Zápisnica č. 7/2015
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 21.10.2015
Začiatok zasadnutia: 15.00 hod. v Aule UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia (podľa pozvánky):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a
športu.
7. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
8. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
9. Návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena Správnej rady UK.
10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (SVP, š. p.)
11. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (R-M 2005, s.r.o.)
12. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
13. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015.
14. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
15. Informácie členov Vedenia UK.
16. Otázky na členov Vedenia UK.
17. Rôzne.
18. Záver.

Zasadnutiu predsedal predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Body č. 1 a 2
Otvorenie a Schválenie programu
Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer,
PhD., ktorý súčasne privítal prítomných členov Akademického senátu UK a hostí na pôde
zrekonštruovanej Auly UK.
Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov
AS UK a pozvaných hostí na predkladanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký
návrh nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky.
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č. hlas.

za

proti

1

37

0

zdržal sa prítomných
0

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 1. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa
21. októbra 2015 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy
a športu.
Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty.
Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
Návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena Správnej rady UK.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (SVP, š. p.)
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (R-M 2005, s.r.o.)
Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015.
Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
Informácie členov Vedenia UK.
Otázky na členov Vedenia UK.
Rôzne.
Záver.

Bod č. 3
Voľba návrhovej komisie
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. navrhol za členov návrhovej komisie:
prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, DrSc.
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. a
Mgr. Janu Šmelková.
Iné návrhy neboli podané. Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

2

36

0

zdržal sa prítomných
1

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2. 7/2015
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.,
2

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. a
Mgr. Jana Šmelková.
Predseda AS UK informoval, že predkladateľ materiálu k bodom č. 5 a 6 schváleného programu
zasadnutia (Štatút FTVŠ UK, Študijný poriadok FTVŠ UK) oba materiály sťahuje z rokovania,
a to z dôvodu potreby ich ďalšieho dopracovania. O tomto návrhu AS UK v súlade s čl. 28
ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK nehlasoval.

Bod č. 4
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Predkladaným dodatkom sa upravuje vyplácanie štipendií za príspevok k rozvoju UK; štipendiá
bude možné vyplácať z vlastných zdrojov UK (doteraz sa vyplácali z prostriedkov štátneho
rozpočtu, čo bolo v rozpore so zákonom o vysokých školách a dotačnou zmluvou medzi
MVVaŠ SR a UK).
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporučila materiál schváliť.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

3

36

0

zdržal sa prítomných
1

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 3. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.

Body č. 5 a 6
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu
materiály boli predkladateľom späťvzaté z rokovania

Bod č. 7
Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Materiál bol predložený bez úvodného slova (predseda AS UK ospravedlnil neprítomnosť
predkladateľa materiálu – dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. - na zasadnutí
AS UK, a to z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností).
3

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporučila materiál schváliť.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

4

37

0

zdržal sa prítomných
0

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 4. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým
senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33
ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bod č. 8
Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Za nových
„externých“ členov Vedeckej rady UK navrhuje vymenovať rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla
Sováka, CSc. a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Rektor UK informoval, že návrh
podáva v záujme upevnenia dobrých vzťahov UK s oboma univerzitami, keďže je členom ich
vedeckých rád.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo predloženú personálnu nomináciu rektora UK schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK následne prerušil rokovanie o bode č. 8 a
otvoril rokovanie o bode č. 9 s tým, že k personálnym návrhom rektora UK prebehne spoločné
tajné hlasovanie (prostredníctvom rôznofarebných hlasovacích lístkov).

