 5,1 x 2,4 m (bilboard) 

Výška nájomného 3 200 EUR ročne za 2 ks reklamných zariadení 
Energie a služby nebudú poskytované 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 20. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory - miestnosti č. 929 o výmere 20 m2 a č. 930  
o výmere 10 m2 v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na 
ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 
okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na 
liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom - Správou  
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 - Iná 
budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba 
nachádza 

Identifikácia nájomcu Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 1 194,90 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 933,54 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia       668,88 EUR + DPH 
služby                         264,66 EUR + DPH 
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 21. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytový priestor - miestnosť č. 938 o výmere 20 m2 v budove  
č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická č. 7,  
v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 
vydanom katastrálnym úradom Správou  katastra pre hlavné mesto 
SR Bratislavu, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146  
o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Ivan Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06  Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného 
výtvarníckeho tovaru 
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Výška nájomného 796,60 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 169,60 EUR ročne + DPH  
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia         12,96 EUR + DPH 
služby                         156,64 EUR + DPH 
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 22. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytový priestor - miestnosť č. 906 s celkovou výmerou 20 m2 
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK 
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská 
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova 
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym 
úradom Správou  katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh 
stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vodácky Klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, Botanická ulica  
č. 11, 841 04 Bratislava               IČO : 00 686 778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu športových potrieb 

Výška nájomného 265,62 EUR za celú dobu nájmu  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 236,90 EUR za celú dobu nájmu  + DPH  
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia       176,80 EUR + DPH 
ostatné služby              60,10 EUR + DPH 
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá 
strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 
a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 14.12.2016 do 31.3.2017 
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Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 23. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3174/3 nachádzajúcich sa 
v k.ú. Karlova Ves a uvedenom na LV č. 727 
pozemok sa nachádza medzi vonkajším oplotením Botanickej 
záhrady UK a parkoviskom pod mostom Lafranconi  

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04  Bratislava 
IČO: 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie reklamného zariadenia typu bigboard s tromi 
reklamnými plochami rozmeru 9,8 x 3,8 m v tvare „∆“ 

Výška nájomného 3 320 EUR ročne 
spolu za celkovú plochu 17,85 m2

 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 15.12.2016 do 14.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 24. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nájom 1 stojana na lode so 6-timi úložnými priečkami a posilňovne 
v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej 
ul. č. 7, Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. 
stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
IČO: 00 397 687 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prenájom stojana so 6-timi priečkami na uskladnenie lodí v hangári 
Lodenice UK 
 

Výška nájomného 237,60 EUR ročne s DPH (39,60 EUR/1 priečka/rok s DPH) 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 
Uznesenie č. 25. 6/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 
komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom 
nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory v budove Centra univerzitného športu, Lodenice 
UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, mestská časť Karlova Ves, 
okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727,  
č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216: 
 

Identifikácia nájomcu OZ Klub vodáctva a raftingu Mistral, Jasovská 19, 851 07 Bratislava 
IČO: 36 069 248 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

  - nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne 
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 za účelom šatní a 
odloženia športového náradia; 
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných 
v športovom klube v priestoroch posilňovne miestnosť č. 102 a 
telocvične miestnosť č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných 
hodinách výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých 
fakúlt UK a po dohode so správcom lodenice. 

Výška nájomného 518 EUR ročne (103,60 EUR/rok/člen klubu) 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu zmena zmluvy o nájme nebytových priestorov 

od 1.1.2017 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 26. 6/2016 

Akademický senát UK z dôvodu nerealizácie nájomných zmlúv zrušuje: 
a) uznesenie AS UK č. 19.1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 2.3.2016, 
b) uznesenie AS UK č. 13.2/2016 zo 4. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20.4.2016. 

