
Zápisnica 

zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 14. 12. 2011 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Návrh rektora UK na člena vedeckej rady UK doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD.  

5. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK – schválenie 

6. „Zdravie a systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku“ – prof. 

MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave – informácia  

7. Ţiadosti o prenájom a predaj nehnuteľností – schválenie 

8. Doplnenie a schválenie členov komisií AS UK 

9. Informácie od vedenia UK 

10. Informácie od predsedu AS UK 

11. Rôzne 

 

Bod č. 1  Otvorenie 

Predseda AS UK privítal prítomných a v krátkosti zdôvodnil pozvanie dekana Lekárskej 

fakulty UK prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. na zasadanie senátu podaním zaujímavých 

a cenných informácií z oblasti transformácie v zdravotníctve. 

 

Bod č. 2  Schválenie programu 

Predseda AS UK prečítal program a ţiadal o schválenie zaradiť do programu bod: Návrh 

rektora UK na člena vedeckej rady UK doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD.  F. Gahér súhlasí 

s návrhom s tým, aby takýto bod bol zaradený na koniec programu. Podľa predsedu AS UK 

voľba člena vedeckej rady by mala byť zaradená na začiatok rokovania. A. Z. Dubničková 

navrhuje aby vystúpenie prof. P. Labaša sa označilo ako informácia a nie prednáška.  
Hlasovanie: za – 56, zdrţal sa – 1, proti – 0 

 

Uznesenie č. 1  

Akademický senát UK schválil program zasadania s nasledovnými zmenami oproti pôvodne 

navrhovanému programu: Návrh rektora UK na člena vedeckej rady UK doc. PhDr. Mikuláša 

Beka, PhD. bude bod 4. a vystúpenie prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. bude  označený ako 

informácia.  

 

Bod č. 3  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Eduard Burda, PhD., Mgr. Peter Paulis, doc. 

PharmDr. Jindra Valentová, PhD.  
Hlasovanie: za – 54, proti – 0, zdrţal sa – 3  

 

Uznesenie č. 2 

Akademický senát UK schválil do návrhovej komisie týchto členov: JUDr. Eduard Burda, 

PhD., Mgr. Peter Paulis, doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.  

 

Bod č. 4  Návrh rektora UK  na člena vedeckej rady UK doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD. 
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Na návrh rektora UK, predseda AS UK predloţil na schválenie nového člena vedeckej rady 

UK doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD. Na poznámku F. Gahéra, ţe senát predloţil málo 

informácií o navrhovanom členovi vedeckej rady predseda AS UK odpovedal, ţe senát má 

k dispozícii iba tento  materiál, avšak schvaľovanie sa musí uskutočniť do najbliţšieho 

zasadania vedeckej rady.  
Hlasovanie: za – 46, proti – 1, zdrţal sa – 2, neplatné hlasovacie lístky – 4  

 

Uznesenie č. 3 
Akademický senát UK schválil návrh rektora UK na menovanie doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD.  

rektora Masarykovej univerzity v Brne za člena vedeckej rady UK v Bratislave v zmysle § 9 

odsek 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a článku 28 ods. 6 štatútu UK.  

 

Bod č. 5  Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK – schválenie  

Predseda AS UK poďakoval právnej komisii AS UK za vypracovanie návrhu dodatku k 

Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu  Univerzity 

Komenského v Bratislave. Materiál bol prerokovaný na predsedníctve AS UK, kde sa urobili 

úpravy, ktoré sú uţ zapracované do predloţeného materiálu, preto ho predsedníctvo AS UK 

odporúča schváliť. Predsedníčka právnej komisie L. Kurilovská vysvetlila potrebu vypracovania 

dodatku k rokovaciemu poriadku tým, ţe boli v ňom menšie nedostatky a je potrebné vypracovať 

ho tak aby senát pracoval efektívne. K hlasovaniu systémom per rollam poznamenala, ţe je za to 

aby sa vyuţívalo iba v nutných prípadoch z časových dôvodov. V dodatku je uvedené, kedy sa 

nemôţe pouţiť. F. Gahér má výhrady proti článku 6 ods. 5 (bod 5 návrhu) o okamţitom ukončení 

diskusie. Nie je za to, aby si senátori zväzovali ruky a bránili diskusii. Pripája sa k nemu aj M. 

