Zápisnica č. 2/2015
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 25.03.2015
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. v Auditorium maximum (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK.
5. Návrh na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK „Univerzita Komenského
v Bratislave, Vedecký park“.
6. Dodatok č. 4 k Štatútu UK.
7. Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK.
8. Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.
9. Nakladanie s majetkom UK:
9a. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
9b. Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci – horúcovod (Šoltésova ul.).
9c. Návrh na zriadenie vecných bremien – káblové vedenie pod mostom Lafranconi
a okolo Botanickej záhrady UK.
9d. Spresnenie uznesenia AS UK zo dňa 18.2.2015 - vecné bremená
10. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
12. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť.
13. Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK.
14. Voľba predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK.
15. Informácia o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS
UK.
16. Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK.
17. Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK.
18. Informácie členov Vedenia UK.
19. Otázky na členov Vedenia UK.
20. Rôzne.
21. Záver.

Body č. 1 a 2
Otvorenie a Schválenie programu
Predseda Akademického senátu UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. privítal prítomných
členov AS UK a hostí. Predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke, v ktorom
vzhľadom na prítomnosť dekana FaF UK prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. navrhol
predradiť bod č. 8 (Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.) za bod č. 4 (Dodatok
č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK) a primerane prečísľovať ostatné body programu.
PhDr. Juraj Podoba, PhD. navrhol prerokovať bod „Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku
UK“ po predradenom bode „Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.“
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Ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie programu neboli, a tak dal predseda AS UK hlasovať
o predloženom návrhu programu v znení prednesených pozmeňujúcich návrhov.
č. hlas.

za

proti

1

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 1. 2/2015
Akademický senát UK schválil program zasadnutia Akademického senátu UK dňa
25. marca 2015 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK.
Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK.
Návrh na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK „Univerzita
Komenského v Bratislave, Vedecký park“.
8. Dodatok č. 4 k Štatútu UK.
9. Nakladanie s majetkom UK:
9a. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí.
9b. Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci – horúcovod (Šoltésova ul.).
9c. Návrh na zriadenie vecných bremien – káblové vedenie pod mostom
Lafranconi a okolo Botanickej záhrady UK.
9d. Spresnenie uznesenia AS UK zo dňa 18.2.2015 - vecné bremená
10. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014.
12. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť.
13. Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK.
14. Doplňujúca voľba predsedov komisií AS UK.
15. Informácia o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK.
16. Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK.
17. Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK.
18. Informácie členov Vedenia UK.
19. Otázky na členov Vedenia UK.
20. Rôzne.
21. 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.,
JUDr. Petra Lukáčku, PhD. a
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc.
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Iné návrhy neboli podané. Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

2

40

0

zdržal sa prítomných
3

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2. 2/2015
Akademický senát UK zvolil návrhovú komisiu v zložení:
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.,
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Bod č. 4
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporučila materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

3

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 3. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty.

Bod č. 5
Návrh na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o.
Úvodné slovo k materiálu predniesla prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária
Patakyová, PhD. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 17. marca
2015 a vzhľadom na naliehavosť riešenia aktuálneho protiprávneho stavu v dôsledku novely
zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach ho predsedníctvo odporučilo zaradiť do
programu zasadnutia AS UK a schváliť. Prorektorka prof. Patakyová uviedla, že schválenie
predloženého materiálu ešte neznamená zmenu zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o., tá je
v kompetencii rektora UK vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.
Prorektorka prof. Patakyová ďalej informovala, že od času, kedy sa konalo zasadnutia
Predsedníctva AS UK, prebehli rokovania s dekanom FaF UK, z ktorých vzišiel alternatívny
návrh na zriadenie samostatnej právnickej osoby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V prípade, že
alternatívny návrh bude schválený, bude na zriadenie novej právnickej osoby potrebný aj
súhlas Správnej rady UK.
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Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (dekan FaF UK) uviedol, že alternatívny návrh spočívajúci
v zriadení novej právnickej osoby bol predložený v dôsledku stratového hospodárenia Fakultnej
lekárne, ktorá je výučbovým zariadením FaF UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. predrečníka doplnil, že podmienkou akreditácie
FaF UK bolo preukázanie dostatočnej výučbovej základne.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. uviedla, že UK Veda, s.r.o. má netypický predmet činnosti,
návrh na rozšírenie predmetu jej činnosti o poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej
lekárni bol vedený časovým aspektom riešenia akútnosti problému.
Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. doplnila, že lekárne v pôsobnosti FaF UK sú výčbovou
základňou aj pre ďalšie vzdelávanie (atestačné kurzy).
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia tak, ako bol uvedený
v pôvodnom (písomne predloženom) materiáli:
Návrh uznesenia:
AS UK na svojom zasadnutí dňa 25.3.2015 schválil návrh rektora UK na zmenu predmetu
činnosti UK Veda, s.r.o, jeho rozšírenie o predmet činnosti „poskytovanie lekárenskej
starostlivosti vo verejnej lekárni.“
č. hlas.

