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__________________________________________________________________________________ 
 

Zá p i s n i c a  

zo 4. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20. 04. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:   15.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum Právnickej fakulty UK  

 (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

 
1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK poskytnutých 

Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
MŠVVaŠ SR na rok 2016. 

5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

2. marca 2016. 
7. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 

 
Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.  
 
Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., 
ktorý privítal prítomných členov AS UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK a ďalších hostí. 
Osobitne privítal hostí - zamestnancov Vedeckého parku UK.  
 
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia 
bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov prítomných 46 členov). 
 
Bod č. 2: Schválenie programu 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na 
pozvánke a vyzval členov AS UK a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo 
doplnenie. 
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Bc. Róbert Zsembera z titulu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 
predložil návrh na doplnenie navrhnutého programu zasadnutia o nový bod č. 3 s názvom „Návrh na 

odvolanie členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK“. Materiál k navrhnutému 
bodu programu bol členom AS UK k dispozícii na stolíku pri prezenčnej listine zo zasadnutia. 
 
Predseda AS UK dal o predloženom doplňujúcom návrhu hlasovať. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 46 24 46 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že doplňujúci návrh bol schválený. 
 
Keďže ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal 
hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku v znení prijatého doplňujúceho návrhu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 46 24 46 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1. 2/2016 

Akademický senát UK schvaľuje program 4. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 20. apríla 
2016 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Návrh na odvolanie členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 
5. Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK 

poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016. 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

2. marca 2016. 
8. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

 
 
Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť 
RNDr. Michala Greguša, PhD., doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a Bc. Máriu Šormanovú. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 46 24 46 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený. 
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Uznesenie č. 2. 2/2016 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
RNDr. Michal Greguš, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 
Bc. Mária Šormanová. 

 
 
Bod č. 4:      Návrh na odvolanie členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predniesol návrh uznesenia na odvolanie Mgr. 
Tomáša Kaščáka a Martina Padúcha z funkcie členov Komisie pre vysokoškolské internáty a 
ubytovanie AS UK, a to z dôvodu ich viacnásobnej neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach komisie. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 47 24 42 0 5 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 3. 2/2016 

Akademický senát UK odvoláva Mgr. Tomáša Kaščáka a Martina Padúcha z funkcie členov 
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 
 
 
Bod č. 5: Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším súčastiam UK  
  poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu  
  prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval o okolnostiach, pre 
ktoré verejné vysoké školy žiadali MŠVVaŠ SR o dofinancovanie svojich potrieb pre rok 2016. V čase 
schvaľovania Metodiky rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2016 
na prelome februára a marca 2016 ešte UK nemala dodatočne uvoľnené finančné prostriedky 
na svojom účte, preto nemohli byť súčasťou schvaľovanej metodiky. Rektor UK následne podrobnejšie 
predstavil jednotlivé položky v Metodike rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK 
na rok 2016, ktoré sa navrhujú predloženým rozpisom navýšiť. Financie určené pre Vedecký park UK 
je potrebné vyčleniť z dôvodu, že exminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler 
nepodpísal tzv. fázovanie projektu Univerzitného vedeckého parku; nevyčlenenie prostriedkov by 
ohrozilo prevádzku Vedeckého parku UK a prebiehajúce výskumné aktivity. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 3. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 6. apríla 2016 a o uzneseniach, ktoré komisia 
prijala (požiadavka na zdôvodnenie potrieb financovania Vedeckého parku UK, odporúčanie materiál 
schváliť v predloženom znení a vypracovanie alternatívneho rozpisu finančných prostriedkov). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa rektorovi UK poďakoval za iniciatívu pri 
získavaní dodatočných finančných zdrojov pre verejné vysoké školy, a tým aj pre UK. 
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. opätovne pripomenul kontinuálny negatívny trend 
(pokles) podielu UK na celoslovenskom výkone vo vede a výskume. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že na zasadnutie AS UK pozval 
riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., ktorý sa však zo zasadnutia z dôvodu 
zahraničnej pracovnej cesty ospravedlnil. Zasadnutia sa ako hosť zúčastňuje projektový manažér 
Vedeckého parku UK Ing. Michal Nemec, ktorý je pripravený zodpovedať na prípadné otázky členov 
AS UK vo veci potreby vyčlenenia financií na prevádzku Vedeckého parku UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že pri schvaľovaní rozdelenia štátnej dotácie 
žiadna z fakúlt UK nie je povinná dokladovať účel, na ktorý plánuje pridelené dotačné finančné 
prostriedky použiť. AS UK má podľa vysokoškolského zákona právomoc kontrolovať hospodárenie a 
efektívnosť využívania finančných prostriedkov z rozpočtu UK. 

Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. reagoval, že fakulty síce nemusia vopred uvádzať účel, na ktorý 
plánujú pridelenú štátnu dotáciu použiť, avšak ich financovanie závisí od výkonov vo vede a výučbe, 
kým Vedecký park UK zatiaľ žiadne výkony nemá a nie je financovaný výkonovo podľa metodiky. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že Vedecký park UK výkony vykazuje, 
avšak metodika rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK ich zatiaľ nezohľadňuje. 
Vo Vedeckom parku UK sa vykonáva integrovaný výskum. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 48 25 48 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4. 2/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpis neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším 
súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016. 

 
 
Bod č. 6: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní 
jednotlivých žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 3. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 6. apríla 2016. Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. Róbert Gula na zasadnutí 
komisie upravil tie žiadosti, u ktorých sa navrhovala udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
so spätnou účinnosťou tak, aby doba nájmu začínala plynúť dňom 1. mája 2016.  
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK dal najskôr hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým sa navrhuje zmena uznesenia  
č. 17. 1/2016 schváleného na 3. zasadnutí AS UK dňa 2. marca 2016 (zníženie paušálnej úhrady za 
energie u nájomcu Miedzga, s.r.o.). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 48 25 48 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
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Uznesenie č. 5. 2/2016 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 17. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 2. marca 2016 takto: 
 

pôvodné znenie 
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
nové znenie 

Energie a služby zálohový poplatok 12 Eur/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

 
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam  
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden  
z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa  
v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.  
 
Predseda AS UK dal následne hlasovať o návrhoch uznesení spôsobom „en bloc“. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 48 25 48 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené. 
 
Uznesenie č. 6. 2/2016 

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 rozlohe 1 m2 v pavilóne CH1, 0 podlažie 
budovy Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej  
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na  
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava   
IČO: 35 766 875 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 1 automatu na kávu a teplé nápoje pre využitie 
študentmi, zamestnancami aj návštevníkmi fakulty 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok/ 1 kávový automat 
Energie a služby El. energia: 19,20  Eur s DPH /mesiac (5,0 kWh /deň ) 

Voda: 1,49 Eur s DPH /mesiac 
Spolu: 20,69 Eur s DPH /mesiac 

Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 7. 2/2016 

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 
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v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia  
predmetu nájmu 

sklad k predajni nájomcu o rozlohe 9,00 m2 v pavilóne CH1,  
-1 podlažie budovy Univerzity Komenského v Bratislave -
Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č. 727 pre k. ú. 
Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres 
Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu Klára Iliťová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 
IČO:  41329091 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad k predajni nájomcu pre kopírovacie služby, grafické, 
viazačské a polygrafické práce, tlač a ďalšie s tým súvisiace služby 

Výška nájomného 44 EUR/m2/rok 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.6.2016 do 30.9.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 8. 2/2016 

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 vo vstupnom vestibule CH1, 0 podlažie pre 
umiestnenie informačného panelu o rozlohe 75 x 105 cm, pavilón 
CH1 Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej 
fakulty v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č. 
3278, katastrálne územie Karlova Ves, na liste vlastníctva č. 727 
vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom 
druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
číslo parcely 3049/1  
o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
nebytové priestory v pavilóne B1, 0 podlažie pre umiestnenie jednej 
súpravy násteniek pre potreby nájomcu o rozlohe 1,54 m2 
v budove/stavbe Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodo-
vedeckej fakulty č. súpisné 5694 v Mlynskej doline  
v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom v 
Bratislave, Katastrálnym odborom druh stavby 11 - budova pre 
školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 o výmere 
3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
 
nebytové priestory v pavilóne B2, 0 podlažie pre umiestnenie dvoch 
súprav násteniek pre potreby nájomcu o celkovej rozlohe 
2 x 1,54 m2, teda 3,08 m2 v budove Univerzity Komenského 
v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline 
v Bratislave IV – Karlovej Vsi, súp. č. 3278,  katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727 vydanom 
Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom druh stavby 
11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 
3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
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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  
predmetu nájmu 

umiestnenie 1 informačného panela a 3 súprav násteniek  
(1 súprava = 2 ks malých násteniek, ktoré využíva nájomca pre jeho 
reklamu) 

