
Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 12. októbra 2011 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Vnútorný predpis č. 6/2011 – dodatok k študijnému poriadku UK – schválenie  

4. Voľba predsedu volebnej a mandátovej komisie  AS 

5. Správa o činnosti AS UK za funkčné obdobie od 1. 11. 2007 – 30. 10. 2011, osobitne za 

obdobie od 1. 1. 2011 – 30. 10. 2011 – schválenie  

6. Návrh rektora UK na člena správnej rady UK Ing. Bc. Pavla Freša 

7. Štatút FSEV – schválenie  

8. Pripomienky k návrhu novely VŠ zákona 

9. Transformácia univerzitných nemocníc a ich moţný dopad na chod školiacich 

lekárskych a farmaceutických zariadení 

10. Ţiadosti o prenájom nehnuteľností a zriadenie vecných bremien 

11. Informácie z vedenia 

12. Rôzne  

 

Bod č. 1  Otvorenie 

Predsedníčka AS prečítala program na dnešné rokovanie a navrhla, aby správa o činnosti AS 

UK bola prerokovaná na konci programu v bode 10. 

Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdrţal sa – 0   

 

Uznesenie č. 1  

Akademický senát schválil predloţený program na rokovanie s tým, ţe správa o činnosti 

Akademického senátu bude posunutá na koniec programu ako bod 10.  

 

Bod č. 2  Voľba návrhovej komisie   

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Martin Lauko, doc. PhDr. Ján Rybár, PhD., doc. 

Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
Hlasovanie: za – 42, proti – 0, zdrţal sa – 4    

 

Uznesenie č. 2 

Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zloţení: Mgr. Martin Lauko, doc. 

PhDr. Ján Rybár, PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

 

Bod č. 3  Vnútorný predpis č. 6/2011 – dodatok k študijnému poriadku UK - schválenie  

J. Pekár prorektor pre študijné záleţitosti informoval o novom predpise týkajúcom sa  

prijímacích skúšok na fakultách UK. Podľa tohto predpisu sa postup prijímacej skúšky 

zjednotil,  čo znamená, ţe študent v deň prijímacej skúšky má sprístupnenú informáciu o jej 

výsledku. Transparentnosť je zabezpečená tým, ţe deň po prijímacej skúške sa zverejnia 

výsledky všetkých uchádzačov kódovaným systémom, aby sa dodrţal zákon o ochrane 

osobných údajov. Taktieţ sa stanoví bodová hranica a nakoniec sa zverejní zoznam prijatých 

študentov. Rektor UK poznamenal, ţe v rámci Univerzity bolo potrebné zjednotiť tento 



 2 

postup, pretoţe boli veľké rozdiely v spôsobe zverejňovania výsledkov prijímacích skúšok na 

jednotlivých fakultách.     
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdrţal sa – 0  

 

Uznesenie č. 3 

Akademický senát schválil Vnútorný predpis č. 6/2011 – dodatok k študijnému poriadku 

Univerzity Komenského.  

 

Bod č. 4  Voľba predsedu volebnej a mandátovej komisie AS 

Predsedníčka AS oznámila, ţe predsedníčka volebnej a mandátovej komisie AS PhDr. Viera 

Bennárová sa vzdala funkcie predsedníčky. Za nového predsedu navrhla doc. MUDr. Daniela 

Böhmera, PhD. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. 
Hlasovanie: za – 41,  proti – 0, zdrţal sa – 1, neplatné lístky – 2  

 

Uznesenie č. 4      

Akademický senát UK po odstúpení PhDr. Viery Bennárovej z funkcie predsedníčky 

Volebnej a mandátovej komisie AS zvolil za predsedu doc. MUDr. Daniela Böhmera, CSc. 