za

proti

4

15

0

zdržal sa prítomných
22

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia nebol schválený.
Následne dal predseda AS UK hlasovať o návrhu uznesenia, ktorý ústne v úvodnom slove
predložila prorektorka prof. Patakyová.
č. hlas.

za

proti

5

31

0

zdržal sa prítomných
6

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 4. 2/2015
Akademický senát UK schválil návrh rektora na založenie právnickej osoby podľa zákona
č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Bod č. 6
Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Najdôležitejším novelizačným bodom dodatku je doplnenie novej samostatne hospodáriacej
súčasti UK Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK).
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Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. po komunikácii s príslušnou sekciou UNESCO požiadala
o zmenu názvu centrálne financovanej súčasti UK UNESCO Katedra medzinárodnej
komunikácie, nový názov súčasti UK bude znieť: „UNESCO Katedra plurilingválnej a
multikultúrnej komunikácie“.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako predkladateľ materiálu si pozmeňujúci návrh
doc. Butašovej autoremedúrou osvojil.
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. požiadala o informáciu, aké je personálne zloženie UNESCO
katedry a akú činnosť katedra vyvíja. V minulosti katedra spolupracovala s FiF UK, táto
spolupráca sa však podľa jej informácie mala skončiť.
Doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. zodpovedala položené otázky. Spolupráca katedry s FiF UK
sa neskončila. Pracovníci pôsobiaci na katedre vypracovali elektronické korpusové materiály
pre prekladateľov, katedra poskytuje celouniverzitné prednášky (vrátane prednášok pre doktorandov). Katedra sa bude reštrukturalizovať, keďže UNESCO už nemá medzi prioritami
podporu prekladateľov. Bližšie informácie o činnosti katedry sú dostupné na jej webovom sídle.
PhDr. Juraj Podoba, PhD. požiadal o vysvetlenie k čl. 10 ods. 4 písm. a) organizačného
poriadku, podľa ktorého UVP UK hospodári „s finančnými prostriedkami z dotácie pridelenej
ministerstvom na príslušný kalendárny rok, ktorú rozdeľuje rektor súčastiam podľa metodiky
delenia dotácie“. Navrhované znenie organizačného poriadku je v rozpore s podmienkami
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na projekt Univerzitného vedeckého parku UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že položená otázka sa netýka
prerokovávaného materiálu (dodatku k Organizačnému poriadku UK), ale Organizačného
poriadku UVP UK, ktorý AS UK neschvaľuje; členom AS UK bol zaslaný iba ako
informatívny materiál. Ďalej uviedol, že časť pracovníkov Rektorátu UK bude po zriadení novej
samostatne hospodáriacej súčasti UK pod ňu delimitovaná. UVP UK bude niektoré služby
poskytovať pre celú UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

