UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava, 13. 07. 2016

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. 06. 2016
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

Prítomní:

14.00 hod.
Auditorium maximum Právnickej fakulty UK
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015.
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.).
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej
fakulty.
9. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty.
10. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
12. Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
13. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018.
14. Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov na volebné
obdobie 2016 - 2018.
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
16. Rôzne.
17. Záver.

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
ktorý privítal prítomných členov AS UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK a ďalších hostí.
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia
1/20

bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 39 členov). Následne
informoval o členoch AS UK, ktorí písomne požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí a
o členoch študentskej časti AS UK, ktorí písomne požiadali o pozastavenie členstva v AS UK.

Bod č. 2:

Schválenie programu

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený
na pozvánke a vyzval členov AS UK a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo
doplnenie.
Doplňujúci návrh:
zaradenie nového bodu č. 15 s názvom „Doplňujúce voľby do Volebnej a mandátovej komisie AS UK“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

39

20

39

0

0

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal
hlasovať o návrhu programu zasadnutia v znení schváleného doplňujúceho návrhu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

39

20

39

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 1. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje program 6. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna
2016 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015.
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.).
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Farmaceutickej fakulty.
9. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
10. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej
fakulty.
11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
12. Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
13. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018.
14. Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov
na volebné obdobie 2016 - 2018.
15. Doplňujúce voľby do Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK.
16. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
17. Rôzne.
18. Záver.
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Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. Mgr. Gašpara Fronca, RNDr.
Michala Greguša, PhD. a Mgr. Mareka Plevu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

41

21

39

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2. 4/2016
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
RNDr. Michal Greguš, PhD.,
Mgr. Gašpar Fronc a
Mgr. Marek Pleva.

Bod č. 4:

Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015

Úvodné slovo predniesli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika
Tarabová.
Rektor UK uviedol, že štruktúra výročnej správy zodpovedá záväznému metodickému usmerneniu
MŠVVaŠ SR, údaje vo výročnej správe pochádzajú z podkladov fakúlt UK a iných súčastí UK.
Zdôraznil, že s vysokým stupňom finančnej autonómie súčastí UK musí prísť aj k dodržiavaniu
záväzných pravidiel finančného výkazníctva zo strany súčastí UK.
Kvestorka UK informovala, že po období niekoľkotýždňových kontrol sa podarilo zosúladiť údaje
o vyplatených doktorandských, sociálnych a motivačných štipendiách medzi Centrálnym registrom
študentov a účtovnou evidenciou UK. Výročná správa bola v súlade s metodickým usmernením
MŠVVaŠ SR predložená ministerstvu v tlačenej podobe do 31. mája 2015.
Kvestorka UK ďalej informovala o dosiahnutom hospodárskom výsledku UK ako celku, ako aj
o hospodárskych výsledkoch jednotlivých súčastí UK. Viaceré súčasti UK vykázali stratu, táto je však
účtovnej povahy (napr. v dôsledku časového rozlíšenia).
Súčasťou výročnej správy je aj návrh na rozdelenie kladného hospodárskeho výsledku UK
do jednotlivých finančných fondov tvorených podľa zákona o vysokých školách: rezervný fond 40%,
fond reprodukcie 59%, štipendijný fond 0,5%, fond na podporu študentov so špecifickými potrebami
0,5% (vytvorený len na úrovni Rektorátu UK, a to z dôvodu alokácie pracoviska Centrum podpory
študentov so špecifickými potrebami).
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na svojom 5. zasadnutí dňa 8. júna 2016, nebola však uznášaniaschopná. Prítomní
členovia komisie odporučili AS UK schváliť výročnú správu v predloženom znení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 3. 4/2016
Akademický senát UK
I.
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015,
II.
schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 podľa
písomne predloženého návrhu.

Bod č. 5:

Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016

Úvodné slovo predniesli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika
Tarabová.
Rektor UK zdôraznil, že rozpočet výnosov a nákladov UK je potrebné vnímať v širšom kontexte.
Poskytnutá štátna dotácia cca 96,5 mil. € nepostačuje na pokrytie režijných nákladov UK, rozdiel je
potrebné každoročne vykrývať z mimodotačných zdrojov (napr. podnikateľskou činnosťou).
Kvestorka UK uviedla, že rozpočet výnosov a nákladov UK vznikol ako sumár rozpočtov fakúlt,
samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK. Štruktúra rozpočtu zodpovedá tabuľkovej časti
výročnej správy o hospodárení. Prišlo k úprave terminológie, doterajšia „hlavná činnosť“ sa označuje
ako „nezdaňovaná činnosť“.
V predkladanom rozpočte výnosov a nákladov UK sú už zahrnuté príjmy z dodatku č. 2 k dotačnej
zmluve vo výške cca 4,2 mil. €, príjmy z grantových agentúr VEGA a KEGA, dodatku č. 7 k dotačnej
zmluve (prostriedky vo výške cca 368 tis. € určené pre špičkové vedecké tímy) a prostriedky určené
na valorizáciu platov vysokoškolských učiteľov od 1. septembra 2016.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na svojom 5. zasadnutí dňa 8. júna 2016, nebola však uznášaniaschopná. Prítomní
členovia komisie odporučili AS UK schváliť rozpočet výnosov a nákladov UK v predloženom znení.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. kladne hodnotil skutočnosť, že rozpočet výnosov a nákladov UK
obsahuje aj informáciu o skutočnom stave jednotlivých rozpočtových položiek k 31. decembru 2015,
čo umožňuje ich medziročné porovnávanie.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že porovnateľné zahraničné univerzity majú
viacnásobne vyššie rozpočty (napr. Viedeň desaťnásobný, Brno a Budapešť dvaapolnásobný);
podfinancovanie UK má významný dopad na jej medzinárodnú atraktivitu a výkonnosť.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

42

22

42

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 4. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016.
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Bod č. 6:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní
jednotlivých žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na 5. zasadnutí Finančnej
komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola neuznášaniaschopná, prítomní členovia komisie
odporučili AS UK predložené žiadosti schváliť.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal predkladateľov žiadostí (rektora UK,
dekanov fakúlt UK, riaditeľov samostatne hospodáriacich súčastí UK), aby v žiadostiach neuvádzali
osobné údaje; ich uvádzanie je v žiadostiach nadbytočné a spôsobuje potrebu ich prácnej anonymizácie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden
z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa
v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.
Predseda AS UK dal následne hlasovať o návrhoch uznesení spôsobom „en bloc“.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

43

22

43

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené.
Uznesenie č. 5. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia predmetu nebytový priestor - miestnosť č. 40 s celkovou výmerou 16,5 m2
nájmu
v budove č. súpisné 6, D 1 prízemie, na ulici Botanická 7 v obci
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727
vydanom katastrálnym úradom - Správou katastra pre hl. mesto SR
Bratislavu, druh stavby 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a
výskum, parcela č. 3118 o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
Identifikácia nájomcu

ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej
IČO: 45 268 193

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

poskytovanie kopírovacích a obdobných administratívnych služieb,
predaj kancelárskych a školských potrieb

Výška nájomného

657,20 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)

Energie a služby

291,14 EUR ročne + DPH (dodávka elektrickej energie, tepla)

Doba nájmu

od 15.9.2016 do 14.9.2019

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 6. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
nebytový priestor - miestnosť č. 939 o výmere 10 m2
v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická
predmetu nájmu
č. 7, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava
IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva
č. 727 vydanom katastrálnym úradom Správou katastra pre hlavné
mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely
3146 o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Identifikácia nájomcu
Martin Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava
Účel nájmu, spôsob
zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného
a rozsah užívania
výtvarníckeho tovaru
predmetu nájmu
Výška nájomného
398,30 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
Energie a služby
81,06 EUR ročne + DPH (vypočítaná na základe cien a nákladov
v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia 6,48 EUR + DPH
ostatné služby
74,58 EUR + DPH
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a údržba
hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia)
Doba nájmu
od 1.7.2016 do 31.12.2018
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 7. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
priestor o výmere 7,44 m2
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1)
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45 865 175
Účel nájmu, spôsob
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
20 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.9.2016 do 31.12.2018
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Uznesenie č. 8. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok D, prízemie o výmere 47,82 m2
Identifikácia nájomcu
Motyčka Václav, Andreja Mráza 4, 821 03 Bratislava
Účel nájmu, spôsob
klubovňa
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
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 1.7.2016 do 30.6.2019

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

poplatky za obdobie od 1.5.2016 do 30.6.2016 budú fakturované
ustanovením o faktickom užívaní predmetu nájmu
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 9. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
časť priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939
predmetu nájmu
o výmere 431,45 m2
Identifikácia nájomcu
Richard Tahotný, Cajlanská 49, 90201 Pezinok IČO: 41 029 216
Účel nájmu, spôsob
prevádzka pohostinského zariadenia - baru
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
40 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 303,79 m2 - bar)
5,53 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 127,66 m2 - letná
terasa)
Energie a služby
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH (kancelárie)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.11.2016 do 31.10.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
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uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Poznámka tajomníka AS UK:
V uznesení č. 10.4/2016 je opravená zrejmá nesprávnosť v písaní, a to v časti „Doba nájmu“.
Nesprávnosť vznikla pri prepise údajov z písomnej žiadosti podanej riaditeľom VM Ľ. Štúra-Mlyny UK
(reg. č. AS 1929/2016) do materiálu predkladanému na zasadnutie AS UK.

