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Uznesenia 
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18. 06. 2014 

 
Uznesenie  č. 1. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil doplnenie návrhu 
programu zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave o nový 
bod č. 15 „Otázky na vedenie UK“, nasledujúce body programu sa primerane prečíslujú.  
 
Uznesenie  č. 2. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program zasadnutia 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 18.6.2014. 
 
Uznesenie  č. 3. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil za členov Návrhovej 
komisie prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, DrSc., doc. PhDr. Magdalénu 
Samuhelovú, CSc. a doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.  
 
Uznesenie  č. 4. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Rozpočet výnosov  a 
nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2014. 

 
Uznesenie  č. 5. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí  dňa 18. 6. 2014 
schválil riadnu účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2013.  
 
Uznesenie  č. 6. 4/2014 
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.6.2014 schválil návrh rektora na udelenie 
predchádzajúceho písomného súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej Zmluve o 
zriadení vecných bremien na dobu neurčitú, bezodplatne na pozemky parc. č. 3047, 
3048/7, 3048/9, 3048/10, 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova 
Ves, okres Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 
úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s., 
Bratislava, IČO: 36361518, obsahom ktorého je povinnosť budúceho povinného (UK) 
ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); 
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi 
na časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 
ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený na vlastné náklady. Vecné bremeno 
podľa písm. c) sa zriadi na celú budúcu zaťaženú nehnuteľnosť. 
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Uznesenie  č. 7. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil návrh na predaj časti 
pozemku UK parc. č. 11276/41, ktorý sa nachádza v k.ú. Nové mesto, v areáli 
Farmaceutickej fakulty UK, a to v rozsahu 15 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, t.j. 
690 € spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, IČO: 36361518. 
 
Uznesenie  č. 8. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil nájmy: 
 
8.4.1. nájomca :  Pôvodná zmluva je uzatvorená so spoločnosťou Alois Dallmayr 
Automaten-Service, s.r.o., ktorá od 01.01.2014 zmenila svoj názov a právnu formu na 
Dallmayr Vending &Office k.s. Ostatné identifikačné údaje sa nezmenili: adresa sídla je 
Prístavná 10, 821 09 Bratislava; IČO 35 803 118; DIČ 2020281725; IČ DPH SK2020281725; 
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: SR, vložka č. 1331/B. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : zmena 
zmluvy o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/7/08/RUK zo dňa 05. 02. 2008, v znení 
dodatkov, ktorá je platná do  31. 12. 2014. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v budove 
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 o výmere 9 m2. Účel nájmu : 
prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory v budove UK na Šafárikovom nám. 6 
za účelom zriadenia a prevádzkovanie predajných automatov. Výška nájomného, cena za 
poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH: nájomné je vo výške 140,- €/m2/rok, 
čo je 1 260,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Cena za dodávané energie a služby je 
50,- €/mesiac s DPH. Mesačná úhrada za predmet nájmu je 105,- € za nájom + 50,- € za 
energie,  spolu. 155,- €. Doba nájmu : uzatvorená zmluva je platná do 31.12.2014. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca má uzatvorenú platnú zmluvu v znení dodatkov od 
roku 2008 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu : 
prevádzku predajných automatov vykonáva nájomca.                                                                                              
 
8.4.2. nájomca :   ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej rozlohe 56 
m2 - trafostanica TS 0752-000, v ktorej sa nachádza technologické zariadenie (VN a NN 
rozvádzač). Predmetné priestory  sa nachádzajú v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6 (vstup 
do objektu z Tobruckej ul.), objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207, k.ú. 
Staré mesto, zapísané na LV č. 3405. Účel nájmu : predmetný nebytových priestoroch slúži 
ako trafostanica TS 0752-000 s technologickým zariadením, ktorej obsluhu vykonáva 
v zmysle platnej legislatívy nájomca. Výška nájomného, cena za poskytované služby 
a dodávku energií vrátane DPH :  výška nájmu je 85,- €/m2 ročne, čo predstavuje spolu 
4.760,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH. Ostatné služby spojené s prenájmom si 
nájomca neuplatňuje. Doba nájmu : nájomca žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov na 5 rokov, od 01.06.2014 do 31.05.2019.  Zdôvodnenie výberu nájomcu : 
Technologické zariadenie (VN a NN rozvádzač) trafostanice je umiestnené v predmetných 
nebytových priestorov od výstavby objektu a nájomca zabezpečuje jej obsluhu a vykonáva jej 
prostredníctvom podnikateľskú činnosť. Technické zhodnotenie predmetu  : úpravy 
účelovej povahy v prenajatých priestoroch znáša nájomca na vlastné náklady. 
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8.4.3. nájomca : Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1, 831 07 
Bratislava 35. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
Račianska 59, Bratislava, súpisné číslo 3495 na parcele č. 11800/2 – výmera nájomného 
priestoru 1 m2 vo vestibule budovy. Účel nájmu : miesto pre nápojový automat. Výška 
nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií vrátane DPH :  30 € bez 
DPH/mesiac – nájom,  25,56 € s DPH/mesiac – elektrina. Doba nájmu :  01.07.2014 - 
30.06.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca má uzavetú zmluvu od roku 2011 a 
zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.. 
 