6

38

0

zdržal sa prítomných
6

44

kvórum
23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 5. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2007
Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 7
Návrh na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK „Univerzita Komenského
v Bratislave, Vedecký park“.
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Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V úvodnom
slove odôvodnil potrebu zriadenia Vedeckého parku ako samostatne hospodáriacej súčasti UK a
stručne informoval o výhľade projektov, ktoré by mohli byť vo vedeckom parku riešené.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že v návrhu Organizačného poriadku UVP UK
sa uvádza, že súčasť by mala mať vyrovnaný rozpočet a v tejto súvislosti sa opýtala, či sa
v budúcnosti nepočíta so ziskovosťou UVP UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že podľa zákona o vysokých školách
musí mať UK vyrovnaný rozpočet, nie však jej jednotlivé súčasti.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. položila doplňujúcu otázku ohľadom formulácie
v návrhu Organizačného poriadku UVP UK, podľa ktorej samostatný rozpočet UVP UK musí
byť v súlade s rozpočtom UK. Bude mať AS UK dosah na kontrolu hospodárenia novej súčasti
UK?
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že je povinnosťou každej súčasti UK
zostaviť rozpočet výnosov a nákladov ako podklad pre rozpočet UK a následnú výročnú správu
o hospodárení UK, ktoré podliehajú schvaľovaniu AS UK. Pripomenul, že členovia
akademickej obce UK pôsobiaci na nefakultných súčastiach UK volia jedného člena AS UK.
Rektor UK ďalej informoval o snahe zriadiť asociáciu vedeckých parkov.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. uviedla, že UK má 13 fakúlt, každá z fakúlt má
orgány akademickej samosprávy. Položila dve otázky: či bude mať aj vedecký park zriadené
orgány akademickej samosprávy a odkiaľ pôjdu prvé finančné prostriedky pre UVP UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že okrem 13 fakúlt má UK aj tri
samostatne hospodáriace súčasti a niekoľko centrálne financovaných súčastí. Vedenie UK bude
činnosť UVP UK usmerňovať. Pokiaľ ide o otázku, z akého zdroja budú zabezpečené prvé
finančné prostriedky pre UVP UK, tak ju nemožno zodpovedať, pretože nemožno vopred
predikovať, aké projektové výzvy budú vypísané. Pripustil však, že UVP UK bude mať určité
bazálne náklady na svoju činnosť.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. reagovala, že ak AS UK predložený návrh
schváli, nebude už mať ďalší dosah na UVP UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v reakcii na vystúpenie prof. Dubničkovej
zopakoval, že hospodárenie UVP UK bude zahrnuté do výročnej správy o hospodárení UK,
ktorá podlieha schvaľovaniu v AS UK. Zároveň doplnil, že riaditeľ UVP UK bude do funkcie
ustanovený na základe výsledkov výberového konania.
Prof. RNDr. Jozef Masarik (dekan FMFI UK) pripomenul, že fakulta nie je zapojená do
projektu UVP UK, počas celého budovania vedeckého parku ho však podporovala. Berie na
vedomie, že téma ďalšieho fungovania vedeckého parku vyvoláva diskusie, avšak v aktuálnom
štádiu nie je lepšia cesta ako schváliť vznik novej samostatne hospodáriacej súčasti UK.
Kontrola UVP ako samostatne hospodáriacej súčasti UK bude lepšia než keby ostal začlenený
pod Rektorát UK. Všetky delenia štátnej dotácie medzi jednotlivé súčasti UK sú pod
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drobnohľadom členov AS UK a v širšom zmysle celej akademickej obce UK. Odporúča
predložený návrh schváliť a následne novú súčasť UVP UK dôsledne kontrolovať.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. uviedla, že formálnoprávne zriadenie UVP UK ako novej
samostatne hospodáriacej súčasti UK je najtransparentnejším spôsobom.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. predrečníčku doplnil, že otázka inštitucionalizácie
vedeckého parku bola už dlhodobo diskutovaná.
MUDr. Erika Macháčová, PhD. položila otázku ohľadom právomocí Rady UVP UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že pôsobnosť Rady UVP UK je
uvedená v Organizačnom poriadku UVP UK, ktorý členovia AS UK obdržali na vedomie.
Rektor UK ďalej uviedol, že UVP UK bude musieť vyvíjať činnosť v súlade s Pravidlami
podnikateľskej činnosti UK, ktoré schvaľuje AS UK.
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal, či existuje kalkulácia celkových ročných nákladov
UVP UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že kalkulácia je veľmi dynamická
záležitosť, diskutuje sa o viacerých alternatívach. Pri optimálnom stave získavania financií
z mimodotačných zdrojov pôjde o 4,5 mil. € na mzdy a prevádzku, počas prvého roka činnosti
UVP UK bude v „šetriacom“ režime potrebných 450 tis. €.
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (hosť zasadnutia, garant časti aktivít UVP UK) vystúpenie rektora
doplnil podrobnejšími informáciami o plánoch na financovanie UVP UK. Dominantnú časť
nákladov tvoria mzdy pre existujúcich pracovníkov UK, spotrebný materiál, prístrojové
vybavenie a informačné a komunikačné technológie (tieto však budú využité aj pre potreby
Centra informačných technológií UK).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že 6 fakúlt je v červených číslach, členov
AS UK zaujíma najmä financovanie parku z hľadiska metodiky rozdelenia štátnej dotácie
fakultám a ďalším súčastiam UK. Prostriedky na UVP UK nepôjdu z dotačných zdrojov, čo
fakulty získajú podľa výkonového modelu, to im bude pridelené.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. reagoval, že informácie prednesené prof. Turňom a rektorom
UK v diskusii mohli byť členom AS UK dodané písomne pred zasadnutím AS UK. Podporil
inštitucionalizáciu vedeckého parku ako samostatne hospodáriacej súčasti UK. Informoval
o uznesení Akademického senátu FiF UK k problematike zriadenia UVP UK. Po „zabehnutí sa“
novej súčasti UK odporúča v jej rámci zriadiť orgány akademickej samosprávy.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že s predmetným uznesením sa
oboznámil, uznesenie akademického senátu fakulty má pre neho len odporúčací charakter.
Opätovne konštatoval, že hoci sa aktuálne diskutuje o financovaní UVP UK, bude čoskoro
potrebné diskutovať o spôsobe financovania deficitných fakúlt UK, a to aj na pôde AS UK.
Kým minuloročná štátna dotácia pre UK bola na úrovni 90,7 mil. €, Universität Wien
hospodárila so štátnou dotáciou približne 1 mld. €.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. v reakcii na bod č. 2 uznesenia AS FiF UK uviedla, že
dodatkom č. 3 k Štatútu UK bol spresnený čl. 17 ods. 3 Štatútu UK, členovia akademickej obce
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UK pôsobiaci na nefakultných súčastiach UK si do AS UK volia jedného zástupcu. Po rozšírení
počtu členov akademickej obce UK pôsobiacich v UVP UK môže byť predmetné ustanovenie
Štatútu UK prehodnotené v smere jeho rozšírenia. Pripomenula však, že samostatne
hospodáriace súčasti UK sú riadené monokraticky (riaditeľom), v prípade UVP UK to bude
vyvažované Radou UVP UK ako kolektívnym orgánom.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

7

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 6. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 vyjadril súhlas s návrhom
rektora na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK s názvom Univerzita
Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od 15.05.2015.