 

Bod č. 5  Návrh rektora UK na člena správnej rady UK Ing. Bc. Pavla Freša  

Rektor UK informoval o navrhnutej zmene člena správnej rady, pretoţe zvolený primátor 

mesta Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., má 10% úväzok na FMFI UK  a z toho 

dôvodu nemôţe byť členom Správnej rady. Namiesto neho je navrhnutý Ing. Bc. Pavol Frešo, 

predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Pre Univerzitu je spolupráca so samosprávou 

dôleţitá. Ing. Pavol Frešo ponuku prijal a sľúbil aktívnu spoluprácu.  
Hlasovanie: za – 38, proti – 0, zdrţal sa – 4, neplatné lístky – 2  

 

Uznesenie č. 5   
Akademický senát UK schválil návrh rektora na vymenovanie Ing. Bc. Pavla Freša za člena 

správnej rady UK.  

 

Bod č. 6  Štatút FSEV - schválenie  

Predseda právnej komisie AS UK M. Števček k štatútu poznamenal, ţe pripomienky právnej 

komisie AS boli do materiálu zapracované, preto komisia odporúča štatút schváliť.   
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdrţal sa – 0  

 

Uznesenie č. 6 

Akademický senát UK schválil štatút Fakulty sociálnych a ekonomických vied  UK.  

 

Bod č. 7  Pripomienky k návrhu novely VŠ zákona  

Predsedníčka AS informovala senát o návrhu novely VŠ zákona, ku ktorému vedenie 

Univerzity spolu s právnou komisiou Akademického senátu a predsedníctvom AS UK  

vypracovali a zapracovali  pripomienky od fakúlt UK. Tieto boli prerokované na 

predsedníctve AS a teraz ich predkladá na schválenie v senáte. M. Števček, predseda právnej 

komisie doplnil, ţe do pripomienok, ktoré sa teraz predkladajú sú uţ zapracované aj 

pripomienky z predsedníctva AS. Rektor UK vyzdvihol zásluţnú prácu vedenia aj komisie 

a podotkol, ţe  v zákone sú mnohé nezrovnalosti, ktoré treba odstrániť. E. Burda, člen právnej 

komisie AS podrobne informoval o zmenách, ktoré boli navrhnuté na predsedníctve AS, napr. 

Farmaceutická fakulta ţiadala doplniť „univerzitné a fakultné lekárne“,  témy doktorandských 

prác by mali byť v súlade s vedeckovýskumnou činnosťou školiteľa na pracovisku, ďalej 

v pripomienkach k Agentúre M. Putala navrhuje aby lehota navrhnutá Agentúrou v § 87 ods. 

3 bola na obdobie, na ktoré sú vytvorené predpoklady, ţe sa táto spôsobilosť zachová. E. 



 3 

Macháčová vyjadrila obavu, aby Univerzita neprišla o výučbové zariadenie budúcich lekárov 

a zdravotníckych pracovníkov.  

 

Bod č. 8  Transformácia univerzitných nemocníc a ich moţný dopad na chod školiacich 

lekárskych a farmaceutických zariadení  

Predsedníčka AS oznámila ţiadosť dekana Lekárskej fakulty UK o vystúpenie v senáte  

k problematike transformácie univerzitných nemocníc a zdravotníckych zariadení a dala 

hlasovať o súhlas vystúpenia hosťa na zasadnutí AS UK. 
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdrţal sa – 0  

 

Uznesenie č. 7 

Akademický senát UK schválil vystúpenie v senáte prof. MUDr. Petrovi Labašovi, CSc., 

dekanovi Lekárskej fakulty, aby informoval o rizikách transformácie nemocníc 

a zdravotníckych zariadení. 
 

Dekan Lekárskej fakulty doc. MUDr. Peter Labaš, CSc. poďakoval za túto moţnosť a hneď 

na úvod konštatoval, ţe úroveň zdravotnej starostlivosti je vo fakultných nemocniciach na 

veľmi nízkej úrovni a poloţil otázku, prečo je odborná verejnosť proti transformácii a prečo ju 

ministerstvo presadzuje. Podľa ministerstva zabráni sa tým ich zadlţovaniu. Zdravotné 

poisťovne hradia úkony podľa diagnózy,  avšak nie je v tom zahrnutá práca lekára a zaplatia 

len toľko koľko od poistencov vyberú. Tak sa začne zadlţovanie. Vláda teraz zadlţené 

nemocnice oddlţí ale podľa neho sa peniaze stratia namiesto efektívneho vynaloţenia. 