Výška nájomného 1 informačný panel   99,58 Eur/m2/rok 
3 súpravy malých násteniek využívaných pre potreby nájomcu 
o celkovej rozlohe 4,62 m2  66 Eur/ m2/rok 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 9. 2/2016 

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 rozlohe spolu  3,24 m2 : 
 
nebytové priestory pre umiestnenie dvoch podsvietených 
reklamných zariadení sa nachádzajú v pavilóne CH1-III (B1), 
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 5694 Univerzity 
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej 
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum na parcele číslo parcely 3049/2 o výmere 
3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova 
Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727 vydanom 
Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres Bratislava 
IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie 
Karlova Ves. 
 
nebytové priestory pre umiestnenie  jedného podsvieteného 
reklamného zariadenia na plagáty sa nachádzajú v pavilóne B2, 
0 podlažie v budove/stavbe č. súpisné 3278 Univerzity 
Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej 
doline, Ilkovičova 6, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, na parcele číslo parcely 3049/1 o výmere 
11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza v okrese Bratislava IV, obec 
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova 
Ves. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV 727 vydanom 
Okresným úradom - Katastrálnym odborom pre Okres Bratislava 
IV, obec Bratislava - mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie 
Karlova Ves. 

Identifikácia nájomcu ROS  reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,  
821 04 Bratislava, IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie  3 podsvietených reklamných panelov nájomcu 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 8,83 Eur s DPH /mesiac (2,30 kWh /deň ) 
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Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 10. 2/2016 

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 na umiestnenie bankomatu o rozlohe spolu 6 m2 
v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 0 podlažie  budovy Univerzity       
Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na 
LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava - mestská časť 
Karlova Ves, okres  Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 
budovy 3278 

Identifikácia nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO: 00151 653 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie bankomatu a jeho zázemie 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 36,86 Eur s DPH /mesiac (9,60 kWh /deň ) 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 11. 2/2016 

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 CH2, - 1 podlažie, č. dv. 208 o rozlohe 
18,6 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodo-
vedeckej fakulty, zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu TETRASOFT, s.r.o., Komenského 14, 900 01 Modra 
IČO: 34 114 998 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti výpočtovej 
techniky 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia: 34,41 Eur s DPH /mesiac (13,44 kWh/deň ) 

Teplo:  16,11 Eur s DPH/mesiac/18,6 m2 
Vodné a stočné: 20,78 Eur s DPH/mesiac/2 osoby 
Odvoz odpadu: 2,12 Eur/mesiac/2 osoby 
Spolu: 73,42 Eur/ mesiac 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.5.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 



9/18 

Uznesenie č. 12. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok J , 1 PP o výmere 172,45 m2 

Identifikácia nájomcu 313, s. r. o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava  
IČO: 44 929 421 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 15 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 1.5.2016 do 30.4.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 13. 2/2016 

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 

priestor bývalého skladu na Manželských internátoch, súp. č. 5695 
na parcele č. 2940/24, blok G, prízemie o celkovej výmere 42,74 m2 

Identifikácia nájomcu ARES PRODUCTION, s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 
IČO: 35 872 250 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 56,42 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 1.9.2016 do 31.8.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 14. 2/2016 

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 bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch, 
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J, 1 PP o výmere 250,75 m2 

Identifikácia nájomcu Archaeoservices s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
IČO: 44 781 377 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

archeologický depozitár 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH   
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Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 30.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 15. 2/2016 