Uznesenie č. 10. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
priestor o výmere 3 m2
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, vestibul)
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
Účel nájmu, spôsob
balíkomat
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
150 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
paušálny poplatok 250 EUR + DPH
Doba nájmu
od 1.11.2016 do 31.10.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami v
uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Poznámka tajomníka AS UK:
V uznesení č. 10.4/2016 je opravená zrejmá nesprávnosť v písaní, a to v časti „Doba nájmu“.
Nesprávnosť vznikla pri prepise údajov z písomnej žiadosti podanej riaditeľom VM Ľ. Štúra-Mlyny UK
(reg. č. AS 1929/2016) do materiálu predkladanému na zasadnutie AS UK.

Uznesenie č. 11. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
predmetu nájmu
č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 1 m2
Identifikácia nájomcu
SPECTOPRINT s.r.o., Ševčenkova 1043/24, 851 01 Bratislava
IČO: 47 931 922
Účel nájmu, spôsob
kopírovací automat
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
600 EUR/m2/rok bez DPH
Energie a služby
zálohový poplatok 120 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.9.2016 do 31.8.2019
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 12. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
Nebytové priestory JLF UK: bufet so zázemím, spolu o výmere 64,5
predmetu nájmu
m2, z toho:
bufet:
49,12 m2
prípravovňa:
4,96 m2
WC zamestnanci: 2,88 m2
sklad:
7,56 m2
ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove SO 02 BioMed Martin,
súpisné číslo stavby 11161, v lokalite Malá Hora 4C v Martine,
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym
odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a
výskum, číslo parcely 151/11 o výmere 2725 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
Identifikácia nájomcu
Andrej Maťovčík, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin
IČO: 44 061 242
Účel nájmu, spôsob
prevádzkovania bufetu UNIVERSITY CAFE
a rozsah užívania
Bufet zabezpečí predaj najmä nasledovného sortimentu: nealko
predmetu nájmu
nápojov, obložených bagiet, zeleninových a majonézových šalátov,
kávových špecialít, zákuskov, sladkého a slaného pečiva a predaj
doplnkového potravinového tovaru.
Výška nájomného
926 EUR ročne (20 EUR/m2/rok)
Energie a služby
nepretržitá strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu paušálne
82 EUR/rok bez DPH (98,40 EUR s DPH)
dodávka elektrickej energie, dodávka tepla a teplej vody a dodávka
pitnej vody - je určená prenajímateľom preddavkovo na základe
kalkulácie spotreby energií podľa technických parametrov
spotrebičov v bufete - preddavok za spotrebu energií:
378 EUR/rok bez DPH (453,60 EUR vrátane DPH za rok)

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Vyúčtovanie cien energií a služieb sa uskutoční po skončení
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby a cien energií
podľa dodávateľských faktúr. Na základe skutočnej spotreby sa
vystaví list platieb za energie a služby na nasledujúci rok.
Takto vypočítaná cena za energie a služby sa zvýši o 20 % DPH.
od 15.8.2016 do 14.8.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 13. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
časť pozemku registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú.
predmetu nájmu
Karlova Ves a uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi)
Identifikácia nájomcu
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
IČO 44 540 957
Účel nájmu, spôsob
Predmetom nájmu je časť pozemku registra „E“ parc. č. 20801, na
a rozsah užívania
ktorom je umiestnené jedno reklamné zariadenie (ďalej len „RZ“).
predmetu nájmu
V zmysle Rozhodnutia OÚ Bratislava, katastrálneho odboru
č. 2/2014/ROEP Karlova Ves, zo dňa 11. 12. 2014, je pozemok
evidovaný vo vlastníctve UK.
Uznesením č. 24. 2/2016 zo 4. zasadnutia AS UK dňa 20. apríla
2016 bol udelený súhlas s nájmom nehnuteľného majetku na
umiestnenie RZ s tromi reklamnými plochami rozmeru 8,0 x 5,0 m
v tvare „“.

Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nájomca žiada o súhlas so zväčšením veľkosti reklamných plôch
RZ na veľkosť 9,6 x 8,2 m v tvare „“.
výška nájmu za zväčšené RZ je 5 335 EUR ročne
Výška nájmu za zväčšené RZ bude nájomcovi fakturovaná po jeho
osadení a oznámení prenajímateľovi.
bez energií
Zmluva o nájme pozemku bola uzatvorená na dobu určitú, na päť
rokov od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2021.
Zväčšené veľkosti reklamných plôch budú predmetom dodatku
k platnej zmluve o nájme pozemku č. V/3/16/RUK.
Náklady stavebného konania a všetky finančné náklady spojené
s osadením reklamného zariadenia znáša v plnom rozsahu nájomca.

Uznesenie č. 14. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú
v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej
predmetu nájmu
ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú.
Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby
6216 a č. par. 3155/11
Identifikácia nájomcu
TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 2,
813 72 Bratislava IČO: 31 791 786
Účel nájmu, spôsob
uskladnenie lodí na siedmich úložných priečkach stojanov v hangári
a rozsah užívania
Lodenice CUŠ UK
predmetu nájmu
Výška nájomného
33 EUR/rok/1 úložná priečka bez DPH (39,60 EUR/rok s DPH)
cena za 7 úložných priečok je 277,20 Eur ročne s DPH
Energie a služby
bez energií
Doba nájmu
od 1.1.2017 do 31.12.2021
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 15. 4/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
Špecifikácia
A) nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad, nachádzajúci sa na
predmetu nájmu
ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela
č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727
B) parkovacia plocha o výmere 20 m², parcela č. 3017/17, k. ú.
Karlova Ves, LV 727
Identifikácia nájomcu
IPOS Slovakia s.r.o., Jamnického 16, 841 05 Bratislava
IČO: 35 872 683
Účel nájmu, spôsob
A) sklad materiálu
a rozsah užívania
B) parkovacia plocha
predmetu nájmu
Výška nájomného
A) 3 915 EUR ročne (27 EUR/m2/rok)
B) 280 EUR ročne (14 EUR/m2/rok) + 56 EUR DPH
Energie a služby
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu
paušálne 6 EUR/m2/1 rok (870 EUR ročne + 174 EUR DPH)

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektrickej energie má
minimálny
od 1.9.2016 do 31.8.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Bod č. 7:

Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.)

Úvodné slovo predniesla prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. Žiadosť
o umožnenie pokládky optickej prípojky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bola podaná v októbri 2015,
k finalizácii všetkých dokumentov potrebných pre predloženie materiálu však prišlo až 10. júna 2016 (čo
spôsobilo jeho predloženie na rokovanie AS UK „v skrátených termínoch“). Účelom stavby je pripojiť
objekty nového obytného domu a VI Družba na modernú telekomunikačnú sieť.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na svojom 6. (mimoriadnom) zasadnutí, ktoré sa konalo bezprostredne pred
začiatkom zasadnutia AS UK. Komisia odporučila AS UK schváliť materiál v predloženom znení.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo požiadal o doplnenie navrhnutého uznesenia o nasledovnú vetu:
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„Investor stavby Slovak Telekom, a.s. sa zaväzuje pri realizácii stavby rešpektovať už existujúce káblové
vedenie VI Družba UK, ktoré je uložené na predmetných pozemkoch.“
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. si v súlade s čl. 22 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK
predložený návrh na doplnenie uznesenia osvojil a návrh uznesenia ďalej prekladal v znení osvojeného
doplňujúceho návrhu.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK v spolupráci s návrhovou komisiou návrh uznesenia
a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 16. 4/2016
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave 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 časť
pozemkov parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14, 3117/16, 3117/25, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v rozsahu určenom
geometrickým plánom č. 15/2006 vypracovaného spoločnosťou Geofo s.r.o. za odplatu 1,5 €/m.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia.
Investor stavby Slovak Telekom, a.s. sa zaväzuje pri realizácii stavby rešpektovať už existujúce
káblové vedenie VI Družba UK, ktoré je uložené na predmetných pozemkoch.

Bod č. 8:

Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Farmaceutickej fakulty

Úvodné slovo predniesol dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Informoval, že na žiadosť
vecne príslušných komisií AS UK bolo poskytnuté aj úplné znenie Študijného poriadku FaF UK
(v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2).
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a predsedníčka
Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovali o odporúčajúcich stanoviskách
komisií, a to schváliť materiál v predloženom znení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 17. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty.
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Bod č. 9:

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že na spoločnom stretnutí dekana
RKCMBF UK, predsedu AS RKCMBF UK, prorektorky UK pre legislatívu, predsedu AS UK a
predsedníčky Právnej komisie AS UK sa podarilo dospieť k vyriešeniu sporných otázok (licenciátska
skúška, záverečná skúška), ktoré bránili schváleniu návrhu Študijného poriadku RKCMBF UK.
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a predsedníčka
Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovali o odporúčajúcich stanoviskách
komisií, a to schváliť materiál v predloženom znení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 18. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.