Bod č. 8
Dodatok č. 4 k Štatútu UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Autoremedúrou si osvojil návrh na zmenu názvu UNESCO katedry, ktorý bol prednesený počas
rokovania o Dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku UK. Súčasťou prerokovávaného dodatku
k Štatútu UK je aj zvýšenie maximálneho počtu prorektorov UK zo 6 na 8.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. predniesla pozmeňujúci návrh na vypustenie novelizačného
bodu č. 3 z dodatku, ktorý sa týka zvýšenia počtu prorektorských miest.
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. upozornila, že v návrhu dodatku sa lingvisticky nesprávne
používa slovo „ostatných“, správne by malo byť „posledných“.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že namietané znenie súvisí so zosúladením
nových Zásad volieb do AS UK so znením Štatútu UK a zákonom o vysokých školách.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že slovo „ostatný“ je právnický terminus
technicus, navrhol ho preto v dodatku č. 4 ponechať.
Po sérii rečníckych príspevkov, ktoré sa vyjadrovali k procedurálnym náležitostiam hlasovania
o prednesenom pozmeňujúcom návrhoch, dal predseda AS UK o ňom hlasovať.
Pozmeňujúci návrh:
vypustenie bodu č. 3 z Dodatku č. 4 k Štatútu UK
č. hlas.

za

proti

8

14

8

zdržal sa prítomných
17

39

kvórum
20
8

Predseda AS UK konštatoval, že predložený pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Keďže nikto ďalší sa do rozpravy neprihlásil, predseda AS UK rozpravu ukončil a predniesol
návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

9

35

0

zdržal sa prítomných
9

kvórum

44

23

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 7. 2/2015
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatútu
Univerzity Komenského v Bratislave.

Bod č. 9a
Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľných vecí
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
materiál bol komisiou prerokovaný, prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci (podpredseda AS UK) prof. PhDr. František
Gahér, CSc. predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