Bod č. 9
Návrh na vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena Správnej rady UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Požiadal
AS UK o vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD.
(guvernéra Národnej banky Slovenska) za člena Správnej rady UK na šesťročné funkčné
obdobie.
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Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo predloženú personálnu nomináciu rektora UK schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK požiadal predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Petra
Lukáčku, PhD., aby členov AS UK poučil o spôsobe platnej úpravy hlasovacích lístkov a spolu
s členmi komisie riadil spoločné tajné hlasovanie k bodom č. 8 a 9.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK vymenovanie členov Vedeckej rady UK
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 39
Počet platných hlasovacích lístkov:
39
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
0
kandidáti

za

proti

zdržal sa kvórum

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

34

0

5

20

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

36

1

2

20

Tajné hlasovanie č. 2
Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu s návrhom na vymenovanie člena SR UK
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 39
Počet platných hlasovacích lístkov:
39
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
0
kandidát

za

proti

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

33

0

zdržal sa kvórum
6

20

Predseda AS UK konštatoval, že predložené personálne návrhy rektora UK boli schválené.
Uznesenie č. 5. 7/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za členov Vedeckej
rady UK.
Uznesenie č. 6. 7/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na
vymenovanie doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. za člena Správnej rady UK.
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Bod č. 10
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (SVP, š. p.)
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vecné
bremeno je potrebné zriadiť v dôsledku výstavby objektov protipovodňovej ochrany hlavného
mesta SR Bratislavy vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. na
pozemkoch UK.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
komisia odporučila materiál schváliť.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

5

39

0

zdržal sa prítomných
0

39

kvórum
20

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 7. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
pozemky parc. č. 3115/5, 3125/7, 3129/4, 3130/5, 3130/6, 3131/1, 3134/5, 3134/9, 3155/11,
3155/12, 3155/13, 3155/14, 3155/15, 3155/16, 3155/17, 3155/18, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne č. 08/2010 vypracovanom spoločnosťou G 5 Geodeticko –
obchodná spoločnosť, spol. s r. o.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach stavbu
„Bratislava - Protipovodňová ochrana, Aktivita č. 3A, rozhodnutie EK: CCl 2004 SK 16
C PE 007, MČ Karlova Ves“, ako aj všetky aktivity spojené s jej prevádzkovaním,
údržbou a opravami.
Odplata za vecné bremeno predstavuje vzhľadom na náklady s vybudovaním stavby a jej
verejnoprospešný charakter symbolické 1 €.

Bod č. 11
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (R-M 2005, s.r.o.)
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Predmetom
vecného bremena je uloženie inžinierských sietí (plynovej prípojky) na pozemkoch UK, ktoré
budú slúžiť v prospech vlastníkov priľahlého stavebného pozemku. Pozemky UK sú
„nevyužiteľné“, keďže ide o pozemky na svahu, resp. pri ceste. Odplata za zriadenie vecného
bremena sa navrhuje vo výške 950 €; táto suma predstavuje 10% z ceny dotknutých
pozemkov UK stanovených znalcom.
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
komisia odporučila materiál schváliť, navrhla však zvýšiť odplatu za zriadenie vecného
bremena na sumu 2 000 €.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Predsedníctvo AS UK
odporučilo materiál schváliť, pričom odporučilo rektorovi UK rokovať o navýšení odplaty za
zriadenie vecného bremena na sumu 2 000 €.
Predseda AS UK otvoril rozpravu, ktorej predmetom bola otázka, akým spôsobom premietnuť
návrh na navýšenie sumy za zriadenie vecného bremena do návrhu uznesenia obsiahnutého
v materiáli, ktorý predložil rektor UK.
Po skončení rozpravy dal predseda AS UK hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia a súčasne
predniesol návrh uznesenia nasledujúceho znenia:
„Akademický senát UK odporúča vedeniu UK rokovať o navýšení odplaty za zriadenie
vecného bremena na sumu 2 000 €.“
Keďže nikto z prítomných členov AS UK nevzniesol námietku proti procedurálnemu návrhu
predsedajúceho na spoločné hlasovanie o oboch návrhoch uznesení, v súlade s čl. 21 ods. 3
Rokovacieho poriadku AS UK prebehlo o návrhu uznesenia AS UK písomne predloženého
rektorom UK a o návrhu uznesenia, ktorý vzišiel z rozpravy, spoločné hlasovanie.
č. hlas.

za

proti

6

39

0

zdržal sa prítomných
0

39

kvórum
20

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 8. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
pozemky parc. č. 2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova Ves,
zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech
vlastníkov pozemku 744/8, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii (dĺžka plynovej prípojky 23,6 m a
ochranné pásmo 47,2 m2).
Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie
inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €.
Uznesenie č. 9. 7/2015
Akademický senát UK odporúča vedeniu UK rokovať o navýšení odplaty za zriadenie
vecného bremena na sumu 2 000 €.