Kusá a K. Adamicová, ktorej sa nepáči pojem okamţité skončenie. E. Burda poznamenal, ţe 

takéto ustanovenie má aj Právnická fakulta UK ale je v rokovacom poriadku preventívne a on sám 

ako predseda AS PraF UK ho ešte nevyuţil. Pritom okamţité skončenie diskusie je moţné aj 

podľa súčasného právneho stavu. D. Ševčovič sa vyjadril, ţe takéto ustanovenie má aj 

Akademický senát FMFI UK, avšak navrhuje moţnosť okamţitého skončenia diskusie, ak tento 

návrh získa dvojtretinovú väčšinu prítomných členov AS UK. Vzhľadom na názor diskutujúcich 

k tomuto bodu a na návrh F. Gahéra predseda AS UK dal hlasovať o vypustení bodu 5 z návrhu 

dodatku k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave.  
Hlasovanie: za – 26, proti – 24, zdrţal sa – 4         

 

Na platné a účinné uznesenie AS UK sa v zmysle vnútorných predpisov vyţaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS UK, preto Akademický senát UK neschválil 

v návrhu dodatku k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave návrh na vypustenie bodu  5 návrhu:    
Čl. 6 ods. 5 sa na konci dopĺňa vetami: „Ak diskusia  k bodu programu trvá neprimerane dlho, 

môţe kaţdý člen AS UK navrhnúť jej okamţité skončenie alebo obmedzenie vystúpení. 

Vedúci zasadania dá o tomto návrhu okamţite hlasovať. Ak nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov AS UK odhlasuje okamţité skončenie diskusie, diskusia k danému bodu 

programu sa ihneď skončí a nasledujú hlasovania o navrhnutých uzneseniach k danému bodu 

programu; vedúci zasadania má aj po skončení diskusie k danému bodu programu právo 

predloţiť návrh uznesenia; kaţdý člen AS UK môţe k tomuto návrhu uznesenia predniesť 

pripomienku v trvaní najviac jednej minúty. Ak nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

členov AS UK odhlasuje obmedzenie vystúpení, v danom bode programu prebehnú 

vystúpenia v zmysle odhlasovaných obmedzení a po nich nasledujú hlasovania o navrhnutých 

uzneseniach k danému bodu programu, vedúci zasadania má aj po skončení diskusie 

k danému bodu programu právo predloţiť návrh uznesenia; kaţdý člen AS UK môţe k 

tomuto návrhu uznesenia predniesť pripomienku v trvaní najviac jednej minúty“. 
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Predseda AS UK dal hlasovať o návrhu D. Ševčoviča, aby sa v bode 5 návrhu dodatku č. 1 

k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok Akademického senátu  Univerzity 

Komenského v Bratislave slovo „nadpolovičná“ dvakrát zmenilo na slovo „dvojtretinová“.   
Hlasovanie: za – 42, proti – 2, zdrţal sa – 9         

 

Uznesenie č. 4 

Akademický senát UK schválil v návrhu dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 

Rokovací poriadok Akademického senátu  Univerzity Komenského v Bratislave zmenu v bode 5 

návrhu a to tak, ţe slovo „nadpolovičná“ sa dvakrát mení na slovo „dvojtretinová“.   

 

S návrhom M. Putalu v bode 6 návrhu dodatku č. 1, čl. 6 ods. 18 vypustiť písm. c) (text 

„schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie prorektorov“) a primerane upraviť 

označovanie ďalších písmen, predkladatelia dodatku č. 1  k rokovaciemu poriadku AS UK sa 

stotoţnili a ďalej predkladajú návrh dodatku v tomto znení.  

