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__________________________________________________________________________________ 
 

Bratislava, 19. 06. 2016 

Záp isn ica 

z 5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. 05. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:   14.10 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. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015. 
5. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť. 
8. Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 
9. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine. 
10. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
11. Rôzne. 
12. 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.  
 
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia 
bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov prítomných 44 členov). Následne 
informoval o členoch AS UK, ktorí písomne požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. 
 
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. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 

 



2/15 

Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať 
o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 44 23 44 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1. 3/2016 

Akademický senát UK schvaľuje program 5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 
2016 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015. 
5. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť. 
8. Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,  

  Právnickej fakulty. 
9. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine. 
10. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
11. Rôzne. 
12. Záver. 

 
Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 44 23 44 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 2. 3/2016 

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

 
 
Bod č. 4: Výročná správa o činnosti UK za rok 2015 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že od minulého roka nie je súčasťou 
výročnej správy o činnosti UK kapitola sumarizujúca hospodárenie UK; Výročná správa o hospodárení 
UK za rok 2015 bude súčasťou programu júnového zasadnutia AS UK. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že štruktúra výročnej správy zodpovedá meto-
dickému usmerneniu MŠVVaŠ SR, údaje vo výročnej správe pochádzajú z podkladov fakúlt UK 
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a iných súčastí UK. Rektor UK pripomenul potrebnosť zvýšenia medzifakultnej spolupráce a podpory 
excelentnosti. 
 
Dôležité aspekty z činnosti UK v roku 2015 obsiahnuté vo výročnej správe podrobnejšie predstavil 
prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Pripomenul, že výročná správa má 
deskriptívny charakter (analytický charakter správy nie je možný v dôsledku záväznej štruktúry danej 
metodickým usmernením MŠVVaŠ SR).  

V roku 2015 bolo na jednotlivých fakultách UK akreditovaných 705 študijných programov 
vo všetkých troch stupňoch štúdia; na porovnateľne veľkej Univerzite v Lipsku je poskytovaných 300 
študijných programov.  

Na UK v roku 2015 študovalo 25 110 študentov, a to v štruktúre: 10 747 študentov bakalárskych 
študijných programov, 12 275 študentov magisterských a doktorských študijných programov a 2 088 
študentov doktorandských študijných programov. Medziročne nastal pokles počtu študentov UK  
o približne 5%; pokles počtu študentov UK je viacročný.  

UK získala v roku 2015 6 845 555 € grantových prostriedkov na bežné výdavky (prostriedky na 
kapitálové výdavky neboli poskytnuté), z toho 4 107 155 € tvorili prostriedky APVV a 2 302 923 € 
prostriedky VEGA, 246 065 € prostriedky KEGA, 189 412 € prostriedky koordinácie aktivít štátnej 
politiky vo výskume.  

V roku 2015 sa na UK habilitovalo 43 docentov (z čoho 19 uchádzačov bolo z iných vysokých škôl) 
a inaugurovalo 20 profesorov (z čoho 2 uchádzači boli z iných vysokých škôl), Vedecká rada UK 
udelila 2 vedecké hodnosti DrSc.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov UK za rok 2015 predstavoval 4 438,5, z čoho bolo:  
1 998,1 vysokoškolských učiteľov, 444,1 výskumných pracovníkov, 524,3 odborných zamestnancov, 
684,2 administratívnych zamestnancov. Pomer administratívnych zamestnancov k vysokoškolským 
učiteľom nevybočuje z rámca pomerov na iných vysokých školách v SR. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa opýtal, aká je tendencia v počte habilitácií 
a inaugurácií pre uchádzačov z iných vysokých škôl. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že percentuálne podiely sú 
dlhoročne stabilné (40% v prípade habilitácií, 10% v prípade inaugurácií). 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že predmetnú otázku je potrebné vnímať  
v širšom kontexte. Pre niektoré študijné odbory nemá UK práva uskutočňovať habilitačné 
a inauguračné konania, kým iné vysoké školy áno; na „spriatelenej báze“ sa teda uchádzači z iných 
vysokých škôl habilitujú a inaugurujú na UK a naopak, zamestnanci UK sa habilitujú a inaugurujú 
na iných vysokých školách. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 51 26 51 0 0 

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

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti UK za rok 2015. 
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Bod č. 5: Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

Úvodné slovo predniesol prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Rozšírenie 
predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. sa navrhuje v snahe zdynamizovať činnosť spoločnosti  
o nové aktivity komerčného charakteru (v súlade s odporúčaným zoznamom voľných živností), a to  
o predaj reklamných a marketingových predmetov UK a predaj produkcie Vydavateľstva UK prostred-
níctvom e-shopu.  
 