Akciové spoločnosti sa budú riadiť podľa obchodného zákonníka, preto vyvstane otázka, čo 

bude s výchovou študentov, čo bude s náročnými pacientmi po diagnostickej stránke. 

Univerzita P. J. Š v Košiciach má podobný názor na transformáciu univerzitných nemocníc na 

akciové spoločnosti a mnohí lekári tento protest vyjadrili odchodom do zahraničia. Zdôraznil, 

ţe platové poţiadavky nie sú prvoradé ale systém, ktorý je zle nastavený. Spomenul aj 

potrebu dostavať nemocnicu Rázsochy a zdôraznil, ţe nemocnica na Mickiewiczovej ulici je 

uţ stará, ale je chvályhodné, ţe ešte stále vychováva študentov. Na záver ţiadal Akademický 

senát o podporu stanoviska Lekárskej fakulty v Bratislave k transformácii univerzitných 

nemocníc. Treba vypracovať model,  ako si predstavujeme fungovanie fakultných nemocníc 

bez transformácie na akciové spoločnosti. Jesseniova lekárska fakuta v Martine sa zatiaľ 

nedohodla či je za transformáciu alebo nie konštatovala K. Adamicová. Podľa M. Putalu 

Akademický senát by sa nemal vyjadrovať všeobecne ale presne načrtnúť ako bude prebiehať 

výučba v transformovaných nemocniciach. E. Burda vyjadril svoj názor z právneho hľadiska  

podľa ktorého transformácia môţe viesť k tomu, ţe bude obmedzená lekárska starostlivosť 

a navrhuje vydať uznesenie. Prorektor D. Meško poznamenal, ţe problém transformácie by sa 

mal riešiť medzirezortne, lebo sa nemôţu vylúčiť všetky riziká, ktoré prinesie. Ministerstvo 

zdravotníctva by nemalo zabudnúť ţe v nemocniciach prebieha aj vzdelávanie. Podľa D. 

Böhmera treba ţiadať záruku, ţe v univerzitných nemocniciach sa bude naďalej vzdelávať 

a stanoviť hranicu, ktorá sa nesmie prekročiť. Prorektor D. Meško súhlasí so stanoviskom 

Lekárskej fakulty, avšak podľa neho treba rozpočet univerzitných nemocníc vyňať z rezortu 

a dať na vládu. Predsedníčka AS dala hlasovať o vypracovaných uzneseniach, ktoré vyplynuli 

z diskusie s dekanom LF UK. 

 
Hlasovanie: za – 40, proti – 2, zdrţal sa – 4    

Uznesenie č. 8 

Akademický senát UK sa pripája k uzneseniu Akademického senátu Lekárskej fakulty UK č.  

108 zo dňa 27. 9. 2011: „Vedenie Lekárskej fakulty UK a Akademický senát Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave sa stotoţňujú s obavami vyjadrenými v stanovisku vedenia Lekárskej 

fakulty UPJŠ a Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ zo dňa 14. 9. 2011, ţe kroky 
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vedúce k transformácii univerzitných nemocníc na akciové spoločnosti povedú k ohrozeniu 

základov slovenského zdravotníctva, vrátane výchovy budúcich lekárov a zdravotníckych 

pracovníkov a moţnému zániku lekárskych fakúlt na Slovensku“.      

 
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdrţal sa – 2  

Uznesenie č. 9  

Akademický senát UK ţiada vedenie Univerzity Komenského a vedenia lekárskych fakúlt 

UK, aby pripravili návrh legislatívneho postavenia univerzitných nemocníc a aby o tomto 

rokovali s príslušnými orgánmi.  

