Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. 11. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Spresnenie časového harmonogramu voľby kandidáta na funkciu rektora UK –
schválenie
4. Dodatok k dokumentu „Voľba kandidáta na funkciu rektora UK v Bratislave na
funkčné obdobie od 1. 2. 2011 – 31. 1. 2015
5. Dodatok č. 1 k štatútu UK – vnútorný predpis UK – schválenie
6. Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
7. Informácia z vedenia
8. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie
Predsedníčka AS privítala prítomných a navrhla doplnenie programu o 2 body:
- spresnenie časového harmonogramu voľby rektora
- dodatok k harmonogramu voľby rektora
hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 1
Akademický senát schválil jednomyseľne rozšírenie programu o 2 body: spresnenie časového
harmonogramu voľby rektora a dodatok k harmonogramu voľby rektora.
Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Eduard Burda, PhD., Ing. Zuzana Dubajová,
CSc., Katarína Stoláriková.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: JUDr. Eduard Burda, PhD.,
Ing. Zuzana Dubajová, CSc., Katarína Stoláriková.
Bod č. 3 Spresnenie časového harmonogramu voľby kandidáta na funkciu rektora UK –
schválenie
D. Böhmer, predseda volebnej komisie predložil senátu spresnený harmonogram, podľa
ktorého po predstavení kandidátov bude losovanie poradia vystúpenia kandidátov. Voľba
bude prebiehať v miestnosti vyhradenej na tento účel. Hlasovacie lístky budú farebne
rozlíšené pri každom kole volieb. Zápisnica sa napíše hneď po každom kole a výsledky sa
vyhlásia až po podpise zápisnice volebnou komisiou. Po predstavení kandidátov rektor UK
oznámil, že na UK zabezpečí obed pre členov senátu a kandidátov na funkciu rektora. Voľba
sa začne o 13.30 hod.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 3
Akademický senát UK schválil spresnený časový harmonogram voľby kandidáta na funkciu
rektora UK.

Bod č. 4 Dodatok k dokumentu „Voľba kandidáta na funkciu rektora UK v Bratislave na
funkčné obdobie od 1. 2. 2011 – 31. 1. 2015
Predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu rektora D. Böhmer predložil
senátu dodatok k harmonogramu, ktorý bol vypracovaný po prihlásení kandidátov na funkciu
rektora. Dodatok bol schválený na zasadnutí volebnej komisie 29. 10. 2010. Informoval, že
v miestnosti volieb bude nainštalovaný časomerač, aby každý kandidát mal k dispozícii len 20
minút. Každý člen senátu odovzdá lístok o svojej prítomnosti a z týchto odovzdaných lístkov
sa bude počítať kvórum. Rektor UK pripomenul, že položiť otázku má právo aj nečlen
akademickej obce. Viacerí členovia sa zapojili do diskusie okolo kladenia otázok kandidátom
zo strany nečlenov akademickej obce a ich identifikácie. Podľa členky volebnej komisie V.
Bennárovej nečlen senátu alebo akademickej obce môže položiť otázku ak s tým senát bude
súhlasiť. Podľa E. Burdu by senát mal dať voľbám voľný priebeh. M. Kusá oponovala,
pretože senát sa musí držať pravidiel. Názor rektora UK je taký, že otázky nečlenov by sa
mali klásť priamo a nie cez člena senátu aby nevznikol v akademickej obci pocit
diskriminácie. M. Putala sa odvolal na rokovací poriadok senátu podľa ktorého slovo udeľuje
akademický senát. Diskutujúci sa napokon zhodli na tom, že členovia akademickej obce majú
právo klásť otázky, ale prednosť budú mať členovia senátu.
Hlasovanie za nový spresnený harmonogram: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 4
Akademický senát UK schválil dodatok k dokumentu „Voľby kandidáta na funkciu rektora
UK v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015“.
Hlasovanie o diskusii s navrhovanými kandidátmi: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 5
Akademický senát UK schválil uznesenie, podľa ktorého diskusie s navrhovanými kandidátmi
na funkciu rektora UK sa môžu zúčastniť len členovia akademickej obce UK s tým, že podľa
rokovacieho poriadku AS UK majú prednosť členovia AS UK. O poradí kladenia otázok
rozhoduje predseda volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu rektora.
Bod č. 5 Dodatok č. 1 k štatútu UK – vnútorný predpis UK – schválenie
Rektor UK informoval o vypracovaní dodatku k štatútu UK, ktoré vyplynulo z novely VŠ
zákona. Tieto zmeny bolo potrebné urobiť napriek tome, že Ministerstvo školstva SR
pripravuje komplexnú novelu tohto zákona. Podľa M. Števčeka dodatok k štatútu bol
v právnej komisii AS prerokovaný a pripomienky zapracované, takže komisia odporúča jeho
schválenie.
Hlasovanie: za – 48, proti – 0, zdržal sa – 0