Predseda Dozornej rady UK Veda, s.r.o. prof. PhDr. František Gahér, CSc. informoval o prerokovaní 
materiálu na zasadnutí dozornej rady dňa 18. mája 2016. Dozorná rada odporučila AS UK návrh 
schváliť. 
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala o prerokovaní 
materiálu na 3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016. Keďže predložený návrh 
obsahuje len zámer rozšíriť predmet činnosti obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o. a podľa členov 
komisie nešlo o návrh na zmenu Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o., komisia návrh vzala 
na vedomie bez odporúčajúceho uznesenia pre AS UK.  
 
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 51 26 51 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4. 3/2016 

Akademický senát UK podľa čl. V bod 3 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. schvaľuje návrh 
na doplnenie čl. II Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. o nasledujúci predmet činnosti 
spoločnosti: 
 - reklamné a marketingové služby, 
 - vydavateľská činnosť, 
 - organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
 - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo 
 prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
 
 
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 4. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 11. mája 2016. Zasadnutie komisie bolo neuznášaniaschopné, prítomní členovia 
komisie odporučili AS UK predložené žiadosti schváliť. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že na základe podnetu členov Finančnej 
komisie AS UK bolo do návrhov uznesení doplnené ustanovenie o strate platnosti uznesenia v prípade, že 
nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami podpísaná v lehote šiestich mesiacov od prijatia uznesenia.  
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam  
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a k návrhu na zrušenie uznesenia č. 21.7/2015 
hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom 
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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 

5 51 26 49 0 2 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené. 
 
 
Uznesenie č. 5. 3/2016 

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 

CH1 – 349-350   spojené laboratórium  90,87  m2 

CH2 – 305   laboratórium 43,50 m2  
CH2 – 447   kancelária 15,30  m2 

CH2 – 139   sklad   21,60  m2 

CH2 – 138   laboratórium  20,90  m2 

CH2 – 137   sklad   21,30  m2 

CH2 – 209   kancelária  21,00 m2 

Spolu prenájom   234,47 m2 

 

v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej 
fakulty, súp. č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo 
11 701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV 

Identifikácia nájomcu CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o., Mlynská dolina CH1,  
842 15 Bratislava     IČO: 35 954 825 

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

laboratóriá, kancelárie a sklady nájomcu pre poskytovanie činností 
v oblasti výroby a analýzy  chemických látok a prípravkov 

Výška nájomného laboratóriá CH1-349-350, CH2 305, CH2-138,  
kancelária CH2-447, kancelária CH2-209  
vo výške  66 EUR/ m2/rok 
sklady CH2-139, CH2-137  vo výške 44 EUR/ m2/rok   

Energie a služby Náklady na energie spolu: 484,58 € / mesiac 
 
CH1 – 349-350  spojené laboratórium 90,87  m2 : 
El. energia   77,52 € s DPH/mesiac (30,28 kWh/deň) 
Teplo    78,69 € s DPH/mesiac/ 90,87 m2 

Vodné a stočné  41,56 € s DPH/mesiac/ 4 osoby 
Odvoz odpadu  4,24  € bez DPH/mesiac/ 4 osoby 
Celkom:  202,01 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 305-laboratórium   43,50  m2 : 
El. energia   56,46 € s DPH/mesiac (22,056 kWh/deň) 
Teplo    37,67 € s DPH/mesiac/ 43,50 m2 

Vodné a stočné  20,78 € s DPH/mesiac/ 2 osoby 
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Odvoz odpadu  2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 
Celkom:  117,03 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 447 – kancelária      15,30  m2 : 
El. energia   7,99 € s DPH/mesiac (3,12 kWh/deň) 
Teplo    13,25 € s DPH/mesiac/ 15,30 m2 