 

F. Gahér navrhol v bode 6 návrhu dodatku č. 1 k RP AS UK, v čl. 6 ods. 16 písm. a) 

vypustenie slovného spojenia „ktoré nepredpokladajú rozpornú diskusiu“.   
Hlasovanie: za – 6, proti – 36, zdrţal sa – 9   

 
Na platné a účinné uznesenie AS UK sa v zmysle vnútorných predpisov vyţaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS UK, preto Akademický senát UK 

neschválil v návrhu dodatku k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok 

Akademického senátu  Univerzity Komenského v Bratislave v bode 6 návrhu, v čl. 6 ods. 16 

písm. a) vypustenie slovného spojenia „ktoré nepredpokladajú rozpornú diskusiu“.   
 

Nakoľko ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie predmetného materiálu neboli, predseda AS UK dal 

hlasovať o návrhu dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 Rokovací poriadok 

Akademického senátu  Univerzity Komenského v Bratislave v predloţenom znení v zmysle 

navrhnutých a schválených pripomienok. 
Hlasovanie: za – 47, proti – 5, zdrţal sa – 4  

 

Uznesenie č. 5 

Akademický senát UK schválil návrh dodatku  č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 8/2010 

Rokovací poriadok Akademického senátu  Univerzity Komenského v Bratislave  v znení 

navrhnutých a prijatých zmien a doplnení.   
 

Bod č. 6   „Zdravie a systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku“ prof. MUDr. Peter 

Labaš, CSc. dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave - informácia  

Prof. P. Labaš informoval o súčasnom stave v zdravotníctve. Vzhľadom na to, ţe pôsobil aj 

v zahraničí, dovolí si poukázať na nedostatky. Uviedol problém zdravotných sestier, ktoré po 

zrušení stredných zdravotníckych škôl nedisponujú tradičnými schopnosťami stredoškolských 

zdravotníckych pracovníkov. Organizácia nemocníc a zdravotná starostlivosť by potrebovala 

reorganizáciu pretoţe starostlivosť napr. o starých ľudí je nedostatočná. Bolo by potrebné pre 

nich vytvoriť doliečovacie pracoviská. Problémom sú aj zdravotné poisťovne, ktoré sa 

vytvorili v roku 1994 a mnoho finančných prostriedkov pohltí administratíva. Aby pacienti 

neboli duplicitne vyšetrovaní, musí sa urobiť prehľad. Tak isto aj v nákupoch zdravotnej 

techniky, ktoré sa nedostatočne vyuţívajú. Podľa prof. P. Labaša treba zaviesť audit 

v nemocniciach čím sa môţe predísť vytváraniu dlhov, ktoré vznikajú aj nedostatočnými 

platbami za zdravotné úkony zo strany poisťovní, ktoré si napriek tomu vytvárajú zisky. 

Nesúhlasí s tým, aby si zdravotné poisťovne odkladali zisk z verejných prostriedkov.  
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Bod č. 7  Žiadosti o prenájom a predaj nehnuteľností - schválenie   

Predsedníčka finančnej komisie E. Macháčová informovala o stanovisku komisie 

k predloţeným ţiadostiam. Členovia komisie namietali proti nízkej cene za prenájom 

v prípade firmy LTV studio a Lux comunication, ostatné odporúčajú schváliť avšak na 5 

rokov. Zároveň vyjadrila nespokojnosť s tým, ţe ţiadosti posielajú predkladatelia neskoro. 

Odvolávala sa na dodrţiavanie uznesenia senátu zo dňa 16. 12. 2009, ktoré hovorí o termíne 

zasielania ţiadostí. Riaditeľ VM Mlyny R. Gula poveril vedúceho ekonomického úseku Mgr. 