10

43

0

zdržal sa prítomných
0

kvórum

43

22

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 8. 2/2015
Akademický senát UK udelil predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného
majetku podľa doleuvedeného zoznamu:
8.1
Nájomca:
Barienčík Ján, Záhradná 816/10, 972 47 Oslany
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
18,75 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 1.4.2015 do 31.3.2017.
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Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.2
Nájomca:
CENT s. r. o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO : 35 81 06 02
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok H, prízemie o výmere 21 m2. Objekt (MI, blok H) je v dobrom stave po
rekonštrukcii. Voda je v rámci nájomného priestoru. Obmedzený prístup, vrátna služba
a vzdialené parkovanie.
Účel nájmu:
Práčovňa
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 75, -EUR/m2/rok bez DPH, el. energia voda a teplá voda energie podľa
spotreby, bez kúrenia, 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 2010 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.3
Nájomca:
Mgr. Pavol Cibulka, Svätoplukova 8, 972 01 Bojnice
IČO: 35382881
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934 blok C (vestibul) 2
NP, o výmere 32m2. Objekt (Výškové bloky) je v priemernom stave, čiastočne
rekonštruovaný. Nájomný priestor je v dobrom stave, upravený na užívanie na náklady
nájomcu od roku 2005. Voda a WC v rámci budovy. Dobrý prístup.
Účel nájmu:
Predajňa výpočtovej a kancelárskej techniky a spotrebného materiálu, elektroniky
a športových potrieb.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 76,35 EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby paušálny poplatok 16
EUR/m2/rok plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 01.04.2015 do 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2005 a žiada o predĺženie nájmu.
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Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.4
Nájomca:
Darraj Mohammed, Kharbatha Almusbah 1, Ramallah, Palestína
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Výškových blokoch súp.č.211 č.p.2934 v bloku B na 2.PP
o výmere 34,17 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:
Klubovňa.
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 17.3.2015 do 16.2.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.5
Nájomca:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska, Legionárska 4, 811 07
Bratislava
IČO: 422 67 145
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Átriových domkoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku G na 1 a
2.NP o výmere 161,25 m2. Objekt (blok G) je v zlom stave a vyžaduje rekonštrukciu.
Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom
stave a nájomca si ho upravil do užívateľnej podoby na vlastné náklady. Obmedzený
prístup(vrátna služba a vzdialené parkovanie).
Účel nájmu:
Evanjelické univerzitné pastoračné centrum.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 1,-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 14.2.2020.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2007 žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
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Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.6
Nájomca:
Hegyiová Jana, Pod vysoká 300, 023 57 Čadca
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na
Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie o celkovej
výmere 50,82 m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne
na Átriových domkoch blok C a V. Stav priestoru je priemerný v pôvodnom stave,
čiastočne pivničný. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného
priestoru.
Účel nájmu:
Výtvarný ateliér
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 25, -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 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2013 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.7
Nájomca:
Hurican Slovakia, s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava
IČO: 43 973 868
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, na
bloku J, 1PP o výmere 12 m2. Priestor na bloku J je v pôvodnom stave, pivničný, bez
okien. Dobrý 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 16,-EUR/m2/rok
plus DPH, skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.4.2015 do 31.3.2018.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.8
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Nájomca:
Ondrej Marek, Smolenická 3, 851 05 Bratislava
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 2.NP
o výmere 15,08 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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.9
Nájomca:
Nagy Miroslav, Hrubý Šúr 39, 90301
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 2.NP
o výmere 13,68 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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.10
Nájomca:
Riegel Richard, Bakošova 36, 841 03 Bratislava
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 2.NP
o výmere
14,42 m2. Objekt(výškové bloky) je v pôvodnom stave, čiastočne
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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 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si priestor prenajíma od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.11
Nájomca:
SOLE GRILL s. r. o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava
IČO: 45 476 519
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom objektu Sole Gril na parcele č.2940/44(69m2) a 2940/43(126m2) o
celkovej výmere 195 m2. Objekt tvorí samostatne stojaca budova s inžinierskymi
sieťami a prípojkami na energetické média. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v
predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj ďalšie
zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné
náklady.
Účel nájmu:
Prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou terasou.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 385,-EUR/mesiac bez DPH (23,69, eur/m2/rok), bez energií a služieb, nájomca
sám uzaviera zmluvy s dodávateľmi energií.
Doba nájmu:
Od 1.4.2016 do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca prevádzkuje zariadenie od roku 1998 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.12
Nájomca:
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok
IČO: 41029216
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o časť priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939 o výmere 431,45 m2.
Objekt kotolňa je v priemernom stave. V priestore sa pôvodne nachádzala zastaraná
technológia na ohrev vody, ktorá bola po prechode na horúcovod odstránená. Voda
a WC v rámci budovy. Dobrý prístup. Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v
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predmete nájmu akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj ďalšie
zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na vlastné
náklady.
Účel nájmu:
Prevádzka pohostinského zariadenia – baru
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájom 16,60 eur/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok
+ DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 01.11.2014 do 31.10.2016.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajal priestor v roku 2009 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.13
Nájomca:
Veracom, s.r.o., Segnáre 64, Bratislava 841 03
IČO: 44424353
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom priestorov na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky a to na
Átriových domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1m2 a na Manželských internátoch, blok J
o výmere 1m2, spolu 2 m2.
Účel nájmu:
Prevádzka automatov na fittyčinky.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 30,-EUR/m2
/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.4.2015 do 31.3.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2014 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.14
Nájomca:
Slovinternorm, spol. s.r.o., Krížna 44, 821 08 Bratislava
IČO: 00584690
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Ide o časť pozemku o výmere 102,50 m2, parcelné číslo 2861/1, na ulici Staré Grunty 36
v obci Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č.
727 vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto SR
Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves.
Účel nájmu:
Za účelom umiestnenia mobilných ubytovacích zariadení (2x maringotky).
15

Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 8, -EUR/m2/rok bez DPH, bez energií. Energie do maringotiek je dodávaná
z budovy spoločnosti Slovinternom, ku ktorej je prenajatá plocha priľahlá.
Doba nájmu:
Od 1.1.2015 do 31.12.2017.
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca si pozemok prenajíma od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny UK
8.15
Nájomca:
Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré mesto, Súpisné číslo – 102673,
parcelné číslo pozemku – 10172. Výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí.
Účel nájmu:
Miesto pre automat na kávu.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné - 15 € /m²/mesačne
Energie – 21,30 € /m²/mesačne + DPH
Doba nájmu:
1.4.2015 – 31.3.2017
Zdôvodnenie výberu nájomcu:
Nájomca má uzavretú zmluvu od roku 2012 a zmluvné záväzky si plní v lehote
splatnosti.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
Predkladá:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka, Pedagogická fakulta UK

Bod č. 9b
Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci – horúcovod (Šoltésova ul.)
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Uviedol, že
zariadenie sa navrhuje odpredať aj z dôvodu jeho poruchovosti.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
materiál bol komisiou prerokovaný, prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci (podpredseda AS UK) prof. PhDr. František
Gahér, CSc. predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

11

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

16

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 9. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 schválil návrh rektora na
predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci:
inžinierskej stavby – horúcovodnej vetvy na Šoltésovej ulici v Bratislave, k. ú Staré
Mesto, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, v rozsahu
zobrazenom v priloženej mapke pripojení a rozvodov Bratislavskej teplárenskej, a.s. a
to od stavebného objektu OST 2145 po stavebný objekt OS 8 na základe obchodnej
verejnej súťaže za cenu, ktorá bude určená podľa znaleckého posudku.