Bod č. 12
Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku
Úvodné slovo k materiálu predniesla predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika
Macháčová, PhD. Informovala o stanovisku komisie k predloženým žiadostiam:
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žiadosti pod č. 1 až 8 a žiadosť pod č. 10 komisia odporučila schváliť bez pripomienok,
v žiadosti pod č. 9 v časti „Technické zhodnotenie predmetu nájmu“ komisia
odporučila, aby majetok nebol technicky zhodnocovaný.
Predsedníčka komisie súčasne informovala, že dve žiadosti predložené dekanom PriF UK boli
doručené až po zasadnutí Finančnej komisie AS UK, ktoré sa konalo 7.10.2015. Obe žiadosti
(žiadatelia: RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR) boli po kladnom vyjadrení rektora UK postúpené členom Finančnej
komisie AS UK na prerokovanie spôsobom per-rollam.
•
•

Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. informovala, že na zasadnutí Vedenia PriF UK dňa
20.10.2015 upozornila dekana PriF UK a tajomníčku PriF UK, aby pozornejšie sledovali
termíny zasadnutí Finančnej komisie AS UK a termíny na predkladanie žiadostí o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. Dve žiadosti predložené po zasadnutí
Finančnej komisie AS UK sú s termínom účinnosti nájmu od 1.1.2016 a predkladateľ materiálu
(dekan PriF UK) vyjadril súhlas s posunutím ich schvaľovania až na zasadnutie novozvoleného
AS UK. Ďalej informovala, že dekan PriF UK predložil aj ďalšiu žiadosť, a to na prenájom
priestoru pod dva nápojové automaty. Dekan a tajomníčka PriF UK sú si vedomí termínov
zasadnutí Finančnej komisie AS UK, majú však snahu predkladať žiadosti o udelenie súhlasu
s nájmom nehnuteľného majetku priebežne.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. uviedol, že k predloženiu žiadosti dekana PriF UK (žiadateľ
MŠVVaŠ SR) na prenájom kancelárie pre Radu vysokých škôl mal pripomienku spočívajúcu
v spôsobe, akým bola predmetná žiadosť prerokúvaná; dva dni pred konaním zasadnutia
AS UK nemajú byť žiadosti predkladané na rokovanie Finančnej komisie AS UK spôsobom
per-rollam.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. reagoval, že žiadosť sa predkladá na
zasadnutie AS UK z dôvodu, že v období po skončení funkčného obdobia AS UK sa skončí aj
funkčné obdobie členov Finančnej komisie AS UK; nebude teda existovať vecne príslušný
orgán AS UK na prerokovanie predložených žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporučil pri oboch dodatočne predložených
žiadostiach urobiť výnimku v ustálenom procedurálnom spôsobe ich prerokovávania
vo Finančnej komisii AS UK a tieto žiadosti na prebiehajúcom zasadnutí AS UK schváliť.
Uviedol, že ustanovujúce zasadnutie AS UK sa uskutoční až po doplňovacích voľbách na
fakultách UK, na ktorých nedošlo k zvoleniu členov AS UK vo všeobecných voľbách do
AS UK. Prvé „pracovné“ zasadnutie novozvoleného AS UK sa uskutoční v mesiaci december,
predmetom zasadnutia bude napríklad mandát AS UK rektorovi UK vo veci rokovaní
o metodike delenia štátnej dotácie na rok 2016.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. upozornil členov AS UK na preklep
v uznesení o žiadosti č. 8 v časti „IV. Výška nájomného“, údaj „(504,97 €/ks)“ je nesprávny a
v návrhu uznesenia sa nachádza omylom.
Mgr. Marek Pleva sa opýtal na dôvod, prečo sú v žiadostiach pod č. 6 a 7 navrhnuté rôzne
výšky nájomného, hoci ide o reklamné panely (bilboardy) umiestnené na tom istom oplotení
areálu FTVŠ UK.
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Prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že výška nájomného je
výsledkom negociácie medzi žiadateľom (nájomcom) a FTVŠ UK ako správcom majetku UK.
Žiadateľmi sú dva rôzne právnej subjekty; fakulty ako správcovia majetku UK nie sú viazané
predkladať žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku s rovnakou
výškou nájomného pre druhovo rovnaké predmety nájmu.
Po skončení rozpravy predložil predseda AS UK procedurálny návrh, aby sa o písomne
predložených dvanástich uzneseniach k jednotlivým žiadostiam hlasovalo spoločne. Keďže
nikto z prítomných členov AS UK nevzniesol námietku proti procedurálnemu návrhu
predsedajúceho, v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK prebehlo o navrhnutých
uzneseniach spoločné hlasovanie.
č. hlas.
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zdržal sa prítomných
0