Jána Ondrejku s vysvetlením ţiadostí firiem LTV studio a Lux comunication, ktoré finančná 

komisia neodporučila schváliť na predchádzajúcom zasadnutí senátu. Obidve firmy 

prenajímajú miestnosti v unimo bunkách, ktoré sú v zlom stave, preto musia ţiadať primerané 

nájomné. Keďţe nemajú merače energií, musia sa dohodnúť na paušále tieţ primerane 

k nákupu energie. K cene garáţe a parkovacej plochy poznamenal, ţe odporúča osobnú 

obhliadku a okrem toho VM Mlyny vzhľadom na polohu nie je miesto pre štandardné ceny. 

Podľa M. Putalu a E. Burdu treba urobiť obhliadku a potom sa vrátiť k schvaľovaniu čo 

podporil aj P. Lukačka. E. Macháčová navrhuje všetky ţiadosti schváliť avšak iba na 5 rokov. 

Predaj nehnuteľnosti v Martine zdôvodnil dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

Administratívna budova bývalého dekanátu je stará a pre fakultu uţ nepotrebná. Po 

neúspešnej snahe prenajať ju bude potrebné nájsť kupca čo najskôr, pretoţe na udrţiavanie 

budovy (kúrenie) sa vynakladajú finančné prostriedky. Uvedomuje si, ţe cena ktorú stanovil 

znalec je nízka ale musí sa brať do úvahy vek budovy. Ďalším krokom bude vypísanie ponuky  

a následné schválenie v senáte po vybratí kupca. M. Putala podporuje predaj po stanovení 

ceny pri kúpe. F. Gahér taktieţ schvaľuje a získané prostriedky navrhuje  rozdeliť určeným 

spôsobom pričom časť sa poukáţe do špeciálneho fondu. Predseda AS UK dal hlasovať za 

schválenie ţiadostí o prenájom a predaj nehnuteľností.  
Hlasovanie za prenájom: za – 44, proti – 0, zdrţal sa – 5   

Hlasovanie za predaj: za – 48, proti – 0, zdrţal sa – 4  

 

Uznesenie č. 6 

Akademický senát UK schválil niţšie uvedené ţiadosti o prenájom nehnuteľností. V prípade 

firmy DITEL, s. r. o. (bod 10), MUDr. Magdaléna Muráňová, s. r. o. (bod 12), MUDr. Danica 

Petrovajová (bod 13) a v prípade firmy Študentský servis (bod 15), senát schválil prenájom na 

5 rokov, t. j. od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

1. Siegfried Generics International AG, Schwitzerland, (predĺţenie nájmu) nebytové 

priestory na uskladnenie vzoriek liečiv v zabudovanom chladiacom zariadení 

o rozlohe 5,8 m
2
. Nájomné 331,95 €/mesiac bez DPH. Spotreba energie – vypočítaná 

podľa technických parametrov chladiaceho boxu 91,29 €/mesiac + DPH. Doba nájmu: 

1. 10. 2011 – 31. 3. 2012. Podáva JLF Martin. 

2. Telovýchovná jednota Slávia UK, (predĺţenie zmluvy) – švédsky domček B-8, 

lodenica  na Botanickej č. 7. Nájomné 332 €/rok. Sluţby, energia – podľa spotreby. 

Pôvodná zmluva bola na obdobie 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010. Nájomník ţiada 

o predĺţenie na 5 rokov do 31. 12. 2015. Podáva: RUK. 

3. Vodácky klub Tatran Karlova Ves, časť pozemku o rozlohe cca 356,50 m
2
 ohradený 

priestor  v areáli Švédske domčeky na odstavenie 5 – 6 prívesov na lode. Nájomné 10 

€/rok. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016. Podáva RUK. 

4. LTV studio (predĺţenie nájmu), priestor v unimo bunke o výmere 245,86 m
2
 ako 

kancelárie a nahrávacie štúdio. Cena: 20 €/m
2
/rok, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + 

DPH . Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015. Podáva VM Mlyny. 