Bod č. 9c
Návrh na zriadenie vecných bremien – káblové vedenie pod mostom Lafranconi a okolo
Botanickej záhrady UK
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Zdôraznil
význam trafostanice, ktorá bude zásobovať časť Karlovej Vsi vrátane súčastí UK v Mlynskej
doline.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
materiál bol komisiou prerokovaný, prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci (podpredseda AS UK) prof. PhDr. František
Gahér, CSc. predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

12

43

0

zdržal sa prítomných
0

kvórum

43

22

Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 10. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015 schválil návrh rektora na
zriadenie vecných bremien ( uloženie nového káblového vedenia pod mostom Lafranconi
a okolo Botanickej záhrady UK v Bratislave) na dobu neurčitú
- na pozemky parc. č. 20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94, 20822/116,
20822/95, 20822/103 ktoré sa nachádza v obci Bratislava, katastrálne územie Staré
mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 3405
- na pozemky parc. č. 3175/16, 3175/12, 3174/3 3054/4, ktoré sa nachádzajú v obci
Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727,
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej Distribučnej a.s.,
obsahom ktorých je vybudovanie podzemného káblového vedenia.
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Bod č. 9d
Spresnenie uznesenia AS UK zo dňa 18.2.2015 - vecné bremená
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Materiál bol
predložený na zasadnutie AS UK po tretíkrát, chyba v uznesení prijatom na februárovom
zasadnutí AS UK bola zistená pri vklade do katastra nehnuteľností.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
materiál bol komisiou prerokovaný, prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, čo znamenajú v navrhovanom uznesení slová
„prejazd peši“ a zároveň odporučil, aby uznesenie obsahovalo aj zrušujúcu časť vo vzťahu
k predchádzajúcemu uzneseniu v predmetnej veci.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že namietané slová sú súčasťou
zmluvy s riadiacim orgánom. Návrh na doplnenie uznesenia si autoremedúrou osvojil.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

13

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 11. 2/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 25.03.2015
I.
zrušil uznesenie č. 13. 1/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. 02. 2015,
II.
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, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b);
Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi
na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.
337/2014. Vecné bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
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Bod č. 10
Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove požiadal o podporu návrhu na
vymenovanie primátora hl. mesta SR Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M. za člena
Správnej rady UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK požiadal členov Volebnej a mandátovej
komisie AS UK, aby sa ujali riadenia tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 43 členov AS UK; z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo
31 lístkov platných a 12 lístkov bolo neplatných.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu s vymenovaním člena SR UK
kandidát
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

za

proti

24

5

zdržal sa kvórum
2

22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 12. 2/2015
Akademický senát UK podľa § 9 ods. 1 písm. h) a § 40 ods. 2 tretej vety zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov tajným hlasovaním vyslovil súhlas s návrhom rektora UK na
vymenovanie JUDr. Iva Nesrovnala, LL.M. za člena Správnej rady Univerzity
Komenského v Bratislave.

Bod č. 11
Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014
Úvodné slovo k materiálu predniesol AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. Uviedol, že
správa má štandardný obsah a poďakoval sa za pomoc pri jej vypracovaní tak predchádzajúcej
tajomníčke AS UK Viere Kadnárovej, ako aj súčasnému tajomníkovi AS UK RNDr. Róbertovi
Kyselovi, PhD.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

14

43

0

zdržal sa prítomných
0

43

kvórum
22

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 13. 2/2015
Akademický senát UK schválil Správu o činnosti Akademického senátu UK za rok 2014.
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Bod č. 12
Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov AS UK na podávanie
návrhov kandidátov na funkciu podpredsedu AS UK za zamestnaneckú časť, pričom sám
navrhol doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. (PriF UK). Navrhnutá kandidátka vyslovila
s kandidatúrou ústny súhlas. Iné návrhy neboli podané.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK požiadal členov Volebnej a mandátovej
komisie AS UK, aby sa ujali riadenia tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 45 členov AS UK; všetky odovzdané hlasovacie lístky boli
platné.
Tajné hlasovanie č. 2
Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za zamestnaneckú časť
kandidáti
1. doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

za

proti

38

4

zdržal sa kvórum
3

23

Uznesenie č. 14. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD.
za podpredsedníčku Akademického senátu UK.
Predseda AS UK zablahoželal novej podpredsedníčke k zvoleniu do funkcie a zaželal jej veľa
úspechov. Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa členom AS UK poďakovala za prejavenú
dôveru.