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 bývalej kuchyne a jedálne na Manželských internátoch, 
súp. č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej 
výmere 95,95 m2; priestory sú tvorené:  
chodbami 32,01 m2, miestnosťou s oknami 20,11 m2, dvoma 
pôvodnými skladmi 32,68 m2 a toaletami o výmere 11,15 m2 
 
priestory v objekte Výškové budovy, súp. číslo 211 na parcele 
č. 2934,  blok D, suterén1 o výmere 37,15 m2 

Identifikácia nájomcu art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

výtvarný ateliér 

Výška nájomného 18 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Manželských 
internátov 
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory v objekte Výškové budovy 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 
78,73 m2 
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 
54,37 m2 (priestory bez vykurovania) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 16. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok J, prízemné poschodie o výmere 35,99 m2 

Identifikácia nájomcu Dana Matejková, Jurigovo nám. 9, 841 04 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

hudobná skúšobňa 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.4.2019 
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Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 17. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 23,85 m2 

Identifikácia nájomcu FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, 900 31 Stupava  
IČO: 44 839 880 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.5.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 18. 2/2016 

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 

priestor o výmere 11,53 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1) 

Identifikácia nájomcu Gluuu.tv s.r.o., Cintorínska 39, 903 01 Hrubý Šúr  
IČO: 48 011 665 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 19. 2/2016 

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 

priestor o výmere 254,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1) 

Identifikácia nájomcu Milan Gašpierik, Riečna 33, 010 04 Žilina 
IČO: 40 433 030 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 20. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok I, 1.posch. o výmere 148,80 m2 a blok A prízemie  
o výmere 43,54 m2, spolu 192,34 m2 

Identifikácia nájomcu Plus Academia spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
IČO: 45 390 380 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 40 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 1.5.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 21. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch súp.č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 65,96 m2 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,  
841 04 Bratislava  IČO: 47 908 611 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 31.12.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 22. 2/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
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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 

plochy steny na 2 ks reklamné zariadenia citylight,  
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky,  
blok A a blok B, prízemie) 

Identifikácia nájomcu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5,  
821 04 Bratislava   IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzka reklamného zariadenia 

Výška nájomného 100 EUR/ks/rok bez DPH   
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 23. 2/2016 

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 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok C, prízemie o výmere 47,86 m2 

Identifikácia nájomcu ST Europe s.r.o., Fialkové údolie 3, 811 01 Bratislava  
IČO: 44 121 776 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 24. 2/2016 

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 registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú. 
Karlova Ves a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste 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 
veľkosť zobrazovacej reklamnej plochy je 3 x 8,0 x 5,0 m 
reklamné plochy sú v tvare „∆“ 

Výška nájomného 3 705 EUR ročne 
Odplata za užívanie 
predmetu nájmu 
za rok 2015  
a za obdobie  

Odplata za užívanie predmetu nájmu za rok 2015 a za štyri mesiace 
roka 2016 (od 01.01.2016 do 30.04.2016) je stanovená vo výške 
3 705 EUR/rok takto: 
3 705 EUR za rok 2015 + 1 235 EUR za 01 – 04/2016 
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01 – 04/2016 spolu: 4 940 EUR 
Uhradením odplaty dôjde k zániku všetkých práv/oprávnení 
prenajímateľa vyplývajúcich z užívania predmetu nájmu v minulom 
období pred uzatvorením zmluvy o nájme pozemku. 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.5.2016 do 30.4.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Bod č. 7: Návrh na zrušenie uznesenia č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK 
  dňa 2. marca 2016 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že predmetom uznesenia 
č. 22. 1/2016 prijatom na 3. zasadnutí AS UK bolo schválenie vecného bremena na majetok UK 
v prospech spoločnosti Global Energy Services, s.r.o. Predmetné uznesenie nadväzuje na uznesenie 
č. 21.1/2016 (udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na uzavretie koncesnej zmluvy), ktoré 
však na základe výsledku porady s rektorom UK a prorektorkou pre legislatívu nie je potrebné rušiť. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že verejná obchodná súťaž 
na rozšírenie tepelného hospodárstva VM Ľ. Štúra - Mlyny UK bola zrušená, pričom bude v súlade  
so zákonom o verejnom obstarávaní vypísaná nová verejná obchodná súťaž. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 48 25 46 0 2 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 25. 2/2016 

Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 22. 1/2016 z 3. zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 2. marca 2016. 
 