39

kvórum
20

Predsedajúci konštatoval, že predložené návrhy boli schválené.
Uznesenie č. 10. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
nebytové priestory o rozlohe 81,5 m2 v pavilóne B1 a B2, -1 podlažie Univerzity
Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre
k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694 ( B1 ) a parcele č. 3049/1, súp.č. 3278 ( B2 ).
II. Identifikácia nájomcu
Dodo trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57, 841 04 Bratislava, IČO: 35 882 719
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
Bufet – Pizzeria na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov
PriF UK
kuchyňa o rozlohe 31,9 m2, prevádzkové priestory o rozlohe 23,0 m2, sedenie k bufetu
o rozlohe 26,6 m2
IV. Výška nájomného
66 €/ m2/rok
kuchyňa a prevádzkové priestory o celkovej rozlohe 54,9 m2
sedenie pri bufete o rozlohe 26,6 m2
22 €/ m2/rok
Cena za poskytované služby a dodávku energií :
celkovo 66,36 €/ 1 mesiac/ bez DPH za odvoz odpadu.
Elektrická energia bude fakturovaná samostatne štvrťročne podľa stavu samostatného
elektromeru k bufetu ( elektromer č. N 6311759 ).
Vodné a stočné bude fakturované samostatne štvrťročne podľa stavu samostatných
vodomerov na SV a TÚV pre bufet ( vodomery č. 07675081 a 07787846 ).
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
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Uznesenie č. 11. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
vstupný priestor (prízemie) budovy UK v správe FiF UK na Gondovej ul. 2, číslo parcely
225 v k. ú. Bratislava - Staré Mesto, zapísanej v LV č. 3 405 o výmere 1,5m2
II. Identifikácia nájomcu
CAFFÉ ESPRESSO spol. s r. o., Riznerova 3, 811 01 Bratislava, IČO: 17 319 331
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
poskytnutie nebytového priestoru k prevádzkovaniu automatov na teplé a na chladené
nápoje
IV. Výška nájomného
ročné nájomné: 200 €, náklady na elektrickú energiu: 800 kW za jeden rok, náklady na
odvoz a likvidáciu odpadu, upratovanie a vodné-stočné: paušálny ročný poplatok 200 €
V. Doba nájmu
od 1.9.2015 do 30.8.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 12. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
vstupný priestor (prízemie) budovy UK v správe FiF UK na Štúrovej ul. 9, číslo parcely
8890 v k. ú. Bratislava - Staré Mesto o výmere 1m2
II. Identifikácia nájomcu
CAFFÉ ESPRESSO spol. s r. o., Riznerova 3, 811 01 Bratislava, IČO: 17 319 331
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
poskytnutie nebytového priestoru k prevádzkovaniu automatov na teplé a na chladené
nápoje
IV. Výška nájomného
ročné nájomné: 300 € plus DPH
V. Doba nájmu
od 1.9.2015 do 30.8.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 13. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
nebytový priestor plochy:
a) múru strešnej nadstavby o výmere 2 m2 a strechy o výmere 36 m2;
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b) priestory a časti v/na budove, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t. j. na
vedenie káblov podľa účelovej špecifikácie;
nachádzajúcich sa na strešnej nadstavbe a na streche novej budovy UK na Šafárikovom
nám. 6, v Bratislave, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú.
Staré mesto, zapísané na LV č. 3405
II. Identifikácia nájomcu
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 848 863
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
plochy za účelom umiestnenia, inštalácie a prevádzkovania zariadenia, t. j. zabezpečeniu
sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb v zmysle zákona
IV. Výška nájomného
ročné nájomné: 6 191,14 €, nájom je oslobodený od DPH
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 14. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
časť pozemku o celkovej ploche 16 m2 parcelné číslo 3 l75/12
II. Identifikácia nájomcu
GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 36 382 884
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
reklamná stavba - Bigboard - 9,60 x 3,60 m
IV. Výška nájomného
4 500 € ročne
V. Doba nájmu
od 1.7.2015 do 30.6.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 15. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
časť oplotenia areálu FTVŠ UK – 10 ks reklamných panelov o rozlohe 122,4 m2
II. Identifikácia nájomcu
ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina, IČO: 31 595 154
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
10 ks reklamných panelov
IV. Výška nájomného
4 056 € ročne
(405,60 €/ks)
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V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 16. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