Vodné a stočné  10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:  32,69 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 139 – sklad       21,60  m2 : 
El. energia   0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň) 
Teplo    13,25 € s DPH/mesiac/ 21,60 m2 

Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  19,53 €/  1 mesiac 
CH2 – 138 – laboratórium      20,90  m2 : 
El. energia   43,83 € s DPH/mesiac (17,12 kWh/deň) 
Teplo    18,10 € s DPH/mesiac/ 20,90 m2 

Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  61,93 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 137 sklad       21,30  m2 : 
El. energia   0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň) 
Teplo    18,45 € s DPH/mesiac/ 21,30 m2 

Vodné a stočné  0 € 
Odvoz odpadu  0 € 
Celkom:  19,27 €/  1 mesiac 
 
CH2 – 209 kancelária     21,00 m2 : 
El. energia   2,48 € s DPH/mesiac (0,97 kWh/deň) 
Teplo    18,19 € s DPH/mesiac/ 21,00 m2 

Vodné a stočné  10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Celkom:  32,12 €/  1 mesiac 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2021 
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. 6. 3/2016 

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 

predajňa papiernictvo, darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a 
doplnkové služby o rozlohe 25,8 m2 v pavilóne B1, 0 podlažie 
budovy Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej 
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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. 3049/2,  súp.č. 5694 ( CH1 III= B1 ) 

Identifikácia nájomcu Ľubica Cibulková - LPC, Pavla Horova 6151/22, 841 08 Bratislava 
– Devínska Nová Ves, IČO:  40 467 759 

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

predajňa papiernictvo darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a 
doplnkové služby pre študentov UK PRIF 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia   48,76 € s DPH/mesiac (19,045 kWh/deň) 

Teplo    22,34 € s DPH/mesiac/ 25,80 m2 

Vodné a stočné  2,00 € s DPH/mesiac/ 2 osoby 
Odvoz odpadu  2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby 
Spolu:   75,22 €/  1 mesiac 

Doba nájmu od 1.9.2016 do 31.8.2021 
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. 7. 3/2016 

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 č. 244 o rozlohe 15 m2 v pavilóne CH2, - 1 podlažie, 
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty,  
v budove súp.č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo 
11701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV 

Identifikácia nájomcu Ing. František Iványi  FITEK, Hliníková 1574/11, 927 05 Šaľa IČO: 
176 496 09 

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelária pre poskytovanie činností v oblasti zhotovenia software, 
servisu náhradných dielov a meracej techniky 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 
Energie a služby El. energia   14,34 € s DPH/mesiac (5,6 kWh/deň) 

Teplo    12,99 € s DPH/mesiac/ 15,00 m2 

Vodné a stočné  1,00 € s DPH/mesiac/ 1 osoba 
Odvoz odpadu  1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
Spolu:   29,39 €/  1 mesiac 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2021 
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. 
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Uznesenie č. 8. 3/2016 

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 Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele 
č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 25 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 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.8.2018 
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. 9. 3/2016 

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 22,93 m2 

Identifikácia nájomcu Lukáš Moravský, Trenčianska 724/48, 018 51 Nová Dubnica  
IČO: 47 779 721 

Účel nájmu, spôsob a 
rozsah užívania 
predmetu nájmu 

fotografický ateliér 

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 1.6.2016 do 31.5.2019 
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. 10. 3/2016 

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 53,32 m2, ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad 
o výmere 13,5 m2) a v budove č. súpisné 6134  (Átriové domky, 
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blok A, 1 NP, kancelárie o výmere 39,82 m2) 
Identifikácia nájomcu Scampo s.r.o., Andreja Hlinku - Centrum 29/34, 017 01 Považská 

Bystrica  IČO: 44 246 595 
Účel nájmu, spôsob a 
rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelárie (39,82 m2) a sklad (13,5 m2) 
 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH (kancelárie) 
20 EUR/m2/rok bez DPH (sklad) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (kancelárie) 
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2016 do 30.6.2019 
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. 11. 3/2016 

