Zápisnica č. 1/2015
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa konalo
dňa 18.02.2015
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. v Auditórium maximum (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba Návrhovej komisie
4. Informácia o vzdaní sa funkcie prorektora doc. RNDr. Jána Pekára, PhD.
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK
6. Návrh rektora na odvolanie členov Vedeckej rady UK
7. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
8. Voľba podpredsedu AS UK za zamestnaneckú časť UK
9. Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK
10. Voľba predsedu komisie AS UK pre rozvoj a informačné technológie
11. Návrh na Voľba nového člena Správnej rady UK v Bratislave za Akademickú obec UK
12. Dodatok k Štatútu UK
13. Dodatok k Organizačnému poriadku UK
14. Dodatok k Študijnému poriadku UK
15. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK
16. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK
17. Dodatok č. 3 k Štatútu UK v Bratislave, Právnickej fakulty
18. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK v Bratislave, Právnickej fakulty
19. Žiadosti o nájmy – predkladá rektor UK
20. Vecné bremeno – Západoslovenská distribučná a.s. – predkladá rektor
21. Súhlas s nepotrebnosťou majetku – nehnuteľností JLF v Martine
22. Zásady volieb do AS UK
23. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
24. Doplňujúca voľba členov komisií AS UK
25. Informácie z vedenia UK – predkladá rektor
26. Otázky na vedenie UK
27. Rôzne
28. Záver

Body č. 1 a 2
Otvorenie a Schválenie programu
Predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Daniel
Böhmer, PhD. privítal prítomných členov AS UK a hostí.
Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia Akademického senátu UK.
V programe zasadnutia navrhol vypustiť body č. 6, 8, 9, 10 a 24. Pôvodný bod č. 11 navrhol
zmeniť na „ Voľba nového člena Správnej rady UK v Bratislave“ za akademickú obec UK.
Ďalej informoval, že body č. 12 a 13 rektor UK ako ich predkladateľ stiahol z rokovania s tým,
že budú predložené na nasledujúce zasadnutie Predsedníctva AS UK plánované na 4.3.2015
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a na zasadnutie Akademického senátu UK plánovaného na 11.3.2015. Bod č. 16 bol
z programu zasadnutia vyradený na základe záverov z rokovania Právnej komisie AS UK.
Zostávajúce body programu sa následne primerane prečíslujú.
Ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie programu neboli, a tak dal predseda AS UK o predloženom návrhu programu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

1

41

0

zdržal sa prítomných
1

42

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 1. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil program, s tým, že sa
vypustili body 6,8,9,10 a 24. Bod 11- oprava na „Voľba nového člena Správnej rady UK
v Bratislave“ za Akademickú obec UK a body 12,13 a 16 sa sťahujú. Nasledujúce body
programu sa primerane prečíslujú, zasadnutia Akademického senátu Univerzity
Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 2. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program zasadnutia
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 18.2.2015.
Schválený program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba Návrhovej komisie
4. Informácia o vzdaní sa funkcie prorektora doc. RNDr. Jána Pekára, PhD.
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK
6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
7. Voľba nového člena Správnej rady UK v Bratislave za Akademickú obec UK
8. Dodatok k Študijnému poriadku UK
9. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK
10. Dodatok č. 3 k Štatútu UK v Bratislave, Právnickej fakulty
11. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK v Bratislave, Právnickej fakulty
12. Žiadosti o nájmy – predkladá rektor UK
13. Vecné bremeno – Západoslovenská distribučná a.s. – predkladá rektor
14. Súhlas s nepotrebnosťou majetku – nehnuteľností JLF v Martine
15. Zásady volieb do AS UK
16. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
17. Informácie z vedenia UK – predkladá rektor
18. Otázky na vedenie UK
19. Rôzne
20. Záver
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Bod č. 3
Voľba Návrhovej komisie
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. navrhol za členov návrhovej komisie:
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc.,
MUDr. Eriku Macháčovú, CSc. a
Bc. Tomáša Kaščáka.
Iné návrhy neboli podané.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

2

39

0

zdržal sa prítomných
3

42

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 3. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil za členov Návrhovej
komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc.,
MUDr. Eriku Macháčovú, CSc. a
Bc. Tomáša Kaščáka.

Bod č. 4
Informácia o vzdaní sa funkcie prorektora doc. RNDr. Jána Pekára, PhD.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. členov Akademického senátu UK informoval, že
prorektor pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. sa písomným vyhlásením s účinnosťou
ku dňu 18. februára 2015 vzdal funkcie prorektora UK.
Do rozpravy k ústnej informácii sa nikto neprihlásil.