5. LUX comunication, priestor vo výškových blokoch o výmere 42,82 m
2
 (uţ prenajíma 

priestor o výmere 802,18 m
2
) ako kancelárie, sklady, nahrávacie štúdiá. Kancelárie 

a štúdiá (aj s predchádzajúcim prenájmom) 430,20 m
2
, sklady, chodby, sociálne 
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zariadenia a technické miestnosti 414,80 m
2
. Cena: kancelárie a štúdiá 50 €/m

2
/rok, 

sklady, chodby, sociálne zariadenia a technické miestnosti 15,70 €/m
2
/rok. Nájomné 

priemer 33,19 €/m
2
/rok bez DPH. Energia a sluţby podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 

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

6. TULUM, s. r. o. (predĺţenie nájmu) nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 o výmere 

38 m
2
 ako kancelária a o výmere 145 m

2
 ako plechová garáţ. Nájomné: kancelária 

o výmere 38 m
2
 – 66,39 €/m

2
/rok = 2 522,82 €/rok, plechová garáţ o výmere 145 m

2
 – 

26,56 €/m
2
/rok = 3 851,20 €/rok. Sluţby (teplo, stráţna sluţba, OLO) 6 €/m

2
/rok = 1 

098 € +  DPH 219,6 € . Elektrina podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 9. 2011 – 31. 8. 

2016. Podáva RUK.  

7. VaKaS, s. r. o. (predĺţenie nájmu) nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 o výmere 

256 m
2
 ako kancelária, o výmere 45 m

2
 ako sklad a o výmere 260 m

2
 ako parkovacia 

plocha. Nájomné: kancelária o výmere 256 m
2
 – 33,194 €/m

2
/rok = 8 497,66 €/rok, 

sklad o výmere 45 m
2
 – 33,194 €/m

2
/rok = 1 496, 73 €/rok, parkovacia plocha 

o výmere 260 m
2
 – 13,28 €/m

2
/rok  = 3 452,80 €/rok + DPH 690,56 €. Sluţby (teplo, 

stráţna sluţba, OLO) 8 €/m
2
/rok = 2 048 € + DPH 409,60 €. Elektrina podľa spotreby. 

Doba nájmu: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2012. Podáva RUK.  

8. D.A.G. servis (predĺţenie nájmu), nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 o výmere 

145 m
2
 ako plechová garáţ (sklad), o výmere 60 m

2
 ako parkovacia plocha. Nájomné: 

plechová garáţ (sklad) o výmere 145 m
2
 – 30 €/m

2
/rok = 4 350 €/rok, parkovacia 

plocha o výmere 60 m
2
 – 15 €/m

2
/rok = 900 € + DPH 180 €. Sluţby (stráţna sluţba, 

OLO) 4 €/m
2
/rok = 580 € + DPH 116 €. Elektrina podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 1. 

2012 – 31. 12. 2013. Podáva RUK.  

9. ARTON, s. r. o. (predĺţenie nájmu), pozemok o výmere 2,55 m
2
 na reklamné 

zariadenie. Nájomné: 208,63 €/m
2
/rok. Bez energií. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 

2013. Podávajú Mlyny. 

10. DITEL, s. r. o. (predĺţenie nájmu) priestor bývalých študovní na Átriových domoch 

o výmere 25,6 m
2
 ako kancelária. Nájomné: 40 €/m

2
/rok bez DPH. Energia paušál 12 

€/m
2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017. Podávajú Mlyny.  

11. Kusý Peter, (predĺţenie zmluvy) priestor v objekte Unimo o výmere 24,80 m
2
 ako 

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

2
/rok + 

DPH. Doba nájmu: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2015. Podávajú Mlyny.  

