
Výpis uznesení zo 6. zasadnutia AS UK dňa 24.10.2012

Uznesenie č. 6.1
AS UK schválil za členov mandátovej a návrhovej komisie Mgr. Petra Lukačku, doc. PhDr.
Magdalénu Samuhelovú, CSc. a Bc. Lukáša Antáleka

Uznesenie č. 6.2
AS UK odporúča členom AS UK, aby pri vzdaní sa mandátu člena AS UK vyhotovili tento
prejav vôle v písomnej forme a doručili ho predsedovi AS UK. Člen AS UK vo vzdaní sa
mandátu uvedie, či sa vzdáva len členstva v AS UK alebo aj v komisiách AS UK, ktorých je
členom. Členstvo AS UK zaniká dňom doručenia vzdania sa mandátu. Predseda AS UKje
povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predsedu Volebnej
a mandátovej komisie AS UK. AS UK schválil toto uznesenie jednomyseľne.

Uznesenie č. 6.3
AS UK schváli jednomyseľne nasledujúce žiadosti o prenájmy:

6.3.1. nájomca :VaKaS, s.r.o. Staré Grunty 55, BA (predlženie nájmu), nebytový priestor
256 m2 -kancelárie, nebyt. priestor 45 m2 -sklad a ľarkovacia plocha 260 m2. Nájomné:
kancelária - 33,194 €/m2Irok, sklad -33,194 €/m /rok, parkovacia plocha-13,28 €/m2/rok.
Elektrina a voda fakturovaná na základe skutočného odberu. Teplo, strážna služba a OLO
paušálne 8 €/m2Irok. Doba nájmu: 1.11.2012 - 31.10.2017. Podáva: RUK.

6.3.2. nájomca: Archaeoservices s.r.o., Šuleková 2, BA , (predlženie nájmu). Manželské
internáty súp.č. 5695, na parcele č.2940/24, blok A, výmera 86,65 m", účel kancelária,
nájomné 50 €/m2Irok bez DPH, Elektr.energia podľa spotreby, ostatné služby a energie
zálohový poplatok 10 €/m2/rok + DPH.
Doba nájmu: 15.10.2012 -.14.10.2014. Podáva: Mgr. riaditeľ R. Gula - Mlyny

6.3.3. nájomca: Jozef Daniš, Zlatníky 313, Bánovce nad Bebravou, (predlženie nájmu).
Atriové domky s.č. 6134, parcely 2929, na bloku N 2.NP, výmera 10,14 m2

, účel kopírovacie
služby, nájomné 83 €/m2Irok bez DPH, ostatné služby a energie zálohový poplatok
15 €/m2Irok + DPH. Doba nájmu: 1.10.2012 - 30.09.2014. Podáva Mgr. riaditeľ R. Gula-
Mlyny

6.3.4. nájomca: Jozef Herák - newBorn Production, Fandlyho 750/16, Sereď (predlženie
nájmu). Atriové domky s.č. 6134, parcela 2929 na bloku R 1.NP, výmera 74,63 m", účel
tanečná škola, nájomné 40 €/m2Irok bez DPH, ostatné služby a energie zálohový poplatok
15 €/m2Irok + DPH. Doba nájmu: 1.1.2013 - 31.12.2014. Podáva Mgr. riaditeľ R. Gula-
Mlyny

6.3.5. nájomca: Plotbase s.r.o., Košická 5, BA (predlženie nájmu). Atriové domky s.č. 6134,
parcela 2929 na bloku R l.NP, výmera 24,23 m2

, účel kopírovacie služby, nájomné
70 €/m2Irok bez DPH, ostatné služby a energie zálohový poplatok 16 €/m2/rok + DPH.
Doba nájmu: 1.1.2013 - 31.12. 2014. Podáva Mgr. riaditeľ R. Gula - Mlyny

6.3.6. nájomca: Sauny Patrik 7 s.r.o. Hlaváčiková 21, BA (predlženie nájmu). Manželské
internáty súp.č. 5695, na parcele č.2940/24, blok J prízemie a 1.NP, výmera 195,47 m2 , účel
výroba sáun a malých drevených stavieb, nájomné 30 €/m2Irok bez DPH, ostatné služby
a energie zálohový poplatok 15 €/m2Irok + DPH.
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Doba nájmu: 1.1.2013 - 31.12.2014. Podáva Mgr. riaditeľ R. Gula- Mlyny