Bod č. 5
Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK
Predseda AS UK požiadal rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby predložil návrh
na vymenovanie prorektorov UK na nové funkčné obdobie. Rektor UK navrhol nasledovných
kandidátov:
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Funkčné obdobie prorektora doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD. je „posunuté“ (trvá do
30. apríla 2017), preto nie je uvedený medzi kandidátmi.
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Vzhľadom na to, že podľa Štatútu UK má Univerzita Komenského v Bratislave najviac šesť
prorektorov, kým nepríde k schváleniu dodatku k Štatútu UK v Akademickom senáte UK a
jeho následnej registrácii na MŠVVaŠ SR, navrhnutý kandidát prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc. nebude predložený Akademickému senátu UK na schválenie.
Rektor UK stručne odôvodnil potrebu zvýšenia počtu prorektorov UK a okolnosti, ktoré
predchádzali výberu kandidátov na prorektorov UK. Zároveň ospravedlnil neprítomnosť
kandidátky prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. z dôvodu ochorenia.
Predseda AS UK následne otvoril rozpravu k navrhnutým kandidátom.
ThDr. Alexander Knorr, PhD. sa opýtal kandidáta doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. na svoje
predstavy o pôsobení vo funkcii prorektora pre IT technológii. Kandidát odpovedal, že so
stavom IT na UK je oboznámený prostredníctvom komunikácie s CIT UK a prorektorom pre
rozvoj doc. Mgr. Vincentom Múcskom, PhD. Najskôr bude potrebná stabilizácia situácie, až
následne bude možné vykonať analýzy smerujúce k zlepšeniu stavu.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. požiadala navrhnutých kandidátov, aby sa členom AS UK
predstavili; napríklad nepozná navrhovanú kandidátku RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD.
V odpovedi rektor UK uviedol rozdelenie pôsobnosti pre navrhnutých nových prorektorov.
PhDr. Juraj Podoba, PhD. položil kandidátom otázku, akým spôsobom zredukujú svoje
povinnosti tak, aby mohli byť koncepčnými pracovníkmi.
V odpovedi doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. uviedol, že zredukoval svoj úväzok na
fakulte tak, aby sa mohol popri vykonávaní funkcie prorektora naďalej venovať odbornej IT
činnosti. Nechce byť úradníkom, resp. „náhradným vedúcim“ CIT UK. Aby sa mohlo prejsť ku
koncepčnej práci, je najskôr potrebné sfunkčniť základné činnosti v oblasti IT na UK.
Z hľadiska koncepčnosti svojej doterajšej práce uviedol, že je autorom zákona o elektronickom
podpise, koncepcie informačnej bezpečnosti SR a pripravil vzdelávanie pre verejnú správu
v oblasti informačnej bezpečnosti.
V odpovedi prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. uviedol, že štyri roky ako prorektor UK
pôsobil pre oblasť akademických záležitostí, doktorandského štúdia, výskumu, projektov,
publikačnej činnosti, rankingových systémov, Akademickej knižnice UK. Zásadné koncepčné
body sú uvedené v Dlhodobom zámere rozvoja UK. Ďalej uviedol, že ako zástupca UK pôsobí
vo viacerých projektoch a európskych štruktúrach, pripravil dizajn manuálu UK a pred
dokončením je Etický kódex UK.
V odpovedi prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. uviedla, že pôsobila osem rokov
vo funkcii prodekanky LF UK pre medzinárodné vzťahy. Každá fakulta sa musí otvoriť voči
zahraničným kontaktom, je potrebné implementovať nový Erazmus program. Pracuje
na Fyziologickom ústave LF UK a doteraz nemala problém zosúladiť svoju prácu s prácou
vo vedení fakulty.
V odpovedi RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že pôsobila vo funkcii
prodekanky FM UK pre oblasť legislatívy, vzťahov s verejnosťou a IT, je zodpovedná za
komplexnú akreditáciu. Doteraz mala štandardný úväzok, ak to bude potrebné, zníži si ho.
Pôsobnosť prorektora pre študijné veci zahŕňa všetky stupne štúdia, je to široká oblasť. Bude sa
venovať administrácii štúdia, fakulty by mali z Rektorátu UK pociťovať podporu a pomoc.
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. upozornila, že na hlasovacom lístku je pri mene prof.
Meška nesprávne uvedený titul, namiesto RNDr. má správne byť MUDr. Keďže žiaden
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z členov AS UK nevzniesol voči hlasovaciemu lístku námietku, hlasovacie lístky boli členom
AS UK vydávané aj s uvedenou chybou.
Dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. vzniesol otázku na
kandidáta doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., či sa budú rušiť indexy, keďže evidencia štúdia je
duplicitná voči AIS-u. Ďalej upozornil, že do AIS-u je potrebné vkladať údaje o Erasmus
študentoch, avšak chýbajú kódy miest, kde sa narodili (tento údaj je však zo strany MŠVVaŠ
SR požadovaný). Situácia s AIS-om je dlhodobo neudržateľná.
Na vystúpenie zareagoval predseda Pedagogickej komisie AS UK prof. RNDr. Daniel
Ševčovič, CSc., že zrušenie indexov nepatrí do pôsobnosti prorektora pre IT, na zachovaní
indexov sa uzniesol AS UK pri schvaľovaní nového Študijného poriadku UK v júni 2013.
Po skončení rozpravy predseda AS UK vyzval členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK,
aby sa ujali riadenia priebehu tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 45 členov AS UK; z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo
44 lístkov platných a 1 lístok bol neplatný.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK na vymenovanie prorektorov UK
meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa kvórum

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

38

13

3

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

18

16

10

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

30

8

6

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

26

9

9

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

44

0

0

23

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnutý kandidát prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. nebol
schválený.
Uznesenie č. 4. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.,
doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.,
prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD.,
prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD.
do funkcie prorektorov Univerzity Komenského v Bratislave.
Predseda AS UK vyzval rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby vzhľadom na
vzniknutú situáciu predložil prípadný ďalší návrh na vymenovanie prorektora UK. Rektor UK
požiadal Akademický senát UK, aby hlasoval aj o návrhu na vymenovanie prof. RNDr. Petra
Mocza, DrSc. do funkcie prorektora UK. K navrhnutému kandidátovi uviedol, že ide o jedného
z najvýznamnejších vedeckých pracovníkov na Slovensku, pôsobí ako člen Akreditačnej
komisie. Do jeho pôsobnosti bude patriť veda, výskum, kvalifikačné postupy a projekty.
Predseda AS UK následne otvoril rozpravu k navrhnutému kandidátovi.
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Predseda AS UK požiadal navrhnutého kandidáta, aby sa členom AS UK predstavil.
V odpovedi prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. uviedol, že je absolventom MFF UK
v Prahe, pôsobí ako seizmológ, venuje sa numerickému modelovaniu šírenia seizmických vĺn.
Bude sa potrebné pozrieť na výskumný zámer UK a v prípade potreby ho aktualizovať
a vytvoriť nástroje na jeho realizáciu. Bude sa tiež potrebné zamyslieť, ako zlepšiť status vedy
a výskumu v slovenskej spoločnosti.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. podporil navrhnutého kandidáta a položil mu otázku, ako
chce zlúčiť funkciu prorektora s ďalšími povinnosťami, napr. prácou v Akreditačnej komisii.
Zároveň sa opýtal rektora, či sa v budúcnosti plánuje prerozdelenie prorektorskej agendy.
V odpovedi rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že je prekvapený
situáciou, ktorá nastala, musí ju podrobnejšie vyhodnotiť; v prípade, ak navrhnutý kandidát
bude schválený, preberie celú pôsobnosť, ktorú vykonával doterajší prorektor UK prof. Meško.
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. v odpovedi uviedol, že verí, že nastane rozdelenie
doterajšej pôsobnosti prorektora tak, aby bola posilnená agenda výskumu a projektov. Pokiaľ
ide o proces akreditácie pracovísk matematiky a fyziky na Slovensku, ich hodnotenie nie je
problematické.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že situácia bola konzultovaná
s predsedom Akreditačnej komisie prof. Ing. Ľuborom Fišerom, DrSc., namiesto nového
prorektora UK prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. a prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. budú do
Akreditačnej komisie navrhnutí noví členovia.
Po skončení rozpravy predseda AS UK vyzval členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK,
aby sa ujali riadenia priebehu tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 46 členov AS UK; z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo
41 lístkov platných a 5 lístkov bolo neplatných.
Tajné hlasovanie č. 1 - pokračovanie
Návrh rektora UK na vymenovanie prorektora UK
meno a priezvisko
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