12. MUDr. Magdaléna Muráňová, s. r. o. (predĺţenie zmluvy), priestor vo Výškových 

blokoch o výmere 24,70 m
2
. ako zubná ambulancia (ambulancia 17,55 m

2
, čakáreň 

7,15 m
2
). Nájomné: 33,19 €/m

2
/rok bez DPH, elektrina (ambulancia, čakáreň) podľa 

spotreby, ostatná energia a sluţby (ambulancia) paušálne 8 €/m
2
/rok + DPH. Doba 

nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017.  Podávajú Mlyny. 

13. MUDr. Danica Petrovajová (predĺţenie zmluvy), priestor vo Výškových blokoch 

o výmere 34,80 m
2
 ako ambulancia. Nájomné: 33,19 €/m

2
/rok bez DPH, elektrina 

podľa spotreby, ostatná energia a sluţby paušál 8 €/m
2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 1. 

2012 – 31. 12. 2017. Podávajú Mlyny.  

14. Šiška Ľuboslav (predĺţenie zmluvy), priestor v objekte Unimo o výmere 24,80 m
2
 ako 

sklad. Nájomné: 23,24 €/m
2
/rok bez DPH, energie paušál 9,96 €/m

2
/rok + DPH. Doba 

nájmu: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2015. Podávajú Mlyny.  

15. Študentský servis (predĺţenie nájmu), priestor vo Výškových blokoch o výmere 31,14 

m
2
 ako kancelária. Nájomné: 83 € /m

2
/rok bez DPH, elektrina podľa spotreby, ostatná 

energia a sluţby paušál 8 €/m
2
/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017. 

Podávajú Mlyny.          

16. Mäčková Miroslava, nebytový priestor o výmere 20 m
2 

ako Copy shop na prízemí VŠ 

internátu v Martine. Nájomné 20 €/m
2
/rok. Elektrina, teplo, stráţna sluţba, OLO – 
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podľa technických parametrov 3 kopírovacích strojov a pomernou čiastkou zo 

skutočnej spotreby energií internátu 11,75 €/mesiac + DPH 2,35 €. Doba nájmu: 1. 1. 

2012 – 31. 12. 2014. Podáva JLF. 

17. Národné športové centrum, (predĺţenie zmluvy) nebytové priestory v Lodenici UK – 

umiestnenie 5 tréningových veslovacích trenaţérov a 2 súprav činiek, olympijských 

nakladačiek s lavicami a ich vyuţívanie svojimi športovcami mimo hodín TV fakúlt. 

Nájomné: 300 €/mesiac. Doba nájmu: 2. 1. 2012 – 30. 4. 2012. Podáva RUK. 

18. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, uţívanie stojanov na lode 

a posilňovne v Lodenici UK. Uskladnenie 6 lodí (1 stojan pre 6 lodí), loď á 50 €/rok, 

výučba po 3 hodiny/týţdeň pre študentov STU v posilňovni (v nepriaznivom počasí) 

po 12 študentov/hod. Nájomné: 300 €/rok. Doba nájmu: 2. 1. 2012 – 31. 12. 2016. 

Podáva RUK.   

19. Akademický športový klub DUNAJ, (predĺţenie zmluvy) uţívanie stojanov na lode 

v Lodenici UK. Uskladnenie lodí a uţívanie 2 stojanov po 6 úloţných priečkach. 

Nájomné: 396 €/rok. Doba nájmu: 2. 1. 2012 – 31. 12. 2016. Podáva RUK. 

20. TJ Slávia medik pri LF UK (predĺţenie zmluvy), uţívanie stojanov na lode v Lodenici 

UK. Uskladnenie lodí na 14 úloţných priečkach (zníţenie počtu priečok z 24 ks). 

Nájomné: 33 €/rok/1 priečka. Doba nájmu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016. Podáva RUK.   

21. Kardiag, s. r. o., kancelária o rozlohe 18 m
2
 na poskytovanie prezentácie  

medicínskych produktov. Nájomné: 66 €/m
2
/rok, sluţby a energia 45,29 €/mesiac 

s DPH. Doba nájmu 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016. Podáva PriF.   