 
Hlasovanie: za – 44, proti – 0, zdrţal sa – 2   

Uznesenie č. 10 
Akademický senát UK ţiada vedenie UK, vedenie Farmaceutickej fakulty UK, vedenie 

lekárskych fakúlt UK, aby pripravili návrh legislatívneho postavenia univerzitných 

a fakultných lekární a aby o tomto rokovali s príslušnými orgánmi.   
 

Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdrţal sa – 0  

Uznesenie č. 11 
Akademický senát UK poveruje predsedníčku Akademického senátu UK poslať uznesenia č. 

8, 9, 10 zo dňa 12. 10. 2011 ministrovi zdravotníctva SR, ministrovi školstva, vedy výskumu 

a športu SR, predsedovi NR SR, rektorovi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

dekanovi Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, predsedovi Akademického senátu Lekárskej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, rektorovi UK v Bratislave, dekanovi Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave, predsedovi Akademického senátu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, dekanovi 

JLF UK v Martine, predsedovi Akademického senátu JLF UK v Martine, dekanovi 

Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, predsedovi Akademického senátu Farmaceutickej 

fakulty UK v Bratislave, predsedovi Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedovi Slovenskej 

lekárskej komory.       

 

Bod č. 9  Ţiadosti o prenájom nehnuteľností 

Predsedníčka finančnej komisie AS E. Macháčová informovala o stanovisku komisie 

k predloţeným ţiadostiam o prenájom a k jednej ţiadosti o zriadenie vecného bremena. 

Komisia mala výhrady k ţiadostiam v prospech firmy LTV Studio, LUX Comunication 

v prípade ktorých ţiada podrobnejšie informácie a v prospech firmy Top Soft BSB pri ktorej 

komisia nesúhlasí s 30 ročným prenájmom. Vzhľadom na vloţené investície nájomcom, 

komisia by súhlasila na dobu 10 rokov. Na ţiadosť dekana Prírodovedeckej fakulty doc. 

RNDr. Milana Triznu, PhD. aby mohol vystúpiť v senáte k tomuto bodu, predsedníčka AS 

dala hlasovať. 
Hlasovanie: za – 46, proti – 0, zdrţal sa – 0    

 

Uznesenie č. 12 

Akademický senát schválil vystúpenie v senáte dekanovi PrF UK doc. RNDr. Milanovi 

Triznovi, PhD. aby informoval  podrobne o ţiadosti firmy Top Soft BSB. 

 

Dekan fakulty M. Trizna vysvetlil, ţe firma Top Soft BSB má záujem vybudovať na streche 

budovy fakulty solárnu elektráreň a svoj záujem neskôr rozšíril z jedného pavilónu na dva. 

Podľa M. Triznu plánovaná dĺţka prenájmu je pre firmu potrebná a pre fakultu výhodná, 

keďţe ide o plochu, ktorá je pre fakultu nepouţiteľná. Pre firmu je nutná investícia preto ţiada 

prenájom na 25 rokov, avšak našli spolu kompromisné riešenie s prenájmom na 15 rokov. 

Prodekanka M. Patakyová sa prikláňa k prenájmu na 15 rokov, pretoţe treba brať do úvahy 

špecifikum prenájmu, tak isto vyuţívanie strechy a tým aj starostlivosť o ňu. Senát by podľa 
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nej mal prihliadať na špecifiká prenájmov a povoliť narušenie  striktného dodrţiavania dĺţky 

5 rokov. E. Macháčová súhlasí s 10 rokmi čo povaţuje za maximum a na jej otázku či je 

vypracovaný statický posudok, M. Trizna uviedol, ţe prebehlo stavebné konanie a je 

navrhnutý statický posudok.  Členovia fianančnej komisie sa vyjadrili kaţdý zvlášť, ţe 

súhlasia s prenájmom na 15 rokov. Z. Dubajová súhlasí s 15 rokmi s tým, aby bola v zmluve 

zakotvená povinnosť starostlivosti o strechu. V tomto skúšobnom projekte – pokračoval M. 