za

proti

zdržal sa

kvórum

28

6

7

23

Uznesenie č. 5. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.
do funkcie prorektora Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 6
Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
Predseda AS UK požiadal rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby predložil návrh
na vymenovanie členov Vedeckej rady UK na nové funkčné obdobie.
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Rektor UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. v úvodnom slove uviedol, že funkčné obdobie
doterajších členov Vedeckej rady UK uplynie 16. marca 2015, navrhuje preto schváliť nových
členov Vedeckej rady UK s účinnosťou od 17. marca 2015.
Predseda AS UK následne otvoril rozpravu k navrhnutým kandidátom.
Mgr. Gašpar Fronc upozornil na skutočnosť, že o prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. sa
nemá hlasovať, keďže z titulu funkcie rektora UK je podľa zákona o vysokých školách
predsedom Vedeckej rady UK.
Doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. položila otázku, prečo je za člena Vedeckej rady UK
navrhnutý bývalý predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Rektor UK odpovedal,
že je navrhnutý z titulu splnomocnenca Vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa opýtala, či nie je potrebné odvolať súčasných členov
Vedeckej rady UK. Rektor UK v odpovedi uviedol, že odvolanie nie je potrebné, keďže výmena
funkčných období nastane plynule. Ďalej sa opýtala, či existuje vekové obmedzenie na člena
Vedeckej rady UK. Rektor UK odpovedal, že takéto obmedzenie zákon o vysokých školách
nepozná.
Po skončení rozpravy predseda AS UK vyzval členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK,
aby sa ujali riadenia priebehu tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 42 členov AS UK, všetky hlasovacie lístky boli platné.

Tajné hlasovanie č. 2
Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
meno a priezvisko

za

proti

zdržal sa

kvórum

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

42

0

0

22

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

22

11

9

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

39

3

0

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

39

2

1

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

36

3

3

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

37

2

3

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

36

2

4

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

39

0

3

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

39

0

3

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

39

2

1

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

40

0

2

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

39

0

3

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

40

0

2

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.

40

0

2
7

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

36

3

3

prof. PhDr. Alica Vančová, CSc.

37

2

3

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

38

0

4

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.

39

0

3

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

35

1

6

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.

41

0

1

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

37

3

2

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

41

0

1

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

42

0

0

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.

40

0

2

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

29

9

4

prof. Ing. Ján Rudy, CSc.

37

1

4

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

39

0

3

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

39

1

2

doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD.

39

0

3

prof. Stanislav Stankóci, akad. maliar

38

0

4

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA

40

0

2

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

37

2

3

RNDr. Eva Majková, DrSc.

36

2

4

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

39

2

1

prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.

35

3

4

prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

39

0

3

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

25

10

7

doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

32

3

7

Predseda AS UK konštatoval, že všetci kandidáti na členov Vedeckej rady UK boli schválení.
Uznesenie č. 6. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej
rady Univerzity Komenského v Bratislave:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
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prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
prof. PhDr. Alica Vančová, CSc.
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, CSc.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD.
prof. Stanislav Stankóci, akad. maliar
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
RNDr. Eva Majková, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.

Bod č. 7
Voľba nového člena Správnej rady UK v Bratislave za Akademickú obec UK
Predseda AS UK vyzval členov zamestnaneckej časti AS UK na podávanie návrhov na člena
Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť AS UK.
MUDr. Erika Macháčová, PhD. navrhla doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., ktorý vykonával
funkciu člena Správnej rady UK do 27. decembra 2015. Doc. PhDr. František Gahér, PhD.
navrhol PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD. Iné návrhy neboli podané.
Predseda AS UK následne otvoril rozpravu k navrhnutým kandidátom.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. sa opýtala, či sa funkcia člena Správnej rady UK viaže na
inú funkciu, napr. predsedu AS UK. V odpovedi rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
uviedol, že tomu tak nie je, nominantom zamestnaneckej časti AS UK na člena Správnej rady
UK môže byť ktokoľvek, aj nečlen akademickej obce UK.
Po skončení rozpravy predseda AS UK vyzval členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK,
aby sa ujali riadenia priebehu tajného hlasovania.
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Tajné hlasovanie č. 3
Voľba kandidáta na člena Správnej rady UK za zamestnaneckú časť AS UK
meno a priezvisko

platné hlasy

1. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

20

2. PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

8

kvórum
15

Poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK vyhlásil výsledky tajného hlasovania a
skonštatoval, že za kandidáta na člena Správnej rady UK bol zvolený doc. MUDr. Daniel
Böhmer, PhD.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa členom AS UK poďakoval za prejavenú dôveru.
Uznesenie č. 7. 1/2015
Zamestnanecká časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave podľa
§ 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu SR na vymenovanie doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za člena Správnej
rady Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 8
Dodatok k Študijnému poriadku UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako jeho
predkladateľ. Schválenie dodatku umožní zvýšenie časovej flexibility pri odovzdávaní
dizertačných prác.
Predseda Pedagogickej komisie AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

3

45

0

zdržal sa prítomných
0

45

kvórum
23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Uznesenie č. 8. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
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Bod č. 9
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK
Predseda AS UK uviedol, že predkladateľ materiálu – dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef
Masarik, DrSc. sa pre neodkladné pracovné povinnosti zo zasadnutia AS UK ospravedlnil.
Predseda Pedagogickej komisie AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

4

45

0

zdržal sa prítomných
0

kvórum

45

23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 9. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky.