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, 1PP o výmere 20,85 m2 

Identifikácia nájomcu Štefan Ondruš, 013 06 Terchová 570 
IČO: 34 222 243 

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

sklad 
 

Výška nájomného 35 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 

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. 3/2016 

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, prízemie o výmere 181 m2 

 

nebytové priestory o výmere 97,96 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, 
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blok D, suterén1, sklad o výmere 29,63 m2)  
Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03  Bratislava 

IČO: 45 580 588 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

hudobná skúšobňa (181 m2) 
sklad (97,96 m2) 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH (hudobná skúšobňa) 
40 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 29,63 m2) 
30 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 68,33 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (hudobná skúšobňa) 
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 29,63 m2) 
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 68,33 m2) 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.6.2016 do 31.5.2019 
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. 13. 3/2016 

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 

predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v 
budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. 
č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú. Karlova 
Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. 
parc. 3155/11 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava    IČO: 31 808 301 

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

Uskladnenie lodí na stojanoch takto: 
2 stojany po 6 úložných priečkach a 2 stojany po 5 úložných 
priečkach, spolu 22 úložných priečok 

Výška nájomného 33  EUR/rok/1 priečku bez DPH  (DPH 20 % je 6,60 €) 
spolu: 39,60 EUR/rok/1 priečku s DPH 
cena za 22 úložných priečok je 871,20 €/ročne 

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. 14. 3/2016 

Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 21.7/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 21. októbra 2015 z dôvodu nerealizácie nájmu predmetného nehnuteľného majetku UK. 
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Bod č. 7: Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že doterajší podpredseda AS UK Mgr. 
Marek Pleva (FMFI UK) sa z osobných dôvodov s účinnosťou ku dňu 17. mája 2016 písomným 
vyhlásením vzdal funkcie podpredsedu AS UK. 
 
Predseda AS UK v súlade s čl. 8 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK vyzval členov študentskej časti 
AS UK na podávanie návrhov kandidátov na funkciu podpredsedu AS UK. 
 
Bc. Róbert Zsembera navrhol Daniela Ziga (PraF UK), ktorý vyjadril s kandidatúrou ústny súhlas. 
Iné návrhy kandidátov neboli podané 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov AS UK  
o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie volebného aktu. 
 
Prebehlo prvé kolo voľby podpredsedu Akademického senátu UK. 
 
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 49 
Počet platných hlasovacích lístkov:    49 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   0 
 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť 
I. kolo 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1.  Daniel Zigo 42 2 5 25 

 
Uznesenie č. 15. 3/2016 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Daniela Ziga do funkcie podpredsedu 
Akademického senátu UK. 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. zablahoželal novozvolenému podpredsedovi  
AS UK ku zvoleniu do funkcie a pozval ho zaujať miesto za predsedníckym stolom. 
 
 
Bod č. 8: Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 
  Právnickej fakulty  

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 3. zasadnutí dňa 11. mája 2016 a odporučila ho AS UK schváliť. 
 
Predsedníčka Pedagogickej komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že komisia 
prerokovala materiál na svojom 1. zasadnutí dňa 11. mája 2016 a odporučila ho AS UK schváliť. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 51 26 51 0 0 
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Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 16. 3/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým 
senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o aktuálnej situácii pri prerokúvaní 
dodatku k Študijnému poriadku FaF UK a Študijného poriadku RKCMBF UK. 
 
 
Bod č. 9:   Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine  

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval, 
že komisia prerokovala materiál na svojom 5. zasadnutí dňa 13. apríla 2016 a odporučila ho AS UK 
schváliť. 
 
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 52 27 52 0 0 

 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 17. 3/2016 

Akademický senát UK schvaľuje návrh na úpravu cien za ubytovanie v kategóriách študenti 
a zamestnanci vo Vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine (ul. P.O. Hviezdoslava 35, 036 01 
Martin), a to s účinnosťou od 1. septembra 2016. 

 
 
Bod č. 10: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že na zasadnutie neboli predložené 
písomné interpelácie na členov Vedenia UK. 
 