časť oplotenia areálu FTVŠ UK – 4 ks reklamných panelov
II. Identifikácia nájomcu
GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 36 382 884
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
4 ks reklamných panelov
IV. Výška nájomného
2 019,89 € ročne
(504,97 €/ks)
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 17. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
časť strešných priestorov o výmere 15 m2 na západnej veži pre umiestnenie vysielačov
a 60 m strechy na umiestnenie elektrického vedenia (priestor na časti strechy objektu
FTVŠ UK)
II. Identifikácia nájomcu
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
inštalácia, umiestnenie a využívanie technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktrúry rádioreleového bodu a základňa stanice Verejnej elektronickej komunikačnej siete (VKS)
IV. Výška nájomného
10 444,20 € ročne
Elektrická energia – cena je určená na základe skutočnej spotreby zaznamenanej na
elektromere (rozdiel medzi počiatočným stavom a koncovým stavom k poslednému
kalendárnemu dňu mesiaca + DPH).
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
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Uznesenie č. 18. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
priestory školskej jedálne na prízemí budovy UK v Bratislave v správe FiF UK na
Gondovej ul. 2, číslo parcely 225 v k. ú. Bratislava - Staré Mesto, zapísanej v LV č. 3 405
o výmere 314,78 m2
II. Identifikácia nájomcu
GAST TOM, s. r. o., Tupého 12640/21A, 831 01 Bratislava, IČO: 44 822 316
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
nebytový priestor školskej jedálne pre poskytovanie stravovania pre študentov
a zamestnancov UK
IV. Výška nájomného
12 000 € ročne za kuchyňu, výdajňu stravy, dve jedálne a za pomocné priestory (sklady,
chodby, šatňa, WC, kancelária)
Ceny za poskytované služby a dodávky energií (vykurovanie, el. energia, plyn, vodnéstočné, OLO) hradí nájomca podľa skutočnej spotreby.
V. Doba nájmu
od 1.9.2015 do 31.8.2019
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 19. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
nebytové priestory na ulici Ružinovská 12, 826 22 Bratislava, súp. č. 4813, 2. NP, parcela
č. 15294/65, zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálny úradom v Bratislave, Správa
katastra Bratislava II
II. Identifikácia nájomcu
Optika Medior, s.r.o., Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO 469 44 826
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
predajňa optických pomôcok a poradenstvo
IV. Výška nájomného
ročné nájomné: 2 106 Eur
z toho:
predajňa 14 m2
144 Eur / m2 / rok
2 016
Eur/rok
30 Eur / m2 / rok
90 Eur/rok
podiel na spoločných priestoroch 3 m2
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
16,09 Eur / m2 / rok s DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
266,40 Eur / rok s DPH
V. Doba nájmu
od 1.11.2015 do 31.10.2017
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VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Uznesenie č. 20. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
1) nebytové priestory o rozlohe 80,3 m2 v pavilóne CH1 a CH2 budovy Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre
k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava, mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV,
v budove/stavbe č. súpisné 3278, v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, číslo
parcely 3049/1 o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza
2) 5 parkovacích miest pre vozidlá autoškoly na parkovisku za budovou UK PRIF na
parc.č.3049/1 k.ú. Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 727
II. Identifikácia nájomcu
RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS, UK PRIF Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, IČO: 37 36 89 91
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
činnosť autoškoly – umiestnenie trenažéra pre výučbu ako aj učebne pre žiakov
autoškoly.
kancelária o rozlohe 40,3 m2 v pavilóne CH1, -1 podlažie
kancelária o rozlohe 40 m2 v pavilóne CH2 č. 304, 0 podlažie
5 parkovacích miest pre vozidlá autoškoly na parkovisku za budovou UK PRIF na parc.
č. 3049/1 k.ú. Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č.727
IV. Výška nájomného
66 Eur/ m2/rok
Cena za poskytované služby a dodávku energií :
CH1/-1 – 40,3 m2:
El. energia
3,79 € s DPH/mesiac (1,2 kWh/deň)
Teplo
31,52 € s DPH/mesiac/ 40,3 m2
Odvoz odpadu
0,83 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Vodné a stočné
1,00 € s DPH/mesiac
Celkom:
37,14 € /1 mesiac
CH2/304 – 40 m2 :
El.energia
13,00 € s DPH/mesiac (3,9 kWh/deň)
Teplo