6.3.7. nájomca: EUROINEX, s.r.o. Majerská cesta 36, BB (predlženie nájmu). Nebytový
priestor č.916, budova súp.č. 6220, blok B9, Botanická 7, BA, výmera 10 m2

, účel sklad,
nájomné 39,83 €/m2/rok bez DPH, cena za poskytované služby - revízie zariadení, strážna
služba, deratizácia, dezinsekcia vo výške 45,95 €I rok + DPH.
Doba nájmu: 1.11.2012- 31.10. 2013. Podáva PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba

6.3.8. nájomca: ANWELL, s.r.o. Čelno 394, Podbrezová-Lopej (predlženie nájmu).
Nebytový priestor, časť chodby v budove Vysokošk.intem.Družba UK, budova súp.č. 6, D l,
Botanická 25, BA, pozemok parc.3118 v k.ú.Karlova Ves výmera 1,0 m2 , účel umiestnenie 1
ks kopírovacieho stroja pre študentov, nájomné 39,83 €/m2/rok bez DPH, elektr.energia
31,77 €I rok + DPH. Doba nájmu: 1.11.2012 - 31.10.2013. Podáva PhDr. Ivan Daňo,
riaditeľ VI Družba.

6.3.9. Žiadosť o predlženie prenájmu nehnuteľnosti:
Cirkevný zbor ECA V, predlženie nájmu, priestor na Átriových domoch o výmere 161,25m2

ako evanjelické pastoračné centrum. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom stanovené
za rovnakých podmienok ako má UPC.

Uznesenie č. 6.4
AS UK schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemok
parc. č. 2975/2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727, ktorý je
vo výlučnom vlastníctve UK v prospech: vlastníka pozemkov parc. č. 74417, 744/20, 744/24,
744/25, 744/26, 744/27, 2975/28, 2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely: uloženia prípojok
k inžinierskym sieťam - plynovej prípojky v dlžke 67,52 m a kanalizačnej prípojky v dÍžke
144,15 m, ktoré spolu tvoria záber 106 m2 a prístupu k nim v šírke najviac 5 m od osi
uloženia. Za jednorazovú odplatu: 105,03 Eur1m2 plus DPH

Uznesenie č. 6.5
AS UK schválil návrh rektora na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemok
parc. č. 3036/1, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727, ktorý je
vo výlučnom vlastníctve UK v prospech: vlastníka pozemkov parc. č. 74417, 744/20, 744/24,
744/25, 744/26, 744/27,2975/28,2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely: uloženia kanalizačnej
prípojky v rozsahu 5,04 m x 1 m a prístupu k nej v šírke najviac 5 m od osi uloženia za
jednorazovú odplatu: 105,03 Eur/m2 plus DPH.

Uznesenie č. 6.6
AS UK súhlasí s doterajším postupom rektora UK pri jednaniach o novej zmluve o praktickej
výučbe a žiada ho, aby v týchto aktivitách naďalej pokračoval. AS UK žiada rektora UK, aby
o priebehu týchto jednaní pravidelne informoval AS UK.
Uznesenie AS UK prijal jednomyseľne.

Uznesenie č. 6.7
AS UK odporúča rektorovi UK vytvorenie pracovnej skupiny k príprave Návrhu zmluvy
o praktickej výučbe a zriadeniu výučbových pracovísk medzi UK a UNB.
Výsledný návrh bol schválený jednomyseľne.
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Uznesenie č. 6.8
AS UK berie na vedomie informáciu o Správe o pedagogickej činnosti na UK za
akad. rok 2011-2012.

Uznesenie č. 6.9
AS UK berie na vedomie informáciu o Vedecko-výskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu
za rok 2011.

Uznesenie č. 6.10
Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaniu výskumu a vývoja v Slovenskej republike

z 24. 10.2012
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave žiada vládu Slovenskej

republiky, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvo financií, aby
urýchlene uskutočnili razantné kroky na nápravu stavu a zmenu nezdravých trendov vo
financovaní výskumu a vývoja na Slovensku. A to predovšetkým:

neodkladným vyhlásením Všeobecnej výzvy 2012 v rámci APVV s primeraným
finančným krytím,
zvýšením objemu prostriedkov alokovaných na projekty VEGA a KEGA v r. 2013,
obnovením účelovej finančnej podpory realizácie projektov medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce (MVTS) z "inštitucionálnej" zložky financovania verejných
vysokých škôl.
vyšším dôrazom na kvalitu výskumnej činnosti pri rozdeľovaní neúčelovej dotácie
verejných vysokých škôl.