Rektor UK informoval o: 

• príprave úloh MŠVVaŠ SR do konca roku 2016 vyplývajúcich z programového vyhlásenia 
vlády (ministerstvo si naplánovalo 26 úloh v oblasti vysokého školstva - napríklad zmenu 
procesu akreditácie a postavenia Akreditačnej komisie, umožniť obsadzovanie funkčných miest 
docen-tov a profesorov uchádzačom spĺňajúcim kritériá bez príslušného titulu, chýba však 
záväzok podstatne navýšiť zdroje vysokým školám), 

• technokratickej príprave legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách (napr. oblasť 
menovania členov správnych rád verejných vysokých škôl), 

• vzájomných rokovaniach orgánov reprezentácie vysokých škôl, OZPŠaV a stavovských 
organizácií pôsobiacich v školstve, 

• prebiehajúcich kontrolách verejného obstarávania audítorskou spoločnosťou KPMG pre 
vybrané projekty UK financované zo štrukturálnych fondov, 
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• príprave „roadmap“ strategických pracovísk pre národné hospodárstvo zo strany MŠVVaŠ SR, 
• projekte Akreditačnej komisie „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“, 
• plánovanej prednáške talianskeho ministra hospodárstva a financií prof. Pier Carlo Padoana dňa 

13. júna 2016 v Rektorskej sieni UK, 
• plánovanom navýšení platov vysokoškolských učiteľov o 6% od 1. septembra 2016 (navýšenie 

sa však nebude týkať vedeckých pracovníkov, odborných a administratívnych zamestnancov), 
• príprave štátneho rozpočtu na rok 2017 pre oblasť vysokého školstva (v návrhu rozpočtu sa 

zatiaľ nepočíta s čiastkou 20 mil. €, ktorú obdržali vysoké školy v roku 2016 na dofinancovanie 
svojej činnosti, a ani s predvolebným sľubom predsedu vlády SR poskytnúť 50 mil. € na 
rekonštrukcie vysokoškolských internátov), 

• poskytnutí účelovej dotácie pre 19 špičkových vedeckých tímov UK zo strany MŠVVaŠ SR  
v celkovej výške 368 220 €, 

• podaní návrhu UK na doplnenie členov Akreditačnej komisie a členov rád APVV, 
• rozpracovávaní jednotlivých cieľov uvedených v Dlhodobom zámere rozvoja UK, 
• požiadavkách „technického charakteru“ na zapracovanie do novely zákona o vysokých školách, 

ktoré UK predložila MŠVVaŠ SR. 
 
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o finálnej podobe 
novej smernice upravujúcej rozdelenie ubytovacej kapacity UK a ubytovací proces na UK, ktorú 
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK odporučila rektorovi UK schváliť a vydať. 
Novou smernicou sa posúva časový harmonogram podávania žiadostí o ubytovanie, novoprijatým 
študentom prvého roka bakalárskeho štúdia sa priznáva nárok na automatické pridelenie ubytovania, 
ruší sa 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 (s výnimkou predmetov hodnotených do konca 
augusta – praxe, exkurzie, letné kurzy a pod.), 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 (výška priznaného sociálneho štipendia). Pri podávaní žiadostí o pridelenie ubytovania budú 
študenti a zamestnanci UK využívať nové webovské rozhranie. 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera vyjadril 
poďakovanie okruhu osôb, ktorý sa podieľal na niekoľkomesačnej intenzívnej práci na príprave novej 
smernice. 
 
Prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 
informoval o podujatí „ERC Day in Slovakia“, ktoré sa uskutoční v pondelok 20. júna 2016 v Aule UK. 
Podujatie sa uskutoční v spolupráci so SAV a styčnou kanceláriou SR pre vedu a výskum v Bruseli. 
Prorektor UK zdôraznil, že štáty ako Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko ročne získavajú viac 
ako 1 mld. € prostriedkov z ERC grantov (aditívne ku zdrojom národných grantových agentúr), Fínsko 
cca 111 mil. €, Nórsko 80 mil. €, Slovensko však len 1 mil. €. Slováci sú rovnako talentovaní vedci ako 
vedci z iných štátov EÚ, avšak v získavaní prostriedkov z ERC sme na posledných priečkach v Európe. 
V slovenskej vedeckej komunite niekde nastáva chyba, ktorú má práve plánované podujatie pomôcť 
identifikovať a prispieť k vyriešeniu. 
 