31,28 € s DPH/mesiac/ 40 m2
Odvoz odpadu
0,83 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Voda
1,00 € s DPH/mesiac
Celkom:
46,11 €/ 1 mesiac
Energie spolu pre dve prenajaté miestnosti:
83,25 €/mesiac
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
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Uznesenie č. 21. 7/2015
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993
Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
I. Špecifikácia predmetu nájmu
kancelária o rozlohe 21 m2 v pavilóne CH2 č. 435, 1 podlažie, budovy Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.727 pre
k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV v budove/stavbe č.
súpisné 3278, v Mlynskej doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, číslo parcely 3049/1
o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza
II. Identifikácia nájomcu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 831 30 Bratislava, IČO:
00 164 381
III. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu
miestnosť pre kanceláriu Rady vysokých škôl
IV. Výška nájomného
CH2/+1 – 21 m2:
El.energia
23,36 € s DPH/mesiac (7,392 kWh/deň)
Teplo
16,42 € s DPH/mesiac/ 21 m2
Odvoz odpadu
0,83 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Vodné a stočné
11,52 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
52,13 €/ 1 mesiac
V. Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
VI. Technické zhodnotenie predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia
Bod č. 13
Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015
Úvodné slovo k materiálu predniesol predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Informoval, že správa sa predkladá v súlade s ustanovením čl. 16 ods. 3 Štatútu UK, podľa
ktorého je AS UK povinný na konci svojho funkčného obdobia vypracovať správu o svojej
činnosti za časť kalendárneho roka, v ktorom pôsobil. Správu pripravil tajomník AS UK RNDr.
Róbert Kysel, PhD.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.
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Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 22. 7/2015
Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za
obdobie od 1.1.2015 do 31.10.2015.
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Bod č. 14
Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK
Úvodné slovo predniesol predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter
Lukáčka, PhD. Informoval o aktuálnej situácii s priebehom všeobecných volieb do AS UK na
jednotlivých fakultách UK. Uviedol, že vzniknuté komplikácie vyplynuli z uplatňovania
nového vnútorného predpisu UK Zásady volieb do Akademického senátu UK.
Vo volebnom obvode EBF UK Volebná a mandátová komisia AS UK na svojom
zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo pred prebiehajúcim zasadnutím AS UK, vyhlásila všeobecné
voľby do AS UK za neplatné, a to pre porušenie čl. 18 ods. 2 Štatútu UK a čl. 10 ods. 2 Zásad
volieb do AS UK (kandidát bol súčasne členom Volebnej komisie EBF UK).
Vo volebných obvodoch EBF UK a FSEV UK akademické senáty fakúlt nevyhlásili
všeobecné voľby do AS UK.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. na záver svojho
vystúpenia predniesol návrh uznesenia (prerokovaného a schváleného na zasadnutí komisie
ako odporúčanie pre AS UK), ktorým AS UK skonštatuje skutočnosť, že vo volebných
obvodoch EBF UK, FaF UK a FSEV UK sa nepodarí vo všeobecných voľbách do AS UK
zvoliť členov AS UK v predmetných volebných obvodoch, skonštatuje, že vo volebných
obvodoch EBF UK, FaF UK a FSEV UK sú splnené podmienky pre vyhlásenie doplňovacích
volieb do AS UK a tieto doplňovacie voľby následne vyhlási s termínom na ich vykonanie od
26.10.2015 do 16.11.2015.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že na
EBF UK, FaF UK a FSEV UK sa musia bez zbytočného odkladu zísť akademické senáty
fakúlt a vyhlásiť doplňovacie voľby do AS UK vo volebných obvodoch svojich fakúlt.
Súčasne sa ponúkol, že je k dispozícii predsedom akademických senátov dotknutých fakúlt za
účelom zodpovedania prípadných právnych a metodických otázok spojených s vyhlásením a
vykonaním doplňovacích volieb do AS UK.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa poďakoval prorektorke UK prof. JUDr.
Márii Patakyovej, PhD. za spoluprácu s Volebnou a mandátovou komisiou AS UK pri riešení
vzniknutej situácie.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že o vyhlásení doplňovacích volieb do
AS UK bude informovať dekanov EBF UK, FaF UK a FSEV UK.
Po skončení rozpravy predseda AS UK dal hlasovať o návrhu uznesenia ústne prednesenom
predsedom Volebnej a mandátovej komisie AS UK.
č. hlas.