 

Uznesenie č. 7 

Akademický senát UK schválil predaj nasledovnej nehnuteľnosti: 

Administratívna budova bývalého Dekanátu JLF UK, ktorá sa nachádza na  Záborského ulici 

v Martine, súpisné číslo 4, orientačné číslo 2. Budova bývalého dekanátu je postavená na 

pozemkoch parc. č. 237/9 o výmere 157 m² a pozemku parc. č. 237/69 o výmere 96 m², v k.ú. 

Martin, obec Martin, okres Martin, zapísaných na liste vlastníctva č. 3573 a na pozemku parc. 

č. 237/57 o výmere 411 m² v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin, zapísaný na LV č. 4217. 

Znalecký posudok stanovil hodnotu administratívnej budovy na 503 628,50 €. 

Pozemok na parcele č. 237/57 o výmere 411 m
2
 v k. ú. Martin, obec Martin, okres    Martin, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 4217. Znalecký posudok stanovil hodnotu pozemku na 

23 994,18 €.    
 

Bod č. 8  Doplnenie a schválenie členov komisií AS UK 

Predseda AS UK informoval o záujme niektorých ďalších členov  pracovať v komisiách AS 

UK aj spomedzi členov akademickej obce čo Akademický senát UK víta, avšak ţiada členov 

komisií aby sa zasadnutí pravidelne zúčastňovali. Doplňujú sa tieto komisie: právna komisia – 

Mgr. Martin Daňko, Mgr. Martin Dufala, Mgr. Vladimír Minčič, Mgr. Ján Škrobák, PhD., 

JUDr. Martin Turčan, PhD., finančná komisia – Mgr. Martin Daňko, doc. PhDr. Magdaléna 

Samuhelová, CSc., volebná a mandátová komisia – PhDr. Viera Bennárová, RNDr. Vladimír 

Falťan, Mgr. Gašpar Fronc, PaedDr. Jana Labudová, PhD., Mgr. Petronela Luprichová, doc. 

MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., komisia pre rozvoj – RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., Bc. 

Ľubica Šimková, komisia pre študentské domovy a ubytovanie – Babora Dupáková. 
Hlasovanie: za – 51, proti – 0, zdrţal sa – 0       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Uznesenie č. 8 

Akademický senát UK zvolil dodatočne do komisií AS UK týchto členov: 

Právna komisia – Mgr. Martin Daňko, Mgr. Martin Dufala, Mgr. Vladimír Minčič, Mgr. Ján 

Škrobák, PhD., JUDr. Martin Turčan, PhD. 

Finančná komisia – Mgr. Martin Daňko, doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
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Volebná a mandátová komisia – PhDr. Viera Bennárová, RNDr. Vladimír Falťan, Mgr. 

Gašpar Fronc, PaedDr. Jana Labudová, PhD., Mgr. Petronela Luprichová, doc. MUDr. 

Vojtech Ozorovský, CSc. 

Komisia pre rozvoj – RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., Bc. Ľubica Šimková 

Komisia pre študentské domovy a ubytovanie – Barbora Dupáková 

 

Bod č. 9  Informácie od vedenia UK 

Rektor UK informoval o ukončení výberového konania na funkciu kvestora UK. Komisia 

výberového konania navrhla Ing. Moniku Tarabovú a vedenie Univerzity návrh akceptovalo. 