Odôvodnenie
V SR pretrváva výrazný nedostatok financií na výskumnú činnosť v absolútnom aj

relatívnom vyjadrení (neporovnateľne menší objem voči okolitým štátom, členským štátom
EÚ či OECD v ľubovoľných prepočtoch - na výskumníka, na obyvateľa či na HDP).
Udržanie výskumnej a vývojovej činnosti na Slovensku je kriticky dôležitý najmä pre potreby
oživenia ekonomiky v podmienkach ekonomickej krízy ajej budúceho rozvoja. Pretrvávanie
problémov vo financovaní výskumu a vývoja bude ďalej prispievať k odchodu nadaných
a vysoko vzdelaných ľudí zo Slovenska do zahraničia a bude prehlbovať hlboké zaostávanie
nielen výskumu a vývoja ale aj rozvoja hospodárstva na Slovensku. V neposlednom rade
negatívne ovplyvní kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

1. V oblasti podpory špičkového výskumu Agentúra na podporu výskumu a vývoja
(APVV) v roku 2012 nevyhlásila "všeobecnú výzvu" na podávanie žiadostí
o financovanie projektov výskumu a vývoja iniciovaných riešiteľmi. Podľa zákona
takéto projekty APVV financuje ako jediná inštitúcia bez ohľadu na príslušnosť
žiadateľov k rezortom. Narušuje sa tým kontinuita výziev v štvorročnom cykle.
Špičkové slovenské výskumné kolektívy nielen z vysokých škôl teraz nemajú
možnosť uchádzať sa o financovanie výskumných aktivít z národných verejných
zdrojov v priamej súťaži.

2. V oblasti podpory výskumu pre potreby vzdelávania v rámci "inštitucionálneho"
grantového systému vysokých škôl VEGA a KEGA už niekoľko rokov nedošlo
k navýšeniu prostriedkov. To sa prejavuje na deformácii hodnotiaceho procesu a vedie
k podpore len malej časti podaných projektov. Nízkou mierou podpory a podporou len
špičkových projektov sa vážne ohrozuje realizácia širšieho výskumu bezprostredne
naviazaného na vysokoškolské vzdelávanie, čo významne obmedzuje kvalitu
vzdelávania v druhom, no najmä treťom stupni vzdelávania.
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3. Vysokým školám bolo zrušené účelové financovanie podpory realizácie projektov
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce z "inštitucionálnej" zložky
financovania verejných vysokých škôl, ktorá je potrebné na podporu realizácie
výskumu v rámci medzinárodnej spolupráce. APVV túto funkciu nenahradila.

4. Kvalitu výskumu a vývoja v SR mohla zlepšiť infraštruktúra výskumu a vývoja,
obstaraná z prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Centier excelentnosti.
Prevádzka tejto obnovenej infraštruktúry výskumu a vývoja však vyžaduje finančné
prostriedky na krytie prevádzkových nákladov a nákladov na napojenú výskumnú
činnosť, ako aj na stabilizáciu kvalifikovaných pracovníkov. Pri súčasnom stave
financovania výskumu a vývoja bude toto prístrojové zariadenie nedostatočne
nevyužité a aj prostriedky už minuté na jeho obstaranie neefektívne využité.

Akademický senát UK poveril svojho predsedu poslať toto vyhlásenie premiérovi vlády SR,
predsedovi Národnej rady SR, predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport, ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR, ministrovi financií SR, ako aj
predsedom akademických senátov všetkých verejných a štátnych vysokých škôl.
Hlasovanie o tomto uznesení prebehlo jednomyseľne.

Uznesenie č. 6.11
Akademický senát UK ukladá predsedovi Akademického senátu UK zaslať uznesenie
"Vyhlásenie AS UK k situácii vo financovaní výskumu a vývoja v SR" premiérovi vlády SR,
predsedovi Národnej rady SR, predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport, ministrovi školstva, vedy, mládeže a športu SR, Ministrovi financií SR, ako aj
predsedom akademických senátov všetkých verejných vysokých škôl v SR.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

Uznesenie č. 6.12
AS UK berie na vedomie informáciu o Projekte systému hodnotenia kvality.

Uznesenie č. 6.13
AS UK vyhlasuje doplňovacie voľby zástupcu zamestnaneckej časti akademickej obce
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a zástupcu študentskej časti z Fakulty
managementu UK do AS UK.
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

ry~~
doc. MUDr. Damel Bôhmer, PhD.

predseda AS UK
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