Bod č. 13
Doplňujúca voľba členov Predsedníctva AS UK
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov AS UK zastupujúcich
FMFI UK a PraF UK na podávanie návrhov kandidátov na členov Predsedníctva AS UK.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. (FMFI UK) navrhla prof. RNDr. Daniela
Ševčoviča, CSc., ktorý, keďže nebol prítomný na zasadnutí, vyslovil ústny súhlas s kandidatúrou telefonicky.
Mgr. Jana Šmelková (PraF UK) navrhla JUDr. Petra Lukáčku, PhD., ktorý s kandidatúrou
vyslovil ústny súhlas.
Iné návrhy neboli podané.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK požiadal členov Volebnej a mandátovej
komisie AS UK, aby sa ujali riadenia tajných hlasovaní (boli vykonané súčasne, hlasovacie
lístky mali odlišné farby).
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Tajného hlasovania č. 3 sa zúčastnilo 45 členov AS UK; z odovzdaných hlasovacích lístkov
bolo 44 lístkov platných a 1 lístok bolo neplatný.

Tajné hlasovanie č. 3
Voľba člena Predsedníctva AS UK zastupujúceho FMFI UK
kandidáti
1. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

za

proti

44

0

zdržal sa kvórum
0

23

Tajného hlasovania č. 4 sa zúčastnilo 44 členov AS UK; všetky odovzdané hlasovacie lístky
boli platné.
Tajné hlasovanie č. 4
Voľba člena Predsedníctva AS UK zastupujúceho PraF UK
kandidáti
1. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

za

proti

42

1

zdržal sa kvórum
1

23

Uznesenie č. 15. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil JUDr. Petra Lukáčku, PhD. a prof.
RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc. za členov Predsedníctva Akademického senátu UK.
Predseda AS UK zablahoželal novým členom Predsedníctva AS UK k zvoleniu do funkcií.

Bod č. 14
Doplňujúca voľba predsedov komisií AS UK
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. vyzval členov AS UK na podávanie
návrhov kandidátov na predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK.
Informoval, že písomným vyhlásením sa vzdal funkcie doterajší predseda Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Tomáš Charvát, bude preto vykonaná voľba
nového predsedu komisie.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. navrhol za predsedníčku Komisie pre rozvoj a informačné
technológie AS UK Mgr. Ľubicu Šimkovú (FSEV UK), ktorá s kandidatúrou vyslovila ústny
súhlas.
Mgr. Ľubica Šimková navrhla za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK Mgr. Jána Horvátha (PriF UK), ktorý s kandidatúrou vyslovil ústny súhlas.
Iné návrhy neboli podané.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK požiadal členov Volebnej a mandátovej
komisie AS UK, aby sa ujali riadenia tajných hlasovaní (boli vykonané súčasne, hlasovacie
lístky mali odlišné farby).
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Tajných hlasovaní č. 5 a 6 sa zúčastnilo 38 členov AS UK; všetky odovzdané lístky boli platné.
Tajné hlasovanie č. 5
Voľba predsedu Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK
kandidáti
1. Mgr. Ľubica Šimková

za

proti

33

2

zdržal sa kvórum
3

20

Tajné hlasovanie č. 6
Voľba predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
kandidáti
1. Mgr. Ján Horváth

za

proti

34

1

zdržal sa kvórum
3

20

Uznesenie č. 16. 2/2015
Akademický senát UK tajným hlasovaním zvolil
a) Mgr. Ľubicu Šimkovú za predsedníčku Komisie pre rozvoj a informačné technológie
AS UK,
b) Mgr. Jána Horvátha za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK.
Predseda AS UK zablahoželal novým predsedom komisií AS UK k zvoleniu do funkcií.

Bod č. 15
Informácia o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK
Ústnu informáciu o zložení a úlohách Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
AS UK predniesol podpredseda AS UK Bc. Tomáš Kaščák. Požiadal členov AS UK z fakúlt,
ktoré nemajú v komisii svoje zastúpenie, aby podali návrhy na doplnenie členov komisie.
V rozprave odzneli nasledovné návrhy na nových členov komisie:
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
Gabriela Cveková (FaF UK)
Mgr. Martin Hodničák (FiF UK)
Róbert Zsembera (PdF UK)
Anetta Podperová (LF UK)
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

14

37

0

zdržal sa prítomných
0

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
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Uznesenie č. 17. 2/2015
Akademický senát UK zvolil Gabrielu Cvekovú, Mgr. Martina Hodničáka, Anettu
Podperovú, Mgr. Mareka Plevu a Róberta Zsemberu za členov Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.