Trizna – sa rozhodli o prenájom ale ak sa ukáţe jej výhodnosť, prejdú na spoločný projekt so 

spoločným ziskom. Podľa E. Macháčovej ďalšie dva prenájmy – LTV STUDIO 

a LUX COMUNICATION –  potrebujú vysvetlenie kvôli nejasnostiam, ktoré sa týkajú 

rozlohy prenajatej plochy a výmeny nájomcov krátko po uzavretí zmluvy. Preto prenájom 

týmto dvom firmám neodporúča.  
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdrţal sa – 0    

 

Uznesenie č. 13 

Akademický senát schválil niţšie uvedené, predloţené ţiadosti o prenájom nehnuteľností 

a vecných bremien s nasledovnými úpravami. Ţiadosť o prenájom Prírodovedeckej fakulty 

v prospech firmy Top Soft BSB (bod. č. 8) senát schválil na 15 rokov, t. j. od 1. 1. 2012 – 31. 

12. 2026. Ţiadosti o prenájom VI Mlyny v prospech LTV Studio a LUX Comunication, 

finančná komisia AS odporúča odloţiť na nasledujúce zasadnutie po vysvetlení a spresnení 

niektorých nejasností v ţiadosti.      

 

1. Miriam Olšiaková, (rozšírenie zmluvy o nájme v Lučenci) nebytové priestory na 

kancelárie o rozlohe 23,32 m
2
. Celková prenajatá plocha bude 55,02 m

2
 (doterajšia 

plocha bola 31,70 m
2
). Cena: 16,60 €/m

2
/rok. Energie a sluţby rieši väčšinový 

nájomník Mesto Lučenec. Doba nájmu: 1. 7. 2011 – 31. 12. 2013. Podáva RUK. 

2. GAST TOM, priestory školskej jedálne na Gondovej ul. o výmere 314,78 m
2
 na 

poskytovanie stravovania. Cena: 90 €/m
2
/rok (kuchyňa, výdajňa stravy, mytie riadov, 

kanceláriu – 64,65 m
2
), 55 €/m

2
/rok (2 jedálne, sklady, chodba, šatňa, WC – 250,13 

m
2
), energie a sluţby podľa skutočnej spotreby. Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2015. 

Podáva FiF. 

3. BigBoard Slovensko, pozemok na stavbu megaboardu o výmere 18 m
2
 (predĺţenie 

zmluvy). Cena: 3650 €/rok (zvyšované o mieru inflácie), energie podľa skutočného 

odberu. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016. Podáva FTVŠ. 

4. Slovenská sporiteľňa, priestor na umiestnenie platobného terminálu o výmere 12 m
2
 

(predĺţenie zmluvy). Cena: 100 €/m
2
/rok (zvyšované o mieru inflácie). Energia podľa 

skutočného odberu, teplo podľa prepočtu na m
2
. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 

2016. Podáva FTVŠ.  

5. Kávomaty, s. r. o., nebytový priestor na prenájom automatu na nápoje o výmere 0,4 

m
2
 (predĺţenie zmluvy). Cena: 39,83 €/m

2
/rok, sluţby a energie 131,76 €/rok s DPH. 

Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. Podáva VI Druţba.    

6. CSS Chemspol Slovakia, spojené laboratórium o rozlohe 90,87 m
2
, kancelária 

v pavilóne o rozlohe 15,3 m
2
, sklad v pavilóne o rozlohe 21,6 m

2
, laboratórium 

v pavilóne o rozlohe 20,9 m
2
, sklad v pavilóne o rozlohe 21,3 m

2
. Rozloha celkom 

266,95 m
2
. Cena – laboratóriá a kancelária 66 €/m

2
/rok, sklady 44 €/m

2
/rok. Sluţby 

a energie za všetky priestory spolu 393,12 €/mesiac vrátane DPH. Doba nájmu : 1. 11. 

2011 – 31. 10. 2016. Podáva PriF.    