 
Uznesenie č. 27. 6/2016 

AS UK na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 schválil návrh rektora na zriadenie budúceho vecného 
bremena na dobu neurčitú na pozemok parc. č. 2940/2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská 
distribučná, a.s., obsahom ktorých je  
a) vybudovanie transformačnej stanice pre objekt Átriové domy, ktorej súčasťou budú 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane SO 01 – VN prípojka, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 
 

Uznesenie č. 28. 6/2016 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemkov - 
parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu „BA Staré 
Mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t.j. 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu činností podľa 
písm. a) a b), 
a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré Mesto, 22 kV 
vedenie EBC - Dóm - VNK“. Plocha elektroenergetických zariadení na pozemkoch UK je cca 
55m2. 
Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery vecných 
bremien vymedzených geometrickým plánom. 

 

Uznesenie č. 29. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Vyhlásenie Akademického senátu UK k návrhu rozpočtu pre 
verejné vysoké školy na rok 2017 v nasledovnom znení: 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave týmto uznesením vyjadruje dôrazný 
nesúhlas a znepokojenie nad celkovým objemom finančných prostriedkov určených na 
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vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl, pridelených v zmysle 
zákona o štátnom rozpočte č. x/2016 Z. z. schváleného dňa 29.11.2016. 

V roku 2016 predstavovala štátna dotácia po dodatočnom navýšení viac ako 482 mil. eur. Na 
základe štátneho rozpočtu na rok 2017 bude 20 verejným vysokým školám poskytnutá štátna 
dotácia v celkovej výške 481,8 mil. eur. V roku 2017 sa ale verejné vysoké školy v rámci pridelenej 
dotácie musia vysporiadať s valorizáciou platových taríf zamestnancov vysokých škôl zvyšovaných 
v r. 2016 vo výške 24,3 mil. eur, ako aj s dorovnaním miezd nepedagogickým zamestnancom, 
ktorých súčasná mzda je pod úrovňou minimálnej mzdy a táto sa od 1.1.2017 zvýši o 7,41 %. 
Uvedené výdavky budú musieť vysoké školy hradiť z vlastného rozpočtu. Objem štátnej dotácie teda 
predstavuje v reálnych číslach pre vysoké školy zníženie príjmu o viac ako 25 mil. eur. 

Napriek predchádzajúcim sľubom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vyjadreným aj v Programovom vyhlásení vlády, kde je deklarované „výrazné zvýšenie verejnej 
investície do školstva“, ako aj mnohým verejným prísľubom, uvedená suma vyčlenená v rámci 
kapitoly ministerstva predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre avizovanú reformu školstva a podporu kvalitnej vedy a 
vzdelávania. Naďalej preto trváme na požiadavke medziročného navyšovania štátnej dotácie pre 
vysoké školy vo výške najmenej 60 mil. eur. 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podporuje snahu orgánov reprezentácie 
vysokých škôl (Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej 
konferencie) o zmeny v metodike rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2017. 
 

Uznesenie č. 30. 6/2016 

Akademický senát UK  

I. 
berie na vedomie Otvorený list pracovníkov FSEV UK o metodike rozdeľovania dotácií verejným 
vysokým školám, 

II. 
oceňuje snahu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK o zachovanie kvality pri posudzovaní 
publikačnej činnosti. 
 

Uznesenie č. 31. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Spoločné vyhlásenie Vedenia a Akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 

 

Uznesenie č. 32. 6/2016 

Akademický senát UK vyzýva akademické senáty ostatných vysokých škôl na podporu Spoločného 
vyhlásenia Vedenia a Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k Národnému 
programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 

 

Uznesenie č. 33. 6/2016 

Akademický senát UK berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. 
IČO: 45983658 so sídlom Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, Mgr. Petronely Luprichovej, PhD. 
ku dňu 6. decembra 2016. 
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Uznesenie č. 34. 6/2016 

Akademický senát UK podľa čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK určuje, 
že na tajné hlasovanie o návrhu na vymenovanie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. sa primerane 
použijú ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 35. 6/2016 

Akademický senát UK 

I. 
podľa čl. VIII ods. 1 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. schvaľuje návrh na vymenovanie Mgr. 
Zuzany Lisoňovej do funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. IČO: 45983658 so sídlom 
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, 

II. 
žiada rektora Univerzity Komenského v Bratislave vykonávajúceho pôsobnosť Valného 
zhromaždenia UK Veda, s.r.o., aby v súlade s čl. V ods. 3 písm. h) Zakladateľskej listiny UK Veda, 
s.r.o. a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka vymenoval Mgr. Zuzanu Lisoňovú 
do funkcie člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. IČO: 45983658 so sídlom Šafárikovo nám. 6, 
814 99 Bratislava. 