8.4.4. nájomca : AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č 9, 811 02 Bratislava;  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku: 
predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 155 m2 ( sklad 47,48 m2, soc. zariadenie 
2,24 m2 a obchodné  priestory  105,28 m2 ), nachádzajúce  sa  v  Bratislave  na  Štúrovej  ul.  
č.  9, na parc. č. 8890/5  k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356. Účel nájmu : nebytové 
priestory sú určené ako obchodné a skladovacie priestory ( predajňa skla, porcelánu 
a spotrebného tovaru pre domácnosť). Výška nájomného, cena za poskytované služby 
a dodávku energií vrátane DPH :  Zmluva  o nájme  nebytových  priestorov  (ďalej len 
„zmluva“)  bola  uzatvorená  s  nájomcom dňa 06. 11. 2009 na dobu určitú, na päť rokov (od 
01. 10. 2009 do 30. 09. 2014). Cena nájmu bola uznesením AS UK č. 5.1.14 dňa 19. 3. 2014 
upravená  na  1 207,- €  na obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 9. 2014. Upravenú cenu nájmu 
navrhujeme ponechať do 31.10.2014, kedy by mali byť ukončené stavebné práce na Štúrovej 
ulici v súvislosti s výstavbou električkovej trate do Petržalky. Po ukončení stavených prác 
bude cena za nájom  v pôvodne dohodnutej výške, t. j. 2 413,88 €. Cena za energie je 170,- € 
na mesiac, ktorá sa vyúčtuje podľa skutočného odberu za dodávku energií 1x ročne za 
uplynulý rok. Doba nájmu :  Zmluva  na  predmet  nájmu  platí do 30. 09. 2014 a nájomca 
žiada o predĺženie o 5 rokov, t. j. do 30. 09. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : 
Spoločnosť AlifeStyle, s.r.o. investovala do predmetu nájmu bez prispenia UK a dodržuje 
všetky zmluvné záväzky.  
 
Uznesenie  č. 9. 4/2014 
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.6.2014 schválil návrh rektora na  
A) zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. č. 2975/30, ktorý sa nachádza v k.ú. 
Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK, obsahom ktorého je právo prechodu 
a prejazdu, v prospech vlastníka pozemku parc. č. 743/10, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva 
č. 3787 a je vo výlučnom vlastníctve Ing. Anny Veisovej, r. Sumbalovej, Kupeckého 15, 
Bratislava, v rozsahu cca 19,5 m2, za odplatu vo forme poskytovania služieb údržby zelene 
na uvedenom pozemku UK parc. č. 2975/30; 
B) zámenu časti pozemku parc. č. 2975/30 ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec 
Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je 
vo výlučnom vlastníctve UK, v rozsahu cca 45 m2 za časť pozemku parc. č. 743/1, ktorý sa 
nachádza v k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1835 a je v podielovom spoluvlastníctve Kvety Biskupičovej, 
r. Sumbalovej, Baltská 5, Bratislava (podiel ½) a Aleny Opltovej, r. Sumbalovej, Alšova 670, 
Tišnov, ČR (podiel ½) a časť pozemku parc. č. 743/2, ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 
1836 a je podielovom spoluvlastníctve Ing. arch. Ivany Koščovej r. Sumbalovej, Gajova 17, 
Bratislava (podiel 1/3), RNDr. Zuzany Sumbalovej r. Sumbalovej, Mlynarovičova 11, 
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Bratislava (podiel 1/3) a Ing.arch. Juraja Sumbala r. Sumbala, Líščie údolie 42, Bratislava 
(podiel 1/3) v rozsahu cca 45 m2.  
 