Bod č. 10
Dodatok č. 3 k Štatútu UK v Bratislave, Právnickej fakulty
Úvodné slovo k materiálu predniesol dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. ako
jeho predkladateľ. Uviedol, že PraF UK je aktuálne v kritickom období, za rok 2014
hospodárila so stratou 334 tis. €, čo je vykryté z kladných hospodárskych výsledkov
z predchádzajúcich období. Z uvedeného dôvodu boli vykonané organizačné zmeny na
fakulte s účinnosťou od 1. marca 2015. Vedúci katedier sa majú zamerať na vedu, nie riešiť
organizačné veci týkajúce sa výučby, ktoré prevezmú zástupcovia vedúcich katedier.
Zástupcovia vedúcich katedier mali byť pôvodne vedúcimi zamestnancami fakulty, po
diskusii s prorektorkou pre legislatívu prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. však od tohto
zámeru bolo upustené pre možný rozpor so zákonom o vysokých školách. K výhrade, že
zástupca vedúceho katedry bude menovaný dekanom bez návrhu vedúceho katedry uviedol,
že hoci to nie je v dodatku k Štatútu PraF UK explicitne uvedené, zástupcovia vedúcich
katedier budú do funkcií menovaní na návrh vedúcich príslušných katedier.
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
materiál bol prerokovaný na dvoch zasadnutiach Právnej komisie AS UK. Najskôr bola
prerokovaná jeho predbežná verzia, ku ktorým komisia spolu s prorektorkou pre legislatívu
prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. podala pripomienky. Na dopoludňajšom zasadnutí
komisia konštatovala, že všetky pripomienky boli do dodatku k Štatútu PraF UK zapracované
a komisia preto odporučila materiál schváliť.
Predseda AS UK následne k predloženému materiálu otvoril rozpravu.
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že pripomienky k dodatku k Štatútu
PraF UK smerovali k zachovaniu nepísaných akademických zásad, ktoré UK zachováva; do
Štatútu PraF UK by bolo vhodné doplniť, že zástupcov vedúcich katedier dekan vymenúva o
odvoláva na návrh vedúcich katedier.
V odpovedi dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. uviedol, že na jeseň bude
predložený na schválenie úplne nový Štatút PraF UK, keďže súčasný je už vývojovo
prekonaný. Kým nebude schválený nový štatút fakulty, ktorý toto ustanovenie bude
obsahovať, verejne sa zaviazal, že zástupcov vedúcich katedier bude menovať len na návrh
vedúcich katedier.
Podpredseda AS UK doc. PhDr. František Gahér, CSc. privítal prísľub dekana.
Po skončení rozpravy dal predseda AS UK o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

5

43

0

zdržal sa prítomných
2

kvórum

výsledok

23

schválené

45

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 10. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 3 k Štatútu
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Bod č. 11
Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK v Bratislave, Právnickej fakulty
Predseda Pedagogickej komisie AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť. Materiál bol prerokovaný tak v jeho
predbežnej verzii, ako aj v konečnej verzii schválenej AS PraF UK.
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

6

45

0

zdržal sa prítomných
0

45

kvórum
23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 11. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.
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Bod č. 12
Žiadosti o nájmy – predkladá rektor UK
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
materiál bol komisiou prerokovaný a komisia odporučila AS UK tento materiál schváliť
s nasledovnými pripomienkami:
• návrh pod bodom č.15 Sequra Integral Slovakia s.r.o. sa musí opraviť, a to slovné
spojenie „priestor nebol internátom nikdy nevyužívaný“ (tri zápory),
• návrh pod bodom č. 16 Slovinternorm spol. s r. o. bol stiahnutý, komisia žiadala
vysvetlenie niektorých nepresností, čo sa však do zasadnutia AS UK neudialo.
Predseda AS UK informoval, že Predsedníctvo AS UK odporučilo materiál schváliť v znení
pripomienok Finančnej komisie AS UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