Bod č. 16
Doplňujúca voľba a odvolanie členov komisií AS UK
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. členov AS UK požiadal o podávanie
návrhov na doplnenie komisií AS UK o nových členov.
V rozprave odzneli nasledovné návrhy na nových členov komisií AS UK:
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FiF UK)
Právna komisia AS UK
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
Finančná komisia AS UK
Róbert Zsembera (PdF UK)
Právna komisia AS UK
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

15

36

0

zdržal sa prítomných
1

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 18. 2/2015
Akademický senát UK zvolil
a) prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc. a Róberta Zsemberu za členov Právnej komisie
AS UK,
b) Mgr. Mareka Plevu za člena Finančnej komisie AS UK.

Bod č. 17
Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že v Rade pre kvalitu UK je
vyhradené miesto pre zástupcu AS UK, ktoré bolo obsadené doc. RNDr. Danielom Olejárom,
PhD. Vzhľadom na skutočnosť, že doc. Olejár bol vymenovaný do funkcie prorektora UK, sa
miesto uprázdnilo. Predseda AS UK preto vyzval členov AS UK na podávanie návrhov
kandidátov na zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. do uvedenej funkcie navrhol prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú,
CSc., ktorá s kandidatúrou vyslovila ústny súhlas. Iné návrhy neboli podané.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul úlohy, ktoré Rada pre kvalitu UK
plní.
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Po skončení rozpravy predseda AS UK požiadal členov Volebnej a mandátovej komisie
AS UK, aby sa ujali riadenia tajného hlasovania.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 38 členov AS UK; z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo
34 lístkov platných a 4 lístky boli neplatné.
Tajné hlasovanie č. 7
Nominácia zástupcu AS UK v Rade pre kvalitu UK
kandidáti
1. prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

za

proti

34

0

zdržal sa kvórum
4

20

Uznesenie č. 19. 2/2015
Akademický senát UK podľa čl. 3 Štatútu Rady pre kvalitu UK navrhuje rektorovi UK
vymenovať prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc. za členku Rady pre kvalitu UK.

Bod č. 18
Informácie členov Vedenia UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
•
•
•
•
•

•
•
•

rekonštrukcii auly UK,
kontrolách projektov externými audítormi,
hroziacich korekciách na projektoch,
aktuálnych problémoch verejného obstarávania (verejné obstarávanie sa musí zrušiť
v prípade, ak sa prihlási len jeden záujemca),
príprave metodiky rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok
2015 (sú pripravené prvé nápočty, ku ktorým bolo zvolané zasadnutie Kolégia rektora
UK), problematickým aspektom metodiky bude miera dofinancovania deficitných
fakúlt UK v rámci princípu solidarity,
príprave výročnej správy o hospodárení UK za rok 2014,
pripomienkovaní návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách (v.v.i.)
a hodnotení kvality vysokých škôl,
problémoch na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK nebola
prizvaná k riešeniu vzniknutej situácie).

Bod č. 19
Otázky na členov Vedenia UK
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa opýtal prorektora pre IT, aký je aktuálny stav s plánmi
na sťahovanie serverov do priestorov Univerzitného vedeckého parku UK a či predmetná
otázka bola prerokovaná s Centrom informačných technológií UK.
Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. odpovedal, že predmetný problém diskutoval s prof. RNDr.
Jánom Turňom, CSc. Bola objednaná výpočtová technika za 4-5 mil. € s tým, že sa vybuduje
nová výpočtová kapacita, ktorá bude využiteľná pre účely celej UK.
24

Mgr. Ján Horváth sa opýtal rektora UK, kedy budú vyhodnotené žiadosti o granty pre
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK podané na rok 2015.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že na účely grantov UK bolo pre rok
2015 vyčlenených 300 tis. €. Žiadosti sú už spracované, je potrebné určiť deň, kedy budú
rozhodnutia o udelení grantu riešiteľom odovzdané.
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. sa opýtal na aktuálnu situáciu ohľadom transformácie
APVV.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že SAV bola rozpočtovo pre rok
2015 sanovaná z financií určených pôvodne pre APVV. Ku konkrétnej podobe transformácie
APVV zatiaľ nebolo rozhodnutie prijaté.
Bod č. 20
Rôzne
Predseda AS UK informoval, že z dôvodu neuznášaniaschopnosti AS UK (prítomných bolo
28 členov AS UK z celkového počtu 66) nie je možné hlasovať o uznesení, ktorým by AS UK
vyhlásil doplňujúce voľby na uprázdnené miesta členov AS UK vo volebných obvodoch
FiF UK a JLF UK.
Predseda AS UK ďalej informoval, že termín nasledujúceho zasadnutia AS UK zatiaľ nebol
stanovený.
Bod č. 21
Záver
Predseda AS UK sa poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 16.30 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.

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

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

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

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

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