 

Uznesenie č. 36. 6/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Harmonogram zasadnutí pléna Akademickému senátu UK, 
predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2016/17. 

 

Uznesenie č. 37. 6/2016 

Akademický senát UK volí 

I. 

PhDr. Anikó Dušíkovú, PhD. za členku Právnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

Mgr. Viktora Svetského za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického 
senátu UK, 

III. 

Bc. Askara Gafurova, Zuzanu Pallovú a doc. RNDr Danu Pardubskú, CSc. za členov Pedagogickej 
komisie Akademického senátu UK. 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
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Spoločné vyhlásenie Vedenia a Akademického senátu  
Univerzity Komenského v Bratislave  

k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania 

S veľkým záujmom sme sa oboznámili s návrhom Národného programu rozvoja výchovy a 
vzdelávania pre oblasť vysokého školstva Učiace sa Slovensko. Avšak aj keď rešpektujeme 
Programové vyhlásenie vlády SR a oceňujeme snahu o jeho rozpracovanie, rozhodne sa nemôžeme 
stotožniť s väčšinou kľúčových bodov predkladaného materiálu. 

Okrem veľkých rezerv pri formulovaní konkrétnych cieľov chýba v dokumente čo i len náznak 
konkrétnych opatrení vedúcich k ich naplneniu, o zárukách na ich realizáciu ani nehovoriac. 
V uplynulých dňoch zverejnený návrh metodiky rozpisu štátnej dotácie pre vysoké školy, ktorý 
rozhodne nesvedčí o úprimnom záujme napĺňať tieto ciele, je v tomto ohľade viac ako výrečný. 

Ako zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave požadujeme návrh Národného programu 
od základu prepracovať s tým, že na jeho príprave sa budú podieľať uznávaní odborníci 
z akademického prostredia, rektori vysokých škôl a zástupcovia akademickej samosprávy vrátane 
študentov. Žiadame zároveň, aby tvorbe nového návrhu predchádzala dôkladná analýza 
spoločenských, ekonomických i kultúrnych potrieb spoločnosti a úloh vysokých škôl pri ich 
napĺňaní. 

Veríme, že pri rešpektovaní týchto zásad môžeme spoločnými silami dospieť k ucelenej, realistickej 
a skutočne progresívnej koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva. 

Hlavné výhrady akademickej obce UK ku konkrétnym cieľovým oblastiam dokumentu 

Kvalita vysokoškolského vzdelávania 

Na základe doterajších skúseností s akreditáciou je neprijateľné, aby sa zabezpečenie kvality 
vzdelávania a jej hodnotenie prenechalo iba na sebahodnotenie vysokej školy. Požadujeme preto 
vymedziť celoštátne záväzné minimálne kritériá pre vyhodnocovanie kvality vysokých škôl, 
ktorých napĺňanie sa bude vyhodnocovať nezávislým, inštitucionalizovaným a transparentným 
akreditačným procesom. V tejto súvislosti je nevyhnutné stanoviť tiež celoštátne záväzné 
požiadavky na habilitačné a vymenúvacie konania docentov a profesorov. 

Rozhodne nesúhlasíme so zrušením akademicko-pedagogických titulov docent a profesor, ako to 
navrhuje predložený materiál. Podľa autorov má toto opatrenie slúžiť najmä tomu, aby sa funkčné 
miesta docentov a profesorov stali prístupnými aj pre odborníkov zo zahraničia a z praxe. Tých je 
totiž možné prijať už aj na základe platnej právnej úpravy s podmienkou, že spĺňajú platné kritériá 
na menovanie profesorov a docentov. Takto sa to už predsa roky úspešne uplatňuje napríklad 
u našich odborníkov z kliník lekárskych fakúlt a táto prax slúži všeobecnému prospechu. 