7

45

0

zdržal sa prítomných
0

45

kvórum
23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 12. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil nájmy :
1.12.1 nájomca : Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
predĺženie 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
o výmere 9 m2, nachádzajúce sa v budove Univerzity Komenského v Bratislave na
Šafárikovom nám. 6,súp. č. 78 na parc. č. 206 a 207/5, k. Bratislava Staré Mesto, zapísané na
LV č. 3405. Účel nájmu: prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory v budove UK
na Šafárikovom nám. 6 za účelom zriadenia a prevádzkovanie 9 –tich predajných automatov,
ktoré sú rozmiestnené nasledovne:
historická časť budovy:
prízemie – 2 automaty;
nová časť budovy – prístavba: 2. poschodie – 2 automaty;
4. poschodie – 3 automaty;
6. poschodie – 2 automaty;
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné je vo výške
150,- €/ automat / rok, čo je za 9 automatov 1 350,- € ročne. Nájom je oslobodený od DPH.
Cena za dodávané energie a služby je 4,63 €/automat/mes. + DPH, t. j. za 9 automatov 41,67
€/mes. + DPH, DPH 8, 33 €, spolu 50,- € mesačne s DPH. Mesačná úhrada za predmet nájmu
je 112,50 € za nájom + 50,- € za energie, spolu. 162,50,- €, ročne 1 950,- €.
Doba nájmu : od 01. 01. 2015 do 31.12. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si
prenajíma nebytové priestory na účely prevádzkovania automatov od roku 2008 a zmluvné
záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu : bez technického
zhodnotenia. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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2.12.1 nájomca :Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta,
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava,
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode a posilňovne, ktoré sa
nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako „Lodenica UK“)
na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves,
zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216. Účel nájmu: uskladnenie 6 lodí (1
stojan pre 6 lodí) na výučbu telesnej výchovy po 3 hodiny týždenne pre študentov STU.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 43,17 €/1 priečku/rok
bez DPH, DPH 8,63 €, spolu 51,80 €/1 priečku/rok s DPH, t.j. za 6 priečok 310,82 € ročne
s DPH; Nájomca bude uhrádzať cenu za nájom jednorazovo vo výške 310,82 € ročne.
Doba nájmu :od 1.1.2015 do 31.12. 2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu: súčasný užívateľ
užíva predmet zmluvy od 1. 6. 2009 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
3. 12.1 nájomca : GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2 pomoc. priestory
(komunikácie, chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, nachádzajúce sa v
Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 100022, na parc. č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané
na LV č. 4356. Účel nájmu: nebytové priestory budú určené ako priestory na poskytovanie
stravovania, usporadúvania spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia,
stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej kaviarne.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : Zmluva o nájme
nebytových priestorov v znení dodatkov k nej (ďalej len „zmluva“) bola uzatvorená s
nájomcom. od 21. 03. 2005 do 31. 03. 2015. Výška nájmu sa v priebehu nájmu menila a v
súčasnosti je vo výške 1 800,- € mesačne. Služby spojené s prenájmom nebytových
priestorov: el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom; vykurovanie a vodné
a stočné refakturuje nájomcovi Filozofická fakulta. Vzhľadom na realizáciu prestavby
električkovej trate do Petržalky a následného uzatvorenie Štúrovej ul., žiada nájomca
o ďalšie zníženie nájomného do ukončenia stavby, t. j. do 31.12.2015 na 1 000,- €
mesačne od 01. 01. 2015. Po ukončení stavebných prác bude nájomca uhrádzať pôvodnú
cenu nájmu vo výške 3 500,- €. Doba nájmu : Zmluva na predmet nájmu platí do 31. 03.
2015. Nájomca žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, t. j. od 01.04.2015 do 31. 03. 2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od roku 2005
a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
nebude riešené. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
4. 12.1 nájomca : Seifertová Silvia, Žilinská 1, 811 05 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
predmetom nájmu je objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej záhrady)
nachádzajúce sa v Bratislave na Botanickej č. 3, na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova Ves,
zapísané na LV č. 727. Účel nájmu : predmet nájmu nájomca využíva na prevádzkovanie
bufetu pre návštevníkov Botanickej záhrady v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu zostáva
nezmenená, ako v predchádzajúcich rokoch 200,- € za predmet a dobu nájmu. Spotreba
elektrickej energie je fakturovaná nájomcovi podľa skutočne odobraného množstva, podľa
samostatného merača spotreby el. energie. Doba nájmu : nájomník žiada o prenájom
predmetu nájmu na dve sezóny, od 01.04.2015 do 31.10.2015 a od 01. 04. 2016 do 31. 10.
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2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca je niekoľkoročným prevádzkovateľom
bufetu (od r. 2005) k spokojnosti návštevníkov BZ a svoje zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu: nebude riešené.
Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
5. 12.1 nájomca : Mikula - GASTROLine s.r.o., Belinského 18, 851 01 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu je nebytový priestor na prízemí historickej budovy UK, na Šafárikovom
nám. 6, BA na prevádzkovanie kaviarne "Academica". Účel nájmu : predmetom nájmu je
nebytový priestore plochy 88 m2, kaviareň „Academica“, ktorú zriadil v roku 2010 nájomca živnostník Pavol Mikula GASTROLine. Spoločnosť Mikula - GASTROLine s r.o., ktorej
konateľom je Pavol Mikula teraz žiada o jeho prenájom. Výška nájomného, cena za
poskytované služby a dodávku energií : navrhovaná čiastka za nájom je 2 400,- € ročne.
Nájomca bude uhrádzať nájomné mesačne vo výške 200,- €. Nájom je oslobodený od DPH.
Náklady na energie bude nájomca uhrádzať podľa spotreby (samostatné meranie).
Doba nájmu : nájomník žiada o nájom na 5 rokov od 01. 11. 2015 do 31. 10. 2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : súčasný nájomca je konateľom spol. Mikula –
GASTROLine s. r. o. a má v prenájme nebytový priestor v susedstve, v ktorom prevádzkuje
bufet. Zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu
nájmu: nebude riešené.Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
6. 12.1 nájomca : DRUMAS PLUS, s.r.o., Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu nájom nebytového priestoru o rozlohe 1 m2, nachádzajúceho sa v Lučenci
na Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave č. súp. 316 na parcele č.
2033/1, k. ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294. Účel nájmu :
predmetom nájmu je
umiestnenie samoobslužného nápojového automatu v hale objektu na Novohradskej 1
v Lučenci, časť A. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
výška nájmu je 40,- €/m2/rok. Náklady za služby spojené s prevádzkovaním automatu bude
riešiť v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je MESTO Lučenec.
Doba nájmu : nájomca požiadal o predĺženie nájmu o 3 roky, t. j do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od 01.01.2013
a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
nebude riešené. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