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil vnútorný predpis č. 16/2010 – dodatok č. 1 k štatútu
Univerzity Komenského v Bratislave.
Bod č. 6 Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
Predsedníčka finančnej komisie AS E. Macháčová informovala o predložených žiadostiach
o prenájom, ktoré komisia odporúča schváliť. Spoločnosti Dodo trade & services odporúča
schváliť dobu prenájmu na 5 rokov. Mgr. R. Gula riaditeľ VM Mlyny doplnil žiadosti
o prenájom spresňujúcimi informáciami.
Hlasovanie: za – 47, proti – 0, zdržal sa – 1

Akademický senát UK schválil prenájom nasledovných nehnuteľností tak ako ich predložili
žiadatelia, s výnimkou spoločnosti Dodo trade & services, ktorej Akademický senát UK
schválil prenájom na dobu 5 rokov.
1. Anna Dekýšová, papiernictvo v pav. B1 o rozlohe 25,93 m2 a sklad v pav. CH1
o rozlohe 9 m2. Cena – predajňa 66 €/m2/rok, sklad 44 €/m2/rok. Služby a energie
12,02 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 16. 11. 2010 – 31. 10. 2015. Podáva PriF.
2. GASTROLine, s. r. o. (Mgr. Pavol Mikula), centrálny bufet o rozlohe 109,38 m2
a sedenie k bufetu o rozlohe 157,57 m2. Cena – bufet 66 €/m2/rok, sedenie k bufetu 22
€/m2/rok. Teplo pre sedenie a výdaj jedla 184,64 €/mesiac s DPH. Ostatné služby
a energia podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva PriF.
3. Dodo trade & services, s. r. o., pizzeria o rozlohe 54,9 m2 a sedenie k bufetu
o rozlohe 26,6 m2. Cena – pizzeria 66 €/m2/rok, sedenie pri bufete 22 €/m2/rok. Služby
a dodávka energie 29,68 €/mesiac s DPH za odvoz odpadu. Elektrická energia a vodné
a stočné podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2017. Podáva PriF.
4. GENEXPRESS, s. r. o. kancelária o rozlohe 34 m2. Cena – 66 €/m2/rok. Služby
a energie 62,60 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 1. 11. 2010 – 31. 5. 2012. Podáva PriF.
5. Quality Unit, s. r. o. kancelárie v nevyužívaných študovniach o výmere 50 m2. Cena –
45 €/m2/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m2/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2010 –
31. 7. 2012. Podáva VM Mlyny.
6. MUDr. Soňa Olšovská, psychiatrická ambulancia v nevyužívaných študovniach
o výmere 50,17 m2. Cena – 23,24 €/m2/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m2/rok +
DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31. 8. 2012. Podáva VM Mlyny.
7. Kubov Marcel, telocvičňa PriF na internátoch – sálový futbal. Cena: 16,59 – 25
€/hod. Doba nájmu: v období 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013 budú krátkodobé zmluvy (do 10
mesiacov) na prenájom v rozsahu 1 – 5 hod/týždeň. Podáva VM Mlyny
8. Čechová Diana, výtvarný ateliér v nevyužívanej študovni o výmere 26,25 m2. Cena –
10 €/m2/rok bez DPH, služby paušál 3,28 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2010 –
30. 9. 2012. Podáva VM Mlyny.
9. Eugen Jakab – microLAN, (predĺženie nájmu) priestory na internáte o výmere 85,7
m2. Cena: kancelária 15 m2 – 56,43 €/m2/rok bez DPH, sklad 70,7 m2 – 23,24
€/m2/rok, bez DPH, elektrina podľa spotreby, ostatná energia a služby 9,96 €/m2/rok
+ DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 30. 3. 2015. Podáva VM Mlyny.
10. Šoka Andrej, (predĺženie nájmu) priestor v unimobunke o výmere 105,35 m2 ako
výtvarný ateliér. Cena – 9,96 €/m2/rok bez DPH, energie paušál 6 €/m2/rok + DPH.
Doba nájmu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2015. Podáva VM Mlyny.
11. Sea Slovakia, OZ, (predĺženie nájmu) priestor vo výškových blokoch ako kancelária
o výmere 17,73 m2. Cena – 45 €/m2/rok bez DPH, energie a služby paušál 9,97
€/m2/rok. Doba nájmu: 1. 6. 2010 – 31. 5. 2012. Podáva VM Mlyny.
12. GASTROLine, s. r. o. (zmena názvu nájomcu – Mgr. Pavol Mikula), priestor
v budove UK ako kaviareň o výmere 88 m2. Cena – 20 €/m2/rok. Energia podľa
spotreby. Doba nájmu: 5 rokov od 1. 11. 2010. Podáva RUK.
13. RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS, kancelária v pav. CH2
o rozlohe 40 m2, kancelária v pav. CH1 o rozlohe 40,3 m2, 5 parkovacích miest pri
fakulte. Priestory budú využívané ako učebňa a trenažér. Cena – kancelárie 66
€/m2/rok. Energie a služby spolu 93,99 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2011 – 31.
12. 2015. Podáva PriF.
14. Časnochová, s. r. o., nebytové priestory v budove RUK (predĺženie nájmu) o rozlohe
45,60 m2 (ambulancia, čakáreň, soc. zariadenie). Cena – 45 €/m2/rok, energie a služby
50 €/mesiac (preddavok), vyúčtovanie podľa dodávateľských faktúr. Doba nájmu: 1.
1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.