7. František Iványi, Ing. – FITEK, kancelária v pavilóne CH2 o rozlohe 15 m
2
. Cena: 66 

€/m
2
/rok. Sluţby a energie 34,95 €/mesiac (elektrina 18,60 €/mesiac, teplo 14,10 

€/mesiac, vodné a stočné 1 €/mesiac, odvoz odpadu 1,25 €/mesiac/osoba = 34,95 €) 

vrátane DPH. Doba nájmu : 1. 11. 2011 – 31. 10. 2016. Podáva PriF.   
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8. Top Soft BSB, strecha budovy fakulty na vybudovanie solárnej elektrárne s výkonom 

100 kW, pavilón CH-1III vo výmere 650 m
2
 a pavilón CH-1 vo výmere 650 m

2
. Cena 

8000 €/1300 m
2
/rok. Energia a sluţby – neposkytnuté. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 

12. 2037. Podáva PriF.    

9. ARES PRODUCTION (predĺţenie nájmu), priestor bývalého skladu na internáte 

o výmere 42,74 m
2
 ako kancelária. Cena: 56,42 €/m

2
/rok bez DPH. Sluţby a energia 

paušál 12 €/m
2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2016. Podáva VM Mlyny. 

10. E. D., s. r. o., (predĺţenie nájmu) priestor vo výškových blokoch o výmere 7,84 m
2
 ako 

stánok na predaj tlačovín a iných drobných predmetov. Cena: 50 €/m
2
/rok bez DPH, 

energie paušál 12 €/m
2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2016. Podáva 

VM Mlyny. 

11. EURO Financ, s. r. o. (predĺţenie nájmu) priestor v unimo bunke o výmere 170 m
2
 

ako kancelárie a sklady. Cena: kancelárie 23,24 €/m
2
/rok bez DPH, sklady a chodby 

16,60 €/m
2
/rok. Energie a sluţby 9,96 €/m

2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2011 – 30. 

9. 2015. Podáva VM Mlyny. 

12. Global Network Distribution, (predĺţenie nájmu) priestor v unimo bunke o výmere 

12,42 m
2
 ako kancelária. Cena: 20 €/m

2
/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + 

DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2015. Podáva VM Mlyny. 

13. Karol Gašparik GOK, (predĺţenie nájmu) priestor v unimo bunke o výmere 28 m
2
 ako 

sklad. Cena: 20 €/m
2
/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + DPH. Doba nájmu: 

1. 10. 2011 – 30. 9. 2015. Podáva VM Mlyny.  

14. Hablák Rastislav, (predĺţenie nájmu) priestor v unimo bunke o výmere 49,60 m
2 

ako 

výtvarný ateliér. Cena: 23,24 €/m
2
/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + DPH. 

Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 30. 8. 2016. Podáva VM Mlyny.      

15. Pleva Ladislav (predĺţenie nájmu), priestor v unimo bunke o výmere 49,60 m
2
 ako 

výtvarný ateliér. Cena: 23,24 €/m
2
/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + DPH. 

Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 30. 8. 2016. Podáva VM Mlyny. 

16. ProfiCorp, s. r. o. priestor na manţelských internátoch o výmere 60,75 m
2
 ako 

kancelária a sklad. Cena: kancelária 31,56 m
2
 – 50 €/m

2
/rok bez DPH, sklad chodby, 

sociálne zariadenie 29,19 m
2
 – 33,20 €/m

2
/rok, elektrina podľa spotreby, ostatné 

energie a sluţby 8 €/m
2
/rok. Doba nájmu: 1. 10. 2011 – 31. 9. 2016. Podáva VM 

Mlyny.  

17. Šoka Andrej, časť pozemku pri objekte unimo bunky o výmere 14,57 m
2
 ako otvorený 

letný ateliér. Cena: 6,64 €/m
2
/rok bez DPH. Energie nečerpané. Doba nájmu: 1. 9. 

2011 – 31. 8. 2015. Podáva VM Mlyny.     

18. Sysnet, s. r. o. (predĺţenie nájmu a rozšírenie priestoru o 33,78 m
2
) priestor vo 

výškových blokoch vo výmere 67,56 m
2
 ako kancelárie a počítačová predajňa. Cena: 

65 €/m
2
/rok bez DPH, energie paušál 12 €/m

2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 

30. 8. 2016. Podáva VM Mlyny.  