-

7. 12.1 nájomca : Jana Dukátová, Flöglova 5, 811 06 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
predmetom nájmu je predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú
v budove Centra univerzitného športu UK, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava,
MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, parc. č.
3141,súp.č. 6216.
Účel nájmu :
- nájom nebytových priestorov miestnosti č. 214 – 15,70 m2, č. 102 – 58 m2 a č. 223 –
48,24 m2 3 x týždenne po 1 hodine po dohode so správcom a to výlučne mimo hodín
určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK;
nájom jednej úložnej priečky na uloženie 1 lode - kajaku v hangári miestnosť č. 109.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu za
nebytový priestor – vyššie uvedené miestnosti - je 110,- € ročne. Nájom je oslobodený od
DPH. Cena za priečku na loď v hangári je 33,- € ročne bez DPH, DPH je 6,60 €, spolu 39,60
€ ročne. Výška nájomného za celý predmet nájmu je 149,60 € ročne. Doba nájmu :
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nájomník žiada o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na 4 roky, od 01.01.2015
do 31.12.2018. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma nebytové priestory od
01.01.2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. Technické zhodnotenie predmetu
nájmu : nebude riešené. Predkladá : rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
8. 12.1 nájomca : Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa
o priestor o výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky,
blok C, 1 NP, m.č. 24 ). Ide o bývalú študovňu, čiastočne zo sklobetónu v pôvodnom stave.
Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Účel nájmu : kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 40,EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 15.2.2015 do
31.3.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2013
a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického
zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
9. 12.1 nájomca : M HOLD, s. r. o, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o nájomný priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele č.2940/24,
blok I, prízemie a blok A prízemie o výmere 27,5 m2. Objekt (MI, blok I a A) je v dobrom
stave. Nájomný priestor na bloku I a A je v dobrom stave. Voda a WC je v rámci bloku I.
Účel nájmu : kancelárie. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií : nájomné 45, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu : od 1.4.2015 do 31.03.2020. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si
prenajíma priestor od roku 2006 a žiada o predĺženie nájomnej zmluvy. Technické
zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu
bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
10. 12.1 nájomca : Plotbase s.r.o. , Košická 6, 821 09 Bratislava 2
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor na Átriových domkoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku R 1.NP
o výmere 24,23 m2. Objekt (blok R) je v pôvodnom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom stave,
upravený na užívanie nájomcom. Obmedzený prístup (vrátna služba a vzdialené parkovanie).
Účel nájmu : kopírovacie služby. Výška nájomného, cena za poskytované služby
a dodávku energií : nájomné 70,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok
16, -EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si
priestor prenajíma od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie
predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na
vyrovnanie. Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
11. 12.1 nájomca : PRO ART STUDIO s. r. o., Komenského 216/6, Partizánske 958 01
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
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jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku D na 1.PP o výmere
6,25 m2. Objekt (výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v objektu.
Účel nájmu: sklad. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií :
nájomné 20,-EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus
DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.1.2015 do
31.12.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o prenájom voľného
priestoru. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak, len
na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
12. 12.1 nájomca : PROPLUSCO spol. s r. o., Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok
I 1NP o celkovej výmere 130,54 m2. Stav priestoru je v dobrom stave rekonštruovaný
nájomcom. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu. Účel nájmu:
kancelárie. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné
45, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.4.2015 do 31.3.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada
o predĺženie. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak
len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
13. 12.1 nájomca : PROPLUSCO Services spol. s r.o. , Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok
I 1NP o celkovej výmere 116,82 m2. Stav priestoru nie je vhodný na účel prenájmu a je
potrebné ho upraviť. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu.
Účel nájmu : kancelárie . Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií : nájomné 33, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu:
od 1.1.2015 do 31.12.2019. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal
o priestory bývalého bufetu za účelom prestavby na kancelárske priestory.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia a ak len na
náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
14. 12.1 nájomca : Sauny Patrik 7 s.r.o, Hlaváčiková 21, 841 05 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor skladov bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na
Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie a 1.NP.
o celkovej výmere 205,73 m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne
a kuchyne na Átriových domkoch blok C a V. Stav priestoru je priemerný, čiastočne 195,47
rekonštruovaný nájomcom. Ide prakticky o pivničné priestory, z väčšej časti bez okien. Voda
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru. Prístup je dobrý
s možnosťou parkovania. Nájomca si doteraz prenajímal priestory o výmere 195,47 a žiada
o rozšírenie prenajatej plochy o 10,26 m2. Účel nájmu : výroba sáun a malých drevených
stavieb. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
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nájomné 30,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 01.01.2015
do 31.12.2017. .Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma uvedený priestor od
roku 2005 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez
technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
15. 12.1 nájomca : Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 02946 Sihelné
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
Jedná sa o priestor prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na
parcele č.2940/24, blok I, 1.PP. o celkovej výmere 90 m2. Priestor nebol internátom nikdy
využívaný. Bez elektriny, vody, kúrenia a sociálnych zariadení. Nájomca si priestor upravil
do užívateľného stavu (inštalácia brány). Účel nájmu : sklad. Výška nájomného, cena za
poskytované služby a dodávku energií : nájomné 9, -EUR/m2/rok bez DPH, bez služieb.
Nájom je nízky z dôvodu obmedzenej možnosti skladovania, len predmety odolné voči
poveternostným podmienkam. Bez elektriny, vody, vykurovania a sociálnych zariadení.
Doba nájmu : od 1.12.2014 do 30.11.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si
prenajímal priestor od roku 2009 a žiada o predĺženie zmluvy. Technické zhodnotenie
predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
17. 12.1 nájomca : Občianske združenie Štúdio tanečného umenia , Trenčianska 36,
821 09 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o pivničný priestor bez okien o výmere 11,13 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č.
súpisné 5695( Manželské internáty, blok F, prízemie, m.č.023 ). Priestor je v dobrom stave po
rekonštrukcii. Voda a sociálne zariadenia v rámci budovy. Zlý prístup. Účel nájmu : sklad.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 20,EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 12,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.1.2015 do
31.12.2016. .Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od roku 2012
a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického
zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
18. 12.1 nájomca : Andrej Žáčik , 95122 Alekšince 451
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku D na 1.PP o výmere
18,70 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný
priestor je v dobrom stave. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru.
Účel nájmu : kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií : nájomné 70,-EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH , skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu :
od 1.2.2015 do 31.1.2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si priestor prenajíma
od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez
technického zhodnotenia a ak, len na náklady nájomcu bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
19. 12.1 nájomca : Intersonic s.r.o., Staré Grunty 36, 84225 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
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jedná sa o časť priestoru bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na
Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J 1PP o celkovej výmere
91,79 m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových
domkoch blok C a V. Stav priestoru je v pôvodnom stave vyžaduje opravy, časť miestností
bez okien, pivničné. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci objektu. Zlý prístup.
Účel nájmu: kancelárie. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku
energií : nájomné 30, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16,EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu : od 1.1.2015 do 31.12.2016. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám
požiadal o prenájom voľných priestorov. Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez
technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez nároku na vyrovnanie.
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny
20. 12.1 nájomca : Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej
právnickej osoby, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie, č.dv. 303A o rozlohe 20,3 m2 a laboratórium
v pavilóne CH2, 0 podlažie, č.dv. 303B o rozlohe 21,17 m2 v budove Univerzity Komenského
v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BAm.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp.č. 3278. Celková rozloha
prenajatých priestorov je 41,47 m2 . Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené
priestory nie sú dočasne pre Prírodovedeckú fakultu potrebné a neslúžia na plnenie úloh
UK. Účel nájmu : kancelária a laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti
sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb, ako aj reklamné a propagačné
služby. Výška nájomného: - 66 Eur/ m2/rok. Cena za poskytované služby a dodávku
energií :
elektrická energia .......................... 24,45 Eur/mesiac ( 154,72 kWH/mesiac )
teplo................................................ 32,43 Eur/mesiac/41,47 m2
vodné a stočné............................... 11,52 Eur/mesiac/1 osoba
odvoz odpadu...................................1,93 Eur/mesiac/1 osoba
Celkom............................................ 70,33 Eur/ mesiac vrátane DPH
Doba nájmu : od 1.7.2015 do 30.6.2020. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca mal
v budove UK PRIF tieto priestory prenajaté aj v minulom období . Technické zhodnotenie
predmetu nájmu : priestor nebude nájomcom technicky zhodnotený
Predkladá : Dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
21. 12.1 nájomca : FUNWESTON s. r. o., Azalková 1284/130, Dunajská Lužná 900 42
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :
nájomca žiada o rozšírenie predmetu nájmu – nebytových priestorov s plochou 40,5 m2.
Prenajímateľ je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Bratislave, Mlynská
dolina, v pavilóne F-1, súp. č. 5692 na pozemku nachádzajúcich sa na parcele č. 3040,
katastrálne územie Karlová Ves, zapísané na LV č. 727 v prospech Univerzity Komenského
v Bratislave. Účel nájmu : predmetný priestor sa prenajíma za účelom prípravy jedál pre
celodenné stravovanie zamestnancov a študentov našej fakulty. Výška nájomného, cena za
poskytované služby a dodávku energií : výška nájmu je 85 EUR za m2 / rok. V cene nájmu
nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, vodu, odvoz a likvidáciu odpadu, ktoré budú
hradené osobitne na základe reálnych nákladov. Doba nájmu: doba nájmu je na obdobie
piatich rokov, od 1.2. 2015 do 31.1.2020. Zdôvodnenie výberu nájomcu : Univerzita
Komenského uzatvorila dňa 3.12.2012 zmluvu o prenájme s firmou FUNWESTON s.r.o.,
o prenájme priestoru za účelom prevádzkovania stravovacieho zariadenia v pavilóne
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matematika. Nakoľko nájomca sa o predmetný priestor príkladne stará zhodnocuje ho a plní si
všetky povinnosti spojené s nájmom a poskytovaním stravy, žiadam o súhlas k rozšíreniu tejto
zmluvy formou dodatku o priestor uvedený v bode 1 a podmienok uvedených v bode 4 a 5.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu : bez technického zhodnotenia.
Predkladá : dekan UK FMFI Bratislava, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Bod č. 13
Vecné bremeno – Západoslovenská distribučná a.s.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove uviedol, že materiálom sa AS
UK zaoberal už na decembrovom zasadnutí, materiál sa opätovne predkladá z dôvodu
chýbajúceho čísla parcely. Zároveň autoremedúrou upravil návrh uznesenia, slová „v prílohe“
sa nahrádzajú slovami „v rozsahu určenom v Zmluve o zriadení vecných bremien“.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť.
Predseda AS UK informoval, že Predsedníctvo AS UK odporučilo materiál schváliť.
Podpredseda AS UK doc. PhDr. František Gahér, PhD. upozornil, že v zápisnici by mal byť
rozsah vecného premena podrobnejšie špecifikovaný.
Po skončení rozpravy dal predseda AS UK o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