Pri našom stanovisku k tomuto cieľu národného programu vychádzame aj z osvedčenej praxe 
tradíciou nám blízkeho rakúskeho a nemeckého univerzitného prostredia, v ktorom majú právo 
prednášať iba riadne habilitovaní docenti a profesori a asistentmi môžu byť iba odborníci 
s doktorátom získaným na základe obhajoby dizertačnej práce. 

Docenti a profesori na vysokých školách popri učení zároveň vykonávajú aj ďalšie nezastupiteľné 
činnosti, ktoré najmä od odborníkov z praxe nemožno očakávať. (Na viacerých miestach v materiáli 
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sa zdôrazňuje výnimočnosť odborníkov zo zahraničia a z praxe, čo však nezodpovedá vždy 
skutočnosti. Na druhej strane ľudia, ktorí v súčasnosti pracujú v zanedbanom slovenskom školstve, 
by si zaslúžili od autorov materiálu azda viac uznania.) 

Z návrhu téz nie je jasné, akým spôsobom bude kreovaná nová Akreditačná komisia, kto a na 
základe akého kľúča bude menovať jej orgány. Navrhujeme obsadiť minimálne jedno miesto člena 
komisie z radov študentov – zástupcu zvoleného ŠRVŠ. 

Jednoznačne podporujeme akreditáciu študijného odboru a stupňa štúdia, avšak pri zachovaní 
dostatočne prísnych kritérií akreditácie. 

Vychádzajúc z tradície a fungovania kontinentálneho školstva nepokladáme explicitné 
vyčleňovanie a zavádzanie liberálnych štúdií v našich podmienkach za vhodné. Totiž, ak by sa 
zaviedla akreditácia študijných odborov vychádzajúca z akreditácie príslušných vedných odborov, 
umožní sa tým zároveň vytvárať obsahovo „liberálnejšie“ študijné programy. 

Na základe doterajších domácich i zahraničných skúseností zároveň odmietame preferovať 
zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych programov na vysokých školách. Nedostatky 
stredoškolského vzdelávania totiž nemožno nahradiť liberálnymi štúdiami či profesijne 
orientovanými bakalárskymi programami. Vysoká škola musí dať svojmu absolventovi 
predovšetkým kompetencie potrebné na rýchlu adaptáciu v meniacom sa svete a pripraviť ho 
na kontinuálne celoživotné vzdelávanie. 

Nemôžeme sa stotožniť ani so zámerom prijímania interných doktorandov na denné štúdium bez 
nároku na inštitucionálne alebo grantové štipendium. Povedie to len k ďalšiemu znekvalitneniu 
doktorandského štúdia a snahám doktorandov o prácu popri štúdiu. 

Veda a výskum na vysokých školách 

Vysokoškolský vedecký výskum a vysokoškolské vzdelávanie sú od seba neoddeliteľné a kvalita 
vzdelávania na vysokých školách závisí od kvality vedeckého výskumu ich zamestnancov. Z tohto 
hľadiska je nevyhnutné, aby sa nieže zrušila, ale práve naopak, reálne v praxi striktne aplikovala 
doteraz neuplatňovaná kategorizácia vysokých škôl, a to najmä na základe ich vedeckého výkonu, 
čo by sa malo odzrkadliť aj pri prerozdeľovaní štátnej dotácie. 

Namiesto vytvárania nových grantových schém treba ďalej posilňovať transparentné fungovanie 
tých jestvujúcich, v ktorých sa však musí rozdeľovať podstatne vyšší objem finančných 
prostriedkov, než v súčasnosti. Latentne napäté vzťahy medzi vysokými školami navzájom a 
vysokými školami a SAV v získavaní grantov vyplývajú totiž najmä z chronicky pretrvávajúceho 
nedostatku zdrojov na vedu a výskum. 