 
Bod č. 11: Rôzne 

Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. z titulu predsedu Rady vysokých škôl (RVŠ) informoval  
o pripomienkach a návrhoch Predsedníctva RVŠ adresovaných MŠVVaŠ SR k problematike vysokého 
školstva. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenil návrhy na zmeny tých častí metodiky 
delenia finančných prostriedkov verejným vysokým školám, ktoré ju deformujú („naháňanie“ výstupov 
publikačnej činnosti na úkor ich kvality). RVŠ presadzuje, aby sa publikácie posudzovali podľa kvality 
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časopisov (príslušného vedného odboru), v ktorých boli publikované. Poradca ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR P. Mederly zastáva tzv. britský systém hodnotenia kvality vedeckej činnosti (je 
založený na „peer review“ procese), jeho aplikovateľnosť v slovenských podmienkach je však otázna 
(kde vziať množstvo potrebných posudzovateľov?). Predseda RVŠ kladne hodnotil skutočnosť, že  
k procesu tvorby úloh MŠVVaŠ SR sú prizývané orgány reprezentácie vysokých škôl a stavovské 
organizácie pôsobiace v školstve. Za rozhodujúce však považuje potrebu navýšenia finančných zdrojov 
pre vysoké školstvo, s čím však predbežne MŠVVaŠ SR pri plánovaní štátneho rozpočtu na rok 2017 
nepočíta. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informáciu doplnil o skutočnosť, že je urýchlene 
potrebné vyriešiť otázku úhrady príspevku pre prístup k externým publikačným databázam. Situácia je 
kritická, hrozí zablokovanie ich prístupu pre slovenskú vedeckú komunitu. 
 
Mgr. Jana Šmelková z titulu predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) informovala, že sa 
zúčastnila viacerých stretnutí s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR. Kladne hodnotí obnovenie činnosti Rady 
pre systémové zmeny v školstve, zvolávania okrúhlych stolov k rôznym problémom školstva a činnosť 
pracovných skupín. Za problematický aspekt rokovaní považuje nerešpektovanie požiadaviek 
na vyčlenenie vyššieho objemu finančných prostriedkov pre oblasť vysokého školstva; z tohto dôvodu 
možno očakávať v jesenných mesiacoch protestné akcie. 27. mája 2016 bola zverejnená prvá verzia 
konkrétnych úloh MŠVVaŠ SR do konca roka 2016, medzi nimi je aj úloha otvoriť prístup ku grantom 
z agentúr VEGA a KEGA pre súkromné vysoké školy, čo pri plánovanom nenavýšení objemu 
finančných prostriedkov pre grantové agentúry považuje za ďalšie obmedzenie financií pre verejné 
vysoké školy. Medzi úlohami taktiež chýba poskytnutie čiastky 50 mil. € na rekonštrukcie vysoko-
školských internátov, ako aj 20 mil. € na ubytovacie štipendiá (vyčlenenie týchto prostriedkov prisľúbil 
predseda vlády SR Róbert Fico v predvolebnom čase v roku 2015). 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o prerokovaní vecného zámeru 
dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 18. mája 2016. 
Vecný zámer bude po zasadnutí AS UK zaslaný členom AS UK a komisiám AS UK na pripomienko-
vanie, po zapracovaní pripomienok bude dodatok k Rokovaciemu poriadku AS UK schvaľovaný 
na júnovom zasadnutí AS UK. 

Predseda AS UK ďalej informoval, že nasledujúce 6. zasadnutie AS UK je plánované na stredu 
22. júna 2016 o 14.00 hod., zasadnutie Predsedníctva AS UK sa uskutoční v stredu 15. júna 2016. 
Materiály na zasadnutie je potrebné predložiť do piatku 3. júna 2016, zasadnutia komisií sa uskutočnia 
v týždni od 6. júna do 10. júna 2016. 
 
 
Bod č. 12: 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:  15.48 hod. 
 
Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 
 

 ................................................................. 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
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Návrhová komisia: 
 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.  ................................................................. 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.  ................................................................. 

 

Bc. Mária Šormanová    ................................................................. 