8

45

0

zdržal sa prítomných
0

kvórum

45

23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 13. 1/2015
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.2.2015 schválil návrh rektora na zriadenie vecného
bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 3047, 3048/7, 3048/10, 3048/11
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava,
obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu oprávneného
z vecného bremena v rozsahu určenom v Zmluve o zriadení vecných bremien.

Bod č. 14
Súhlas s nepotrebnosťou majetku – nehnuteľností JLF v Martine
Predseda AS UK uviedol, že predkladateľ materiálu – dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko,
CSc. sa pre neodkladné akademické povinnosti zo zasadnutia AS UK ospravedlnil, návrh
preto odôvodnila členka AS UK zastupujúca JLF UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ide o nepotrebné výučbové priestory a priľahlé priestory na Sklabinskej ul. v Martine,
nepotrebnosť nehnuteľností vznikla presunom pracovísk do nového biomedicínskeho centra.
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
komisia odporučila predložený materiál schváliť.
Predseda AS UK informoval, že Predsedníctvo AS UK odporučilo materiál schváliť.
Predseda AS UK následne k predloženému materiálu otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta. PhD. uviedol, že na UK kolujú nepodložené
informácie o tom, že z predaja predmetných nehnuteľností bude uhradená „pôžička“ JLF UK.
Uvedené „fámy“ dôrazne poprel, ak by si chcela UK (resp. ktorákoľvek jej súčasť) vziať
pôžičku, podľa zákona o vysokých školách by na takýto právny úkon musel dať súhlas
Akademický senát UK a Správna rada UK. UK ani JLF UK žiadnu „pôžičku“ v súčasnej dobe
nemá. Finančné prostriedky získané predajom nepotrebných nehnuteľností majú charakter
investičných prostriedkov a budú začlenené do fondu reprodukcie univerzity.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

9

42

0

zdržal sa prítomných
3

45

kvórum
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Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.

Uznesenie č. 14. 1/2015
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.02.2015 vyslovil písomný súhlas s predajom
nehnuteľností vo vlastníctve UK:
1. Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin zapísané
na LV č. 299 (ul. Sklabinská 26):
b) Pozemky:
- parc. č. 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druhom zastavané
plochy a nádvoria,
- parc. č. 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druhom zastavané
plochy a nádvoria,
c) Stavby:
- Predklinické ústavy, súpisné číslo 156, postavené na pozemku parc.č. 1883/18:
- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie
- budova Ústavu farmakológie
- budova Ústavu verejného zdravotníctva
- budova Ústavu patologickej fyziológie
- budova Vrátnice
- budova Centrálneho zverinca
- objekt autogaráží
- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva
- prefabrikované, panelové garáže.
2. Pozemky a stavby v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na LV č. 2041
(ul. J. Kalinčiaka 2):
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a) pozemok parc. č. 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druhom
zastavané plochy a nádvoria,
b) stavba - budova Ústavu molekulovej biológie súpisné číslo 3306, postavená na
pozemku parc. č. 707/3.
UK môže predať vyššie uvedené nepotrebné nehnuteľné veci na základe
obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť
nižšia ako primeraná cena stanovená súdnym znalcom.