za

proti

9

39

0

zdržal sa prítomných
0

39

kvórum
20

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
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Uznesenie č. 23. 7/2015
Akademický senát UK
I.
konštatuje, že vo volebnom obvode FaF UK, FSEV UK a EBF UK sa nepodarí vo
všeobecných voľbách zvoliť členov Akademického senátu UK za FaF UK, FSEV UK
a EBF UK,
II.
konštatuje, že sú splnené podmienky na vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK vo
volebných obvodoch FaF UK, FSEV UK a EBF UK,
III.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK vo volebných
obvodoch FaF UK, FSEV UK a EBF UK s termínom na ich vykonanie od 26.10. 2015 do
16.11.2015.

Bod č. 15
Informácie členov Vedenia UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. na úvod svojho vystúpenia privítal členov
AS UK na pôde zrekonštruovanej auly UK, ktorej rekonštrukcia spĺňa náročné požiadavky
pamiatkárov. Taktiež vyjadril poďakovanie za obnovu vstupných dverí do historickej budovy
UK na Šafárikovom námestí. Rektor UK v ďalšej časti svojho vystúpenia:
• poďakoval všetkým zainteresovaným na vyriešení komplikovanej situácie
s priebehom všeobecných volieb do AS UK,
• informoval o výsledkoch komplexnej akreditácie UK; UK ako celok obdržala
hodnotenie „A“, avšak z hľadiska kvality je UK heterogénnou univerzitou (pôsobia na
nej excelentné výskumné tímy, slabinou UK je kvalita doktorandského štúdia, ktorú
bude potrebné zvýšiť),
• informoval, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zatiaľ nepodpísal žiadne
rozhodnutia o akreditácii študijných programov; komplexná akreditácia „skončila“
podaním na Ústavnom súde SR,
• informoval o poklese publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov UK, čo však
pripisuje polročnému „papierovaniu“ spojenému s komplexnou akreditáciou,
• informoval o plošnej valorizácii platov zamestnancov UK o 4% v roku 2016 a
o hroziacom znížení rozpočtu verejných vysokých škôl na rok 2016 o 8%,
• informoval o aktuálnom postavení UK v celosvetových rankingoch,
• informoval o poklese počtu študentov na viacerých fakultách UK v aktuálnom
akademickom roku,
• informoval o udeľovaní tzv. korekcií na projektoch financovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ a snahách týmto spôsobom získať do štátneho rozpočtu 300 mil. €, ktoré
boli z operačného programu krátené Bruselom,
• informoval o dostavaní budovy Vedeckého parku UK; aktuálne prebieha kolaudačné
konanie, inštalujú sa prístrojové zariadenia (novým aspektom je tzv. fázovanie
projektu zo strany riadiaceho orgánu, keďže činnosti budú vykonávané na prístrojoch
až v ďalšom programovacom období),
• informoval o problémoch s refundáciami 1,2 mil. € mzdových prostriedkov z projektu
Univerzitný vedecký park; GARI účet je vyčerpaný a do konca kalendárneho roka
bude potrebné uhradiť veľké množstvo finančných prostriedkov,
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•
•