Ministerstvo školstva SR vydalo výzvu na podávanie zriadenia vedecko-výskumných centier 

na Slovensku. Univerzita Komenského pripravuje veľký projekt v ktorom bude 

v rovnocennom partnerstve so Slovenskou technickou univerzitou a Slovenskou akadémiou 

vied. Dekani jednotlivých fakúlt sa na ňom taktieţ zúčastňujú. Vedecko-výskumný park sa 

plánuje v Mlynskej doline, pričom treba deklarovať aj jeho udrţanie. Univerzita vydala 

smernicu o poplatkoch štúdia na UK, kde sa študenti dozvedia v akých prípadoch sa odpúšťa 

školné. Priebeh výberového konania na Univerzite sa zdokonaľuje aby nedošlo 

k pochybeniam, nákupy sa musia realizovať centralizovane. Ďalej informoval o zámere 

zriadiť na Univerzite propagačno-informačné centrum, kde budú pripravené rôzne propagačné 

materiály, aj materiály súvisiace s výmenou študentov. Fakulty budú musieť tieţ prispieť 

k tomuto projektu.        

 

Bod č. 10  Informácie od predsedu AS 

Predseda AS UK v krátkosti informoval o výsledku rokovania predsedníctva AS UK, podľa 

ktorého poveruje doc. D. Olejára vypracovaním aktualizácie informačného systému, taktieţ 

podporuje myšlienku zámeru vedenia UK o zriadení propagačno-informačného centra a ţiada 

predsedov komisií AS UK aby informovali predsedníctvo AS UK o účasti jednotlivých 

členov na zasadnutiach komisií AS UK.   

 

Bod č. 11  Rôzne  

M. Putala sa informoval ako plánuje vedenie Univerzity výraznejšie podporovať kvalitu 

fakúlt aj vo svetle zverejneného hodnotenia fakúlt agentúrou ARRA. Podľa rektora UK 

hodnotenie podľa ARRA je len jedným z hodnotení. Univerzita Komenského je najlepšou 

slovenskou univerzitou z pohľadu medzinárodného hodnotenia. Vedenie Univerzity 

pripravuje systém interného hodnotenia kvality v rámci projektu podporeného MŠ SR. Ďalej 

M. Putala informoval o zmene v štatúte VEGA odsúhlasenej jej rozšíreným predsedníctvom  

podľa ktorej bude môcť byť od roku 2013 jeden riešiteľ len na dvoch projektoch. Orgány 

VEGA tým reagujú na nárast počtu podávaných projektov. Upozornil, ţe toto administratívne 

obmedzenie môţe negatívne ovplyvniť vedeckú spoluprácu a vyuţitie unikátnych prístrojov.“ 

Na otázku F. Gahéra ako sa rieši list pracovníka Právnickej fakulty UK Ing. Dušana Masára, 

PhD. odpovedal E. Burda. D. Masár podal námietku proti výberovému konaniu na miesto 

odborného asistenta v liste adresovanom Akademickému senátu Právnickej fakulty UK, preto 

ho poţiadal o doplnenie svojho podania o ďalšie informácie, medzi inými aj o prognózu 

vedecko-pedagogického rastu. Riešenie tejto otázky je však v kompetencii dekana PraF UK. 

Uviedol, ţe senát nemá právomoc v takýchto prípadoch. Podľa F. Gahéra na základe takéhoto 

podnetu senát má právo obrátiť sa na dekana fakulty aby mal informáciu z obidvoch strán. 

Treba konať tak, aby neboli podozrenia zo strany médií. Rektor UK: Univerzita rieši tento 

problém. JUDr. M. Partlovú vedúcu útvaru hlavného kontrolóra UK poţiadal senát o zhrnutie 

šetrenia podnetu: Podnet D. Masára je v štádiu šetrenia a má sa k nemu vyjadriť dekan 

fakulty. Pri výberovom konaní komisia odporučí príslušného uchádzača, ale nevybraným 
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uchádzačom sa ich neúspech nezdôvodňuje. Na záver F. Gahér poznamenal, ţe bude čakať na 

informáciu o vyriešení prípadu.  

 

 

 

 

       Doc. MUDr. Daniel Böhmer, CSc. 

        predseda AS UK  
 

 

 

Návrhová komisia: JUDr. Eduard Burda, PhD. 

   Mgr. Peter Paulis 

   Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

  