19. WIGRO TRADE CENTER, vecné bremeno v Karlovej Vsi (prípojky k inţinierskym 

sieťam) – plynová prípojka 65,56 m, kanalizačná prípojka 142,86 m. Cena: 

jednorazová platba 105,03 €/m
2
 (142,86 + 65,56 = 208,42 : 2 = 104,21 m

2
 x 105,03 = 

10 945 €. Prípojka v dĺţke 208,42 m má šírku ochranného pásma 0,5 m, čo je 104,21 

m
2
. Doba nájmu: neurčitá. Podáva RUK.     

20. Akzent Media, s. r. o. (predĺţenie zmluvy) reklamné panely  typu Bigboard o rozlohe 

12,25 m
2
 3 ks. Cena: 3320 €/rok (vyplatené štvrťročne po 830 €). Doba nájmu: 1. 11. 

2011 – 30. 10. 2016. Podáva Botanická záhrada.    

 

Bod č. 10  Správa o činnosti AS UK za funkčné obdobie od 1. 11. 2007 – 30. 10. 2011, 

osobitne za obdobie  od 1. 1. 2011 – 30. 10. 2011 – schválenie  
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Predsedníčka AS UK predloţila na schválenie vypracovanú správu o činnosti AS UK. 

Konštatovala, ţe členovia správu dostali. Nikto sa do diskusie k tomuto bodu neprihlásil, 

preto dáva hlasovať.   

Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdrţal sa – 1  

 

Uznesenie č. 14 

Akademický senát schválil správu o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského  

za funkčné obdobie 1. 11. 2007 – 30. 10. 2011 a za obdobie od 1. 1. 2011 – 30. 10. 2011.    

 

Bod č. 11  Informácia z vedenia 

Rektor UK na úvod sa poďakoval Akademickému senátu za dobrú spoluprácu s vedením 

a informoval, ţe medzinárodná spolupráca Univerzity Komenského je na dobrej úrovni 

a vďaka dobrej spolupráce s veľvyslanectvami rozširujú sa kontakty so zahraničnými 

univerzitami. Ďalej hovoril o konferencii ratingových agentúr, hodnotení vysokých škôl 

a taktieţ o rokovaní o rozpočte na rok 2012, ktorý sa rysuje vo výške predchádzajúceho roku. 

Vyzdvihol rozširujúcu sa spoluprácu so Slovenskou akadémiou  vied, v ktorej je zakotvená aj 

vzájomná výmena pracovníkov.  

 

Bod č. 12  Rôzne   

Predsedníčka AS informovala o liste od doc. J. Vantucha z Pedagogickej fakulty , v ktorom 

poukázal na zvláštne praktiky na Pedagogickej fakulte a ţiadal, aby sa k jeho listu vyjadrila 

predsedníčka AS Pedagogickej fakulty. Keďţe predsedníčka AS Pedagogickej fakulty, K. 

Cabanová,  je na sluţobnej ceste, senát nemôţe zaujať stanovisko bez jej informácie a postoja  

k listu doc. Vantucha. Ďalej M. Putala oznámil, ţe Rada vysokých škôl bude k novele VŠ 

zákona zasadať 25. 10. 2011. Keďţe toto je posledné zasadnutie senátu v tomto zloţení, E. 

Macháčová sa poďakovala kvestorke UK za spoluprácu pri riešení prenájmov nehnuteľností. 

Pripojil sa aj rektor UK, ktorý zároveň oznámil, ţe kvestorka UK odchádza zo svojej funkcie 

na inú. Predsedníčka AS sa tieţ poďakovala za spoluprácu počas jej funkcie predsedníčky AS.  

 

 

 

 

 

 

      Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.                  

            Predsedníčka AS UK 

 

 

Návrhová komisia:  Mgr. Martin Lauko 

 

           Doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. 

 

           Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

 

 

Zapísala: Viola Ivanovová 
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