UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Záznam zo 4. zasadnutia
Finančnej komisie AS UK dňa 11.5.2016
v zasadačke Rektora UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Začiatok zasadnutia: 14.00 hod.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia (podľa pozvánky):
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
2.1 CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.
2.2 Ľubica Cibulková – LPC
2.3

Ing. František Iványi FITEK (písomne predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,

dekan PriF UK)
2.4 art studio soka s.r.o.
2.5 Lukáš Moravský
2.6 Scampo s.r.o.
2.7 Štefan Ondruš
2.8

SOUND and LIGHT, s.r.o. (písomne predkladá: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ.

Štúra – Mlyny UK)
2.9

Akademický športový klub DUNAJ (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta,

PhD., rektor UK)

3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 21. 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21.10.2015.
(predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK)
4. Príprava Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2015. (ústne informujú: prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., rektor UK a Ing. Monika Tarabová, kvestorka UK)
5. Rôzne
6. Záver

Bod 1. Otvorenie.
Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila a viedla predsedníčka komisie MUDr. Erika
Macháčová, PhD., ktorá privítala prítomných členov komisie a hostí. Konštatovala, že komisia nie je
uznášaniaschopná, vyzvala členov na doplnenie alebo pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia.
Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani doplnenia programu, Komisia konkludentne
odsúhlasila program zasadnutia v navrhovanom znení.
Bod 2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:
2.2. Ľubica Cibulková –LPC – pripomienky – Mgr. Michal Porubský sa e-mailom obrátil so
žiadosťou o vysvetlenie postupu kompetentných orgánov pri výbere nájomcu nebytových priestorov
na Prírodovedeckej fakulte UK, konkrétne priestoru papiernictva a copycentra v pavilóne B1, 0
podlažie budovy PriF UK (25,8 m2). Uviedol, že v decembri 2015 obdržal informáciu, že
predchádzajúci nájomca uvedeného priestoru ukončuje svoju podnikateľskú činnosť, v dôsledku čoho
sa uvedený priestor uvoľní a zároveň sa zníži konkurencia v poskytovaní kopírovacích a s nimi
súvisiacich služieb v priestoroch fakulty. V nadväznosti na túto skutočnosť, požiadali p. dekana, doc.
RNDr. Triznu, PhD. o prenájom nebytových priestorov v priestoroch fakulty, odpoveď vraj nedostali.
Ďalej uviedol, že predmetná zmluva k priestoru s novým nájomcom bola uzatvorená viac ako mesiac
po odoslaní ich žiadosti, údajne na základe skutočnosti, že nájomca ponúkol najvyššiu cenu. Jeho
spoločnosť však nebola vyzvaná na predloženie cenovej ponuky ani na doplnenie žiadosti. Preto sa
Mgr. Porubský obrátil na Finančnú komisiu AS UK, nakoľko sa dozvedel, že bude prejednávať i
udelenie súhlasu s nájmom uvedených priestorov na dlhšie obdobie.
Na zasadnutie finančnej komisie AS UK prišiel dekan Prírodovedeckej fakulty UK, doc. RNDr. Milan
Trizna, PhD. a v súvislosti s e-mailom pána Mgr. Michala Porubského povedal, že táto otázka, ktorá
prišla sa netýka tohto konkrétneho prenájmu. Doc. Trizna uviedol, že postupoval v zmysle smernice,
keď uzavrel nájom na 6 mesiacov. Ďalej uviedol, že do priestoru, ktorý bol prenajímaný 15 rokov
nevidel zmysel púšťať nového nájomcu a priestor poskytli, existujúcemu nájomcovi, ktorého majú na
fakulte. Uviedol, že i ďalšie Copy centrum na fakulte PriF UK má manžel Ľubice Cibulkovej. Pri
všetkých prenájmoch vraj uzatvárajú nájomnú zmluvu na určitú dobu, počas ktorej si nájomca vybaví
všetky potrebné náležitosti na sprevádzkovanie priestoru.
Ďalej uviedol, že o skutočnosti, že spoločnosť ANWELL, s.r.o. sa obrátila na fakultu PriF UK po tom
ako odišiel pôvodný nájomca z priestoru, ktorý má v súčasnosti prenajatý spoločnosť Ľubica
Cibulková –LPC, sa dozvedel až tento týždeň. Uviedol, že chyba nastala v rámci manažmentu fakulty.
V ten deň vraj spravil nápravu a poslal pánovi Mgr. Porubskému list. Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD

sa vyjadril k podnetu zo strany spoločnosti ANWELL, s.r.o. a uviedol, že podnet nie je predmetom
nájmu. Zmluva bola uzavretá na obdobie šiestich mesiacov a teraz predkladá predĺženie na obdobie
piatich rokov. Doc. Trizna taktiež povedal, že firmy o sebe vedia a konkurujú si a z toho vyplývajú aj
súčasné problémy.
K predmetnej žiadosti, ktorá obsahovala aj informácie o technickom zhodnotení majetku UK
žiadateľom – Ľubica Cibulková –LPC sa vyjadrila záporne kvestorka UK Ing. Tarabová, ktorá
vysvetlila, že v takomto znení nie je možné žiadosť schváliť. Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová
vysvetľuje zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu nie je vhodné, aby bolo dohodnuté
technické zhodnotenie. V nájme nemôžu byť takéto ústupky. Do tohto vstupuje zákon o verejnom
obstarávaní.
Dekan Doc. RNDr. Milan Trizna, PhD sa vyjadril k technickému zhodnoteniu tak, že nemá problém,
aby sa táto skutočnosť zmenila.
Otázka: Doc. Mgr. Pavla Neográdyho, PhD. smerovala k dekanovi doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. či
bola kontaktovaná tato osoba (t.j. spoločnosť ANWELL, s.r.o.) ?
Dekan doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. sa k tomu vyjadril, že netreba oslovovať spoločnosť
ANWELL, s.r.o. s ďalšou ponukou, ale v ten deň vraj odpovedal tejto spoločnosti.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal o slovo a povedal, že spor Cibulková a ANWELL, s.r.o.
na túto komisiu nepatrí. Malo by sa ponechať riešenie na Prírodovedeckú fakultu.
Dekan povedal, že ospravedlnenie z ich strany už odišlo.

Hlasovanie č. 1:
č. hlas.

prítomných Za

Proti

zdržal sa

1

14

0

2

12

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 1:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko k
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému senátu
UK schváliť žiadosť číslo 2.2 po zapracovaní pripomienok.

K zasadnutiu sa pripojil prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Ďalej k bod 2 programu:
2.1 CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o. – bez pripomienok
2.3 Ing. František Iványi FITEK (písomne predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan
PriF UK) – bez pripomienok
2.4 art studio soka s.r.o. – bez pripomienok
2.5 Lukáš Moravský – pripomienka, že stará zmluva skončila (2 mesiace nie sú pokryte nájomnou
zmluvou) do zasadania senátu
2.6 Scampo s.r.o. – bez pripomienok
2.7 Štefan Ondruš – pripomienka doc. Ševčík - opäť problematické dátumy
2.8 SOUND and LIGHT, s.r.o. (písomne predkladá: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK) –
Doc. Mgr. Pavol Neogrády, PhD. sa vyjadril, že z textu nie je jasné či sa jedná o nový nájom Treba
spresniť do zasadnutia senátu.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová sa vyjadrila k obdobiu nepokrytia nájmu nasledovne,
požadovala aby pán Mgr. Róbert Gula spresnil, čo je to obdobie nepokrytia nájmu a vysvetlil, ako to
bude riešiť.

Po tomto bode programu zasadnutie opustila PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

2.9. Akademický športový klub DUNAJ (písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor UK)
Predsedníčka žiadala upresniť či sa jedná iba o stojany. V materiáloch bola od pani Ing. Nemčekovej
poznámka.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová povedala, že Ing. Helena Nemčeková sa o to zaujímala
pravdepodobne kvôli určeniu či bude konkrétny prenájom účtovaný s DPH alebo bez DPH. Nevedia
prečo Ing. Nemčeková smerovala takúto poznámku, ale pravdepodobne z tohto dôvodu.
Otázka doc. Neográdyho či ide o predĺženie prenájmu?
Odpoveď kvestorky Ing. Moniky Tarabovej –predchádzajúci prenájom končí po 5.rokoch.