Uznesenie č. 10.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 3 
k vnútornému predpisu UK č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Uznesenie č. 11.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave č. 1/2013 Študijnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty 
 
Uznesenie č. 12.4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu Lekárskej fakulty UK v Bratislave č. 12/2013 Študijnému 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty 
 
Uznesenie č. 13.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave – študentská časť – zvolil za 
podpredsedu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za študentskú 
časť AS UK Bc. Tomáša Kaščáka. 
 
Uznesenie č. 14.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave – študentská časť – zvolil za 
zástupcu UK (Univerzity Komenského v Bratislave) v Študentskej rade vysokých škôl 
voleného študentskou časťou AS UK Mgr. Janu Šmelkovú.  
 
Uznesenie č. 15.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa na jednotlivých 
fakultách UK uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 31. 10. 2014 
 
Uznesenie č. 16.4/2014  
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňujúce voľby do  
Študentskej rady vysokých škôl na Univerzite Komenského v Bratislave a to 
v nasledujúcich volebných obvodoch: 

- Fakulta managementu – 1 mandát, 
- Farmaceutická fakulta – 1 mandát, 
- Jesseniova lekárska fakulta v Martine – 1 mandát, 
- Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta – 1 mandát, 
ktoré sa uskutočnia v termínoch od 22. 9. 2014 do 7. 10. 2014. 
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Uznesenie č. 17.4/2014  
Stanovisko Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu 

reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3 
 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje vážne 
znepokojenie z obsahu návrhu reštrukturalizácie APVV a VEGA v súlade s RIS3, ktorý 
bol predložený na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku 
a inovácie dňa 26. mája 2014 ako iniciatívny materiál SAV.  

Žiadame, aby tento materiál bol predložený nielen na medzirezortné 
pripomienkovanie, ale aj na širokú diskusiu na akademickej pôde, pretože sa jeho 
dôsledky majú týkať zásadných zmien   života vysokých škôl a ústavov SAV. 
 Nesúhlasíme s postupným zánikom agentúry VEGA a jej zlúčením s agentúrou 
APVV s cieľom vytvoriť  jednu agentúru. V prvom kroku má byť podľa tohto návrhu 
agentúre VEGA i APVV odčlenených 30% prostriedkov zo systému súťažného 
financovania a presunutých na dopytovo orientované prierezové projekty, ktoré musia 
byť ako konzorcium tvorené minimálne 3 riešiteľskými tímami z rôznych organizácií 
VŠ a SAV. Tieto projekty majú byť posudzované najmä podľa hospodárskeho významu 
a počtu dostupných výskumníkov. 

Doterajšie financovanie vedy a výskumu na Slovensku zďaleka nedosahuje 
úroveň, na ktorú sa Slovensko zaviazalo v Lisabonskej stratégii a je hlboko pod 
priemerom krajín EÚ. Agentúra VEGA, ktorá jediná funguje systémovo a nepretržite 
a je jedným z mála zdrojov na podporu odborov, ktoré sú na Slovensku rozvíjané len 
malými kolektívmi vedcov a bádateľov, je trvale podfinancovaná. Ešte horšia je situácia 
vo financovaní agentúry APVV, ktorá napríklad v tomto roku vôbec nevyhlásila 
všeobecné výzvy.  
 Sme presvedčení, že navrhnuté zmeny by viedli k postupnému zániku základného 
výskumu v celom rade odborov, ktoré z princípu nemôžu spĺňať uvedené kritériá 
hospodárskeho významu a nadkritického počtu výskumníkov. 

Žiadame, aby sa zvýšilo financovanie projektov VEGA a APVV pre podporu 
projektov základného výskumu a výskumu, ktorý nemôže byť zaradený pod prioritné 
oblasti.   
 
 
Uznesenie  č. 18. 4/2014 
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave poveruje predsedu AS UK, aby 
uznesenie č. 17.4/2014 (predchádzajúce uznesenie) zaslal: 

- Predsedovi vlády Slovenskej republiky, 
- Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
- Predsedovi APVV, 
- Predsedníčke VEGA, 
- tlačovým agentúram TASR a SITA, 
- Rade vysokých škôl, 
- Študentskej rade vysokých škôl, 
- Slovenskej rektorskej konferencii. 

a zverejnil na webovom sídle UK. 
 
 
 
                                                            doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
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