15. ESMEDIKA, s. r. o., nebytové priestory v budove RUK (predĺženie nájmu) o rozlohe
68,58 m2 (ambulancia, čakáreň, soc. zariadenie). Cena – 45 €/m2/rok, energie a služby
50 €/mesiac (preddavok), vyúčtovanie podľa dodávateľských faktúr. Doba nájmu: 1.
1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
16. JURECKA, s. r. o., nebytové priestory v budove RUK (predĺženie nájmu) o rozlohe
68,58 m2 (ambulancia, čakáreň, soc. zariadenie). Cena – 45 €/m2/rok, energie a služby
50 €/mesiac (preddavok), vyúčtovanie podľa dodávateľských faktúr. Doba nájmu: 1.
1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
17. GAST TOM, s. r. o., nebytový priestor slúžiaci na stravovacie služby v budove LF
o rozlohe 292,65 m2. Cena: kuchyňa, bufet, sklad, soc. priestory (114,90 m2) – 93
€/m2/rok, jedáleň (177,75 m2) – 40 €/m2/rok. Energie a služby podľa spotreby. Doba
nájmu: 4 roky. Podáva LF.
Bod č. 7 Informácie z vedenia
Rektor UK informoval o nových bezbariérových prístupoch na internátoch Družba a VM
Mlyny.
Vyjadril sa k návrhu o zmene VŠ zákona, podľa ktorého by sa mali záverečné práce
zverejňovať na internetovej stránke vysokej školy, čo je podľa jeho názoru diskutabilné a bolo
by vhodnejšie počkať na komplexnú novelu tohto zákona, ktorá sa predpokladá v roku 2012.
Ďalšou informáciou bola havária na fakulte FMFI UK, kde sa zrútil balkón. Podľa
Ministerstva školstva SR, opravu má Univerzita financovať úverom z banky.
Od dekanov fakúlt dostal informáciu o nižšej úrovni externého štúdia ako je denné štúdium
a žiadajú Univerzitu o preverenie jeho kvality.
Bod č. 8 Rôzne
Predsedníčka AS privítala nových členov Akademického senátu UK, ktorí boli zvolení
v doplňovacích voľbách.
Ďalej informovala o tom, že podpredsedníčka AS UK prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. ju bude
zastupovať v jej neprítomnosti.
M. Putala informoval o priebehu zasadnutia Rady vysokých škôl 12.10.2010 v Bratislave.
RVŠ predložila zástupcom MŠ súbor pripomienok k metodike delenia dotácie za
predchádzajúce roky. Poradca ministra školstva, doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. informoval
o východiskách rozpočtu na rok 2011 (investičné prostriedky vo výške 1/3 tohto roku, bežné
prostriedky znížené o nápočet miezd pre vedeckých pracovníkov). Rozpočet pre APVV bude
postačujúci pre nabehnutie vyhlásenej všeobecnej výzvy. Zasadnutia sa zúčastnil poslanec
Miroslav Beblavý, s ktorým prebehla diskusia o poslaneckom návrhu novely zákona o VŠ
k zverejňovaniu záverečných prác. M. Beblavý akceptoval vecné pripomienky a prizval
poverených zástupcov RVŠ na ďalšiu aktívnu účasť pri dotvorení návrhu. Rektor UK
informoval o metodike delenia rozpočtu na rok 2011, ktorej návrh by mal byť k dispozícii už
v decembri t. r. a o pozvánke pre členov Rady vysokých škôl do parlamentu k diskusii
o publikovaní a zverejňovaní záverečných prác.

Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
predsedníčka AS UK

Návrhová komisia: JUDr. Eduard Burda, PhD.
Ing. Zuzana Dubajová, CSc.
Katarína Stoláriková

Zapísala: Viola Ivanovová