 
Bod č. 8: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o nasledovných plánovaných podujatiach: 
• v piatok 29. apríla 2016 o 9.00 hod. sa v rektorskej sieni uskutoční prednáška ministra 

zahraničných vecí Chorvátskej republiky,  
• v piatok 6. mája 2016 o 10.00 hod. sa v Aule UK uskutoční prednáška generálnej riaditeľky 

UNESCO,  
• 30. mája 2016 sa v rektorskej sieni uskutoční prednáška viceprezidenta OECD a ministra 

financií Talianskej republiky, 
• 20. júna 2016 sa uskutoční akademický deň UK, 
• 24. septembra 2016 bude UK organizovať tradičné preteky osemveslíc na Dunaji. 

 
Rektor UK ďalej informoval o: 

• protestných aktivitách v súvislosti s neplnením požiadaviek Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku 
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a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a 
úrovne vzdelávania a vedy v SR,  

• záveroch mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktoré sa konalo  
v deň zasadnutia AS UK (SRK trvá na vytvorení nového legislatívneho prostredia pre vysoké 
školstvo, medzinárodné akreditovanie, navýšenie financií do vysokého školstva a vedy), 

• korekciách, ktorým sú vysoké školy vystavované na základe vládnych auditov a v rozpore s 
platnou legislatívou sú im vyrubované platby (vysoké školy by mali uhradiť celkovo 68 mil. € 
za chyby, ktoré nespôsobili, pričom podľa programového vyhlásenia novej vlády by si mala 
vláda SR zobrať úhradu týchto prostriedkov „na svoje plecia“), 

• ukončení financovania zo štrukturálnych fondov z predchádzajúceho programovacieho obdobia 
v roku 2015, pričom tzv. fázovanie projektov nebolo doteraz zo strany bývalého, ale aj 
súčasného ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísané, 

• nepodpísaní projektu na dostupnosť databáz vedeckých článkov a publikácií odchádzajúcim 
ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom, čím je ohrozená 
prístupnosť databáz Scopus a Thomson Reuters), 

• projektovej príprave na výstavbu nových vysokoškolských internátov v Mlynskej doline. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že Mgr. Marek Pleva v súlade  
s Rokovacím poriadkom AS UK podal písomnú interpeláciu na prorektorku UK pre legislatívu vo veci 
ochrany práv duševného vlastníctva plynúcich z úžitkového vzoru a vysporiadania majetkových práv. 
Súčasne informoval, že prorektorka prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. pripravila písomnú odpoveď, 
ktorú interpelujúci už obdržal. 
 
Predseda AS UK otvoril k podanej písomnej interpelácii rozpravu. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že sa bude potrebné zamyslieť nad skutočnosťou, 
akým spôsobom budú systémovo prideľované financie na pokrytie nákladov na prihlášky patentov 
(jedna prihláška stojí 4500 €) a úžitkových vzorov zamestnancov UK. 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. na osobnom príklade uviedol, že pred približne dvoma rokmi sa 
jeho tím v spolupráci so súkromnou firmou spolupodieľal na výsledkoch výskumu, ktorý mali záujem 
prihlásiť ako patent. Keďže však príslušné útvary UK neboli schopné administratívno-právne 
vysporiadať práva plynúce z podania patentovej prihlášky, patent podala súkromná spoločnosť. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že Centrum transferu technológií 
UK bolo od 1. júla 2015 začlenené do organizačnej štruktúry Vedeckého parku UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil informáciu predsedu AS UK a doplnil, že 
pochybenie v interpelovanej veci mohli spôsobiť aj členovia riešiteľského kolektívu a doktorandi 
participujúci na výskume. Pri vysporiadaní majetkových práv plynúcich z práv duševného vlastníctva 
nastávajú špecifické prípady a je náročné ich formalizovať do podoby vnútorných predpisov UK a 
zmluvných vzorov. Ďalej informoval, že projekt transferu technológií, ktorý bol financovaný CVTI SR, 
bol ukončený a od 1. januára 2016 všetky náklady na transfer technológií (poplatky za podávanie 
prihlášok, náklady na právne služby) musí hradiť UK. 