Už súčasné grantové schémy umožňujú vytváranie „združení a partnerstiev podnikov a vysokých 
škôl na riešenie inovačných potrieb podnikov a firiem“, a tak netreba vytvárať nové, akurát treba 
zjednodušiť a sprehľadniť príslušnú legislatívu. 

Podľa autorov dokumentu má kvalitný vysokoškolský výskum tvoriť jadro výskumného potenciálu 
Slovenska. V texte sa však ani len nenaznačuje perspektívne riešenie postavenia SAV a ani otázka 
častokrát nejasnej spolupráce akadémie a vysokých škôl pri výchove doktorandov. 
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Efektívne fungujúce vysoké školy 

Cieľ každoročne zvýšiť objem verejných zdrojov na fungovanie vysokého školstva s ambíciou 
dosiahnuť minimálne priemernú úroveň krajín OECD, resp. EÚ, možno len privítať, no odmietame 
plošné navýšenie celkového objemu zdrojov pre vysoké školy bez zohľadnenia kritérií kvality vedy, 
výskumu a uplatniteľnosti absolventov v praxi. 

Prekonávanie ekonomických a sociálnych bariér štúdia by nemalo byť úlohou školstva, ale 
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – tak, ako ho má v gescii aj v prípade ďalších sociálne 
podporovaných skupín obyvateľstva. 

Z hľadiska efektívnosti fungovania vysokých škôl je nevyhnutné, aby sa v maximálnej možnej 
miere zjednodušila dnes už do neprehľadnosti hypertrofovaná povinná administratíva. Obzvlášť 
potrebné by bolo radikálne zjednodušiť, príp. úplne zrušiť verejné obstarávanie pre oblasť vedy a 
výskumu: veď už samo prideľovanie grantových prostriedkov je predsa výsledkom náročného 
posúdenia a výberového konania. 

Pri predpokladanej úprave systému vnútornej organizácie a riadenia VŠ navrhujeme, aby sa najprv 
vykonala analýza vzťahov medzi exekutívou a samosprávnymi orgánmi vysokých škôl, na ktorej sa 
budú podieľať tak zástupcovia rektorov a dekanov, ako aj zástupcovia akademických senátov 
vrátane študentov. 

Nestotožňujeme sa s úvahami o spoplatnení štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných 
zdrojov. Je totiž takmer nemožné nastaviť spravodlivý mechanizmus pri tvorbe limitov počtu 
štátom dotovaných miest a ich následnej deľby medzi jednotlivé vysoké školy. V tejto súvislosti sa 
skôr javí efektívnejšia cesta podpory cez odborové štipendiá, no kritériá ich prideľovania musia byť 
zároveň zásadne modifikované. 

Záver 

Predložený materiál obsahuje síce aj návrhy, ktorými by sa čiastočne mohli zlepšiť legislatívne a 
administratívne rámce fungovania slovenského vysokého školstva, no tie samy osebe nemajú šancu 
zvrátiť jeho dnes už viac ako evidentné zaostávanie, a to i za tým českým, s ktorým malo svojho 
času v podstate rovnakú štartovaciu pozíciu. V našich očiach je to teda iba návod na paliatívnu 
liečbu chorôb slovenských vysokých škôl, ktorý ako celok nemôžeme akceptovať. 

Ak Slovenská republika v najbližších rokoch razantne, no zároveň systematicky nenavýši investície 
do vysokého školstva, nebude pri ich delení klásť dôraz na kvalitatívne kritériá a zároveň nevytvorí 
jednoduchšie legislatívne podmienky pre fungovanie vysokých škôl, budeme naďalej len 
prešľapovať na mieste, čo však na pozadí porovnania s úplnou väčšinou krajín EÚ bude 
v skutočnosti znamenať vážny regres. Bez zodpovedajúceho financovania nie je možné zabezpečiť 
úroveň vysokoškolského vzdelávania, vedy ani výskumu porovnateľnú s rozvinutými krajinami a 
naše zaostávanie za nimi sa bude ďalej zväčšovať. 