•

•

pozval členov AS UK zúčastniť sa seminára k spôsobu hodnotenia vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na UK v Aule UK dňa 22.10.2015 o 15.30 hod.,
informoval o udelení čestného doktorátu UK generálnemu tajomníkovi OSN Pan Kimunovi a pozval členov AS UK na udeľovanie ďalšieho čestného doktorátu UK
Bernhardovi Günterovi Heinrichovi Eitelovi, ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2015
o 11.00 hod. v Aule UK,
poďakoval sa prorektorovi UK prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc. za organizáciu
otvorenia prvého spoločného študijného programu Physics of the Earth s Universität
Wien,
informoval o rozdelení neúčelových prostriedkov z podprogramu Veda na rok 2015 vo
výške 359 323 € medzi jednotlivé fakulty UK; rezerva bola rozdelená v súlade
s Metodikou rozpisu štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015, a to
na základe vedeckého výkonu jednotlivých fakúlt UK a po prerokovaní v Kolégiu
rektora UK dňa 21.9.2015.

Rektor UK sa poďakoval všetkým členom AS UK za účasť na zasadnutiach AS UK počas
celého funkčného obdobia. Pozitívne vyzdvihol skutočnosť, že zasadnutia AS UK boli vždy
uznášaniaschopné. Osobitne sa poďakoval vo forme ďakovného listu a kytice tým členom
AS UK, ktorí pôsobili v AS UK dve a viac funkčných období a rozhodli sa nekandidovať vo
všeobecných voľbách do AS UK pre ďalšie funkčné obdobie, a to:
PhDr. Viere Bennárovej (FM UK),
prof. RNDr. Anne Zuzane Dubničkovej, DrSc. (FMFI UK),
prof. RNDr. Petrovi Kaplánovi, CSc. (JLF UK) a
doc. PhDr. Magdaléne Samuhelovej, CSc. (FM UK).

Bod č. 16
Otázky na členov Vedenia UK
Nikto z prítomných členov AS UK alebo hostí nepožiadal o vystúpenie v tomto bode programu.

Bod č. 17
Rôzne
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa poďakoval všetkým súčasným
i bývalým členom AS UK, ktorí mu pomáhali pri výkone funkcie predsedu AS UK (menovite
sa poďakoval súčasnému prorektorovi AS UK doc. RNDr. Danielovi Olejárovi, PhD., dekanovi
PraF UK doc. JUDr. Eduardovi Burdovi, PhD. a tajomníkovi AS UK RNDr. Róbertovi
Kyselovi, PhD.). Predseda AS UK sa ďalej poďakoval všetkým členom AS UK za slušnosť a
kolegialitu, ktorá počas celého funkčného obdobia AS UK panovala.
Predseda AS UK informoval, že najskorší možný termín ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného AS UK pripadá na stredu 25. novembra 2015.
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Bod č. 18
Záver
Predseda AS UK sa poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť na poslednom zasadnutí
AS UK vo funkčnom období 1.11.2011 – 31.10.2015. Po skončení zasadnutia pozval
spoločne s rektorom UK všetkých členov AS UK a členov Vedenia UK na spoločné
posedenie v priestoroch A-klubu.
Koniec zasadnutia: 16.40 hod.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda Akademického senátu UK

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

Overili:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.

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

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

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

Mgr. Jana Šmelková

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