Hlasovanie č. 2:
č. hlas.

prítomných Za

Proti

zdržal sa

2

14

0

0

14

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 2:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko k
Žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK:
a) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému
senátu UK schváliť žiadosti číslo 2.1 , 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, .
b) Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému
senátu UK schváliť žiadosti číslo 2.5, 2.7, 2.8 po zapracovaní pripomienok.

Bod 3. Návrh na zrušenie uznesenia č. 21. 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21.10.2015.
(predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK)
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal o slovo a oznámil členom komisie, že nedošlo
k vytvoreniu zmluvy a žiada o zrušenie uznesenia č. 21. 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21.10.2015.
Do diskusie sa prihlásil prof. PhDr. František Gahér, CSc., ktorý navrhuje, že v budúcich uzneseniach
by bolo vhodné, uviesť aby uznesenie exspirovalo automaticky po 12 mesiacoch.

Hlasovanie č. 3:
č. hlas.

prítomných Za

Proti

zdržal sa

3

14

0

0

14

Odporúčanie prítomných členov Finančnej komisie AS UK č. 3:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK zaujímajú nasledovné stanovisko
k návrhu na zrušenie uznesenia č. 21 7/2015 zo zasadnutia AS UK dňa 21.10.2015 nasledovné:
Prítomní členovia Finančnej komisie Akademického senátu UK odporúčajú Akademickému senátu
UK zrušiť uznesenie č. 21 7/2015 zo zasadnutia AS UK prijatého dňa 21.10.2015

Bod 4. Príprava Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2015. (ústne informujú: prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., rektor UK a Ing. Monika Tarabová, kvestorka UK)

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová požiadala o slovo a oznámila členom komisie, že treba apelovať
na zamestnancov fakúlt, čo sa týka zostavovania výročnej správy. Rektorát si splnil svoju úlohu
a termín, ktorý mal stanovený od ministerstva do 26.apríla. Ministerstvo nám nechválilo tabuľky,
ktoré nadväzujú na register. Tabuľky nám neschválili s tým, že tabuľky, ktoré sme z jednotlivých
fakúlt obdržali, nesedeli s centrálnym registrom a nesedeli ani na ministerstve.. Ďalej uviedla, že
aktuálne rektorát vykonáva rozbor každej jednej fakulty akým spôsobom sú spravené tabuľky a aké
výstupy dostávame z fakúlt. Aktuálne upravujú centrálny register a upravujú sa aj informácie
poskytnuté ministerstvu. Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová oznámila skutočnosť, že dnes komisii
nevie predložiť výročnú správu a opäť povedala, že treba apelovať na konkrétne fakulty.

Do diskusie sa zapojila Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a uviedla, že komisia nemôže dozerať na
fakulty. Nemá kompetenciu vstupovať do toho ako sú na fakultách účtované záležitosti. Musí to urobiť
ich ekonóm.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová uviedla, že na kontrolu je tu niekto iný a členovia finančnej
komisie by ich mali iba upozorniť.
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. ešte poukázala na to, že sú to citlivé veci, ktoré treba odstraňovať už
pri začiatkoch.
Bod 5. Rôzne
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, PhD. apeloval na to, že máme fixný harmonogram zasadnutí, predtým to
bolo pred kolégiom. Opýtal sa do pléna či by nebolo dobre upustiť od fixného harmonogramu? Rokuje
sa o rozpočte pred kolégiom. V odôvodnených prípadoch by sa mohlo premiestniť na inú stredu.
Ďalej bol za to, aby bola zvolaná komisia iba keď bude materiál na zasadnutie. Nemôže sa stať, že
nebude materiál a bude stretnutie. Je za to, aby sa zvolávali aj mimoriadne zasadnutia komisie
v prípade nutnosti.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na záver povedal, že treba aby si dali predsedovia fakultných
senátov pozor na výročné správy.

Bod 6. Záver
Po vyčerpaní programu predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala
členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 15.00 hod.

Zapísal:
Bc. Lukáš Bis
Daniel Zigo

MUDr. Erika Macháčová, PhD.
predsedníčka Finančnej komisie AS UK