Bod č. 15
Zásady volieb do AS UK
Predseda AS UK informoval, že materiál bol pripravený v jesenných mesiacoch, po
decembrovom zasadnutí AS UK bol materiál postúpený na pripomienkovanie prostredníctvom predsedov akademických senátov fakúlt UK všetkým členom akademickej obce UK.
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
materiál bol prerokovaný na dvoch zasadnutiach Právnej komisie AS UK, komisia odporučila
predložený materiál schváliť v znení tých pripomienok, ktoré predložili členovia akademickej
obce UK a Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK a ktoré predkladatelia akceptovali.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

10

45

0

zdržal sa prítomných
0

45

kvórum
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Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 15. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil Zásady volieb
do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 16
Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
Predseda AS UK v súlade s novými Zásadami volieb do AS UK predložil návrh uznesenia,
ktorými sa vyhlasujú doplňovacie voľby do AS UK na uprázdnené mandáty členov AS UK
vo všetkých volebných obvodov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
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č. hlas.

za

proti

11

45

0

zdržal sa prítomných
0

45

kvórum
23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 16. 1/2015
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 13 ods. 1 Zásad volieb
do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave na uprázdnené mandáty členov Akademického senátu UK
vo všetkých volebných obvodoch,
b) určuje obdobie na ich vykonanie od 19. februára 2015 do 2. apríla 2015.

Bod č. 17
Informácie z vedenia UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvorení spoločného pracoviska medzi FMFI UK, FIIT STU, FEI STU a firmou
ESET,
podpísaní metodiky rozdelenia štátnej dotácie medzi verejné vysoké školy na rok 2015
(išlo už o 24. pracovnú verziu); grémiá, ktoré sa k návrhu metodiky vyjadrovali,
nemajú spätnú väzbu, ako bolo naložené s ich pripomienkami,
problém s hroziacim krátením dotácie v dôsledku nedodržania úrovne priemerného
mesačného platu podľa dotačnej zmluvy,
chýbajúcich 5,4 mil. € určených na navýšenie platov v roku 2015, ktoré dodatočne
Vláda SR do rozpočtu MŠVVaŠ SR poskytla,
príprave metodiky rozdelenia štátnej dotácie medzi súčasti UK, bude sa pokračovať
vo výkonovom modeli so zohľadnením výkonov, ktoré CIT UK pre fakulty poskytuje,
chýbajúcich investičných dotačných prostriedkoch určených na opravy budov LF UK,
FMFI UK a PriF UK a dodatočných rokovaniach s MŠVVaŠ SR,
chystaných projektoch z operačného programu Výskum a inovácie a uchádzaní sa
o financovanie centier excelencie,
dobudovaní infraštruktúry prostredníctvom projektu Bratislava – mesto vedy,
návšteve ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na LF UK a fámach, že
zahraniční študenti získavajú skúšky za peniaze,
začiatku rekonštrukcie auly UK začiatkom mesiaca marec.

Rektor UK ďalej informoval, že na nasledujúce zasadnutie AS UK bude predložený dodatok
k Štatútu UK, ktorého súčasťou bude návrh na zriadenie novej samostatne hospodáriacej
súčasti UK Univerzitný vedecký park. Dňa 26. februára 2015 sa uskutoční inaugurácia rektora
UK a dekanov fakúlt UK, na akademickú slávnosť boli pozvaní aj ústavní činitelia.
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Bod č. 18
Otázky na vedenie UK
Do rozpravy v tomto bode programu sa nikto neprihlásil.

Bod č. 19
Rôzne
Zástupca v Rade vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval
o zasadnutí RVŠ k metodike delenia štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2015,
ktoré sa uskutočnilo dňa 22. januára 2015. Prerozdelil sa kôš kategórií publikačnej činnosti,
voči poklesu váhy monografií protestovali predstavitelia humanitných fakúlt. Problémom
však je, že sa znásobilo množstvo monografií vydávaných v zahraničí (najmä v ČR a Poľsku).
RVŠ preto žiada v metodike zohľadniť kvalitu publikačnej činnosti a hodnotenie robiť podľa
vedných odborov. Prvýkrát sa v metodike vytvorila osobitná kategória WoS a Scopus
publikácií, ktoré nie sú karentovanými. MŠVVaŠ SR v záujme podpory technických univerzít
navrhlo posilniť hodnotenie prostriedkov získavaných od iných subjektov verejnej správy na
úkor získaných prostriedkov získaných súťažným spôsobom z grantových agentúr. RVŠ
naďalej kriticky hodnotí nízky podiel vysokých škôl z HDP na úrovni len 0,6 %.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako smutnú skutočnosť hodnotil neschválenie
navrhovaného kandidáta na prorektora UK prof. MUDr. Dušana Meška, PhD. vzhľadom na
jeho aktivity v európskych projektoch, napríklad na zvyšovanie kvality doktorandského
štúdia. Požiadal preto členov AS UK o zodpovedné zvažovanie návrhov, ktoré predkladá.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. navrhol, aby Vedecká komisia AS UK v spolupráci s novým
prorektorom UK pre oblasť vedy ponúkla MŠVVaŠ SR východisko k návrhu na rozdeľovanie
prostriedkov za kvalitu publikačnej činnosti.
Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Mgr. Jana Šmelková informovala
o stanovisku ŠRVŠ k návrhu metodiky. Pripomienky boli zamerané na postavenie študentov a
ich sociálnu podporu, tieto však neboli akceptované. Spolu s RVŠ však podporili stabilizáciu
metodiky na dlhšie obdobie. Ďalej informovala, že sa hovorí o potrebe štyroch samostatných
metodík pre rôzne skupiny študijných odborov.
Bod č. 20
Záver
Predseda AS UK sa poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 16.13 hod.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK
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Zapísali:
Viera Kadnárová
RNDr. Róbert Kysel, PhD.

Overili:
Bc. Tomáš Kaščák

....................................................

MUDr. Erika Macháčová, CSc.

....................................................

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

....................................................
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