Mgr. Marek Pleva reagoval, že možnosť podať písomnú interpeláciu v predmetnej veci využil až 
po niekoľkomesačnej neúspešnej komunikácii členov riešiteľského kolektívu s príslušnými útvarmi 
RUK. Členovia riešiteľského kolektívu a bývalí doktorandi podieľajúci sa na výskume vedúcom 
k úžitkovému vzoru sú fyzici, nemajú právnické vzdelanie, nevedia sami pripraviť návrh zmluvy 
o vysporiadaní majetkových práv. Vyjadril presvedčenie, že aj vďaka podaniu interpelácie sa celý 
proces podarí doviesť do úspešného konca. 
 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o tvorbe novej 
smernice upravujúcej rozdelenie ubytovacej kapacity UK a ubytovací proces na UK. Vecný návrh 
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novej smernice pripravuje CIT UK v spolupráci s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie 
AS UK. Finálna podoba novej smernice bude predložená na prerokovanie na májové zasadnutie AS 
UK. Navrhuje sa zmena kritérií prideľovania bodov, a to tak, že sa zruší kritérium časovej dostupnosti 
(žiadatelia v dosahu BID nebudú mať nárok na pridelenie ubytovania, pokiaľ im príslušný dekan 
neudelí výnimku), 70% váhu budú mať body pridelené za vážený študijný priemer celého doterajšieho 
štúdia, 20% váhu budú mať body pridelené na základe kritérií určených príslušnou fakultou v smernici 
dekana a 10% váhu budú mať body pridelené za sociálnu situáciu (výšku priznaného sociálneho 
štipendia). Keďže UK má záujem získavať najlepších študentov, novoprijatí študenti prvého roka 
bakalárskeho štúdia budú mať nárok na automatické pridelenie ubytovania. Celý ubytovací proces 
vrátane lehoty na podávanie žiadostí o pridelenie ubytovania sa skráti a bude posunutý do mesiacov jún 
až august. 
 Prorektorka UK pre študijné veci ďalej informovala o: 

• skutočnosti, že UK získala financie na rozvojový projekt komplexného informačného systému 
ubytovania a stravovania študentov, 

• zmene spôsobu tlače vysokoškolských diplomov UK; ručne robený papier bude nahradený 
ceninovým papierom, pričom vizuálna podoba diplomov sa nezmení.  

 
Daniel Zigo sa prorektorky UK pre študijné veci opýtal na možnosť vydávania dokladov o skončení 
štúdia v anglickom jazyku pre absolventov bez poplatku. 
 Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že predmetnú 
vec podporilo svojím uznesením aj Kolégium rektora UK a jej zámerom je, aby už v aktuálnom 
akademickom roku boli vydávané doklady o skončení štúdia v anglickom jazyku pre absolventov bez 
poplatku. 
 Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. v danej veci upozornila na 
skutočnosť, že výšku poplatkov spojených so štúdiom podľa príslušných ustanovení Štatútu UK 
rektorovi navrhujú dekani fakúlt UK po schválení v akademických senátoch fakúlt UK. Požiadala preto 
o stanovisko, či predmetnú vec už schválili akademické senáty jednotlivých fakúlt UK. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o plánovanej rekonštrukcii jedálne v suteréne 
historickej budovy UK na Šafárikovom námestí a plánoch na ďalšie využitie účelového zariadenia 
Centra ďalšieho vzdelávania UK v Modre - Harmónii. 
 
 
Bod č. 9: Rôzne 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o členoch AS UK (12), ktorí sa zo 
zasadnutia ospravedlnili. Informoval, že členom AS UK bola prostredníctvom pracovnej webovskej 
stránky AS UK daná na pripomienkovanie predbežná verzia Výročnej správy o činnosti UK za rok 
2015, ktorá bude spolu s Výročnou správou o hospodárení UK za rok 2015 schvaľovaná na májovom 
zasadnutí AS UK. Finalizujú sa prípravy dodatku k Rokovacieho poriadku AS UK, ktorého návrh 
prerokuje s podpredsedami AS UK a po zapracovaní pripomienok bude predložený na zasadnutie 
Predsedníctva AS UK, komisií AS UK a schvaľovaný na júnovom zasadnutí AS UK. Ďalej informoval, 
že na ostatné zasadnutie Predsedníctva AS UK predložil podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva 
niekoľko návrhov na organizačno-technické zlepšenie prípravy a priebehu zasadnutí AS UK, a to 
vrátane návrhu na posun začiatku zasadnutí AS UK na 14.00 hod. (v rokovacej miestnosti do 13.00 
hod. prebieha výučba). 
 
Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. z titulu predsedu Rady vysokých škôl (RVŠ) informoval o protestných 
akciách signatárov Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich 
v školstve. Protestného pochodu, ktorý sa konal dňa 19. apríla 2016 v Bratislave, sa zúčastnilo cca 6 tis. 
ľudí. Predseda RVŠ vyjadril osobné sklamanie nad počtom zúčastených a do budúcnosti členov AS UK 
požiadal o zabezpečenie vyššej podpory na fakultách UK. Na stretnutí s predsedom NR SR signatári 
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deklarácie potvrdili, že trvajú na požiadavkách obsiahnutých v deklarácii. 
Predseda RVŠ ďalej informoval, že MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi 

v školstve pripravuje Národnú koncepciu vzdelávania, ktorá by mala byť vypracovaná do konca 
septembra 2016 a následne do konca roka schválená. V prípade, že sa orgány reprezentácie vysokých 
škôl zjednotia na svojich stanoviskách, môžu mať voči MŠVVaŠ SR lepšiu vyjednávaciu pozíciu. 

Predseda RVŠ upozornil, že je potrebné vyvolať tlak na kvalitu vo vysokoškolskom prostredí. 
Počet vedeckých výstupov vysokých škôl sa každoročne zvyšuje, ich kvalita však nenarastá. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. upozornil na problém poklesu žiakov a študentov v populačných 
ročníkoch a nadniesol otázku, akým spôsobom táto skutočnosť ovplyvní redukciu počtu základných 
a stredných škôl. 
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera vyjadril poďakovanie rektorovi UK a dekanom fakúlt UK 
za ústretový postoj k účasti študentov na protestnom zhromaždení organizovanom signatármi 
Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a ich ospravedlnenie z neúčasti na výučbe. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že okrem oficiálnych reprezentácií 
regionálneho a vysokého školstva pôsobia aj viaceré neformálne zoskupenia (občianske iniciatívy), 
ktoré vystupujú so svojimi požiadavkami. Nadniesol otázku, aký postoj by mali zaujať oficiálne 
reprezentácie k neformálnym občianskym iniciatívam. Uviedol, že je potrebné zotrvať na požiadavke 
zvyšovania podielu finančných prostriedkov prideľovaných do vysokého školstva, je potrebné 
prepracovať („preškálovať“) platové tabuľky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
 
Podpredseda AS UK Mgr. Marek Pleva vyjadril poďakovanie rektorovi UK a za finančnú podporu 
odbornej diskusie Starostlivosť o náš spoločný domov, ktorá sa uskutočnila v deň konania zasadnutia 
AS UK v dopoludňajších hodinách na pôde RKCMBF UK. Odbornú diskusiu spoluorganizovala 
študentská časť AS UK. Podpredseda AS UK sa osobitne poďakoval členovi študentskej časti AS UK 
Dott. Petrovi Juhásovi za iniciovanie a organizačno-technické zabezpečenie odbornej diskusie. 
 
Mgr. Jana Šmelková z titulu predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) vyjadrila 
poďakovanie podpredsedom AS UK Mgr. Marekovi Plevovi a Bc. Róbertovi Zsemberovi za 
mobilizáciu študentov v súvislosti s protestným pochodom. Uviedla, že ju mrzí nízka účasť študentov 
na pochode, avšak kladne hodnotila postoj vedenia UK a vedení fakúlt UK k protestnej akcii. 
Za pozitívum protestného pochodu považovala spoločnú účasť  a vystúpenia oficiálnych reprezentácií 
pôsobiacich v školstve a neformálnych občianskych iniciatív. 
 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že zasadnutia 
Finančnej komisie AS UK sa budú začínať o 14.00 hod. 
 
 
Bod č. 10: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval 
členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  16.35 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
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