Bod č. 10:

Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave,
Lekárskej fakulty

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a predsedníčka
Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovali o odporúčajúcich stanoviskách
komisií, a to schváliť materiál v predloženom znení.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že predložený materiál bol upravený podľa legislatívnotechnických pripomienok Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK. Zároveň poukázal na rigidnosť
platného Študijného poriadku UK pri uznávaní absolvovaných predmetov, prenose kreditov a známok,
ktorá v konečnom dôsledku poškodzuje fakulty UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 19. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 Študijného
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
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Bod č. 11:

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Príprava dodatku
k Rokovaciemu poriadku AS UK (RP) bola dlhšiu dobu avizovaná, nadväzuje na presun ťažiska práce
AS UK do komisií AS UK - v záujme zefektívnenia ich práce sa navrhuje umožniť spoločné zasadnutia
komisií, telekonferenčný spôsob rokovania a hlasovanie spôsobom per-rollam. Upravuje sa pôsobnosť
komisií AS UK:
• v nadväznosti na dlhodobú nefunkčnosť študentských internátnych samospráv na VM Ľ. Štúra Mlyny UK a VI Družba UK sa navrhuje ich pôsobnosť čiastočne „preniesť“ na Komisiu pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK,
• v nadväznosti na mechanizmus automatického zániku členstva v komisiách AS UK v prípade
opakovaných neúčastí na zasadnutiach sa zvyšujú právomoci Volebnej a mandátovej komisie
AS UK o konštatovanie zániku členstva v komisiách AS UK,
• navrhuje sa zrušiť dve stále komisie AS UK - vedeckú komisiu (z dôvodu duplicitnosti jej
pôsobnosti s Vedeckou radou UK) a komisiu pre zahraničné veci,
• materiály spoločnosti UK Veda, s.r.o. nebudú už prerokúvané vo Finančnej komisii AS UK, ich
prerokovanie prebehne len na úrovni Dozornej rady UK Veda, s.r.o.
Z ďalších významnejších zmien predseda AS UK uviedol úpravu spôsobu zvolávania ustanovujúceho
zasadnutia AS UK a jednotnosť spôsobu volieb orgánov AS UK „krúžkovacím“ spôsobom (t.j. započítavanie len platných hlasov pre kandidátov).
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval o prerokovaní
materiálu na 2. zasadnutí Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. júna 2016. Komisia bola
neuznášaniaschopná, prítomní členovia komisie za účasti tajomníka AS UK materiál prerokovali
v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti a činnosti Volebnej a mandátovej komisie AS UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že platný RP a taktiež návrh jeho dodatku nerieši
všetky oblasti, ktoré by rokovací poriadok akademického senátu mal. Upozornil, že navrhovaná úprava
pôsobnosti Finančnej komisie AS UK voči samostatne hospodáriacim súčastiam UK prekračuje
právomoci AS UK dané zákonom o vysokých školách a vnútornými predpismi UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že pôsobnosť Finančnej komisie
AS UK obsiahnutá v čl. 11 ods. 1 RP sa dodatkom nemení, čo je v zhode so závermi z rokovania
Predsedníctva AS UK. Úprava pôsobnosti Finančnej komisie AS UK bude predmetom ďalších diskusií.
Doc. RNDr. Martin Putala, CSc. v nadväznosti na navrhované zrušenie Vedeckej komisie AS UK
uviedol, že na ostatnom zasadnutí komisie bolo prijaté uznesenie, v ktorom komisia odporučila, aby
každoročne vypracúvaná správa o stave vedy na UK bola predkladaná na prerokovanie komisii a
následne plénu AS UK. Správa doposiaľ nebola Akademickému senátu UK alebo niektorému jeho
orgánu predkladaná na prerokovanie a tento krok by prispel k zlepšeniu informovanosti akademickej
obce UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. odporučil, aby bola správa o stave vedy na UK
predkladaná na prerokovanie plénu AS UK a vzatá na vedomie.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa vyjadril k otázke pôsobnosti a činnosti Vedeckej
komisie AS UK. Komisia by nemala byť len pasívnym príjemcom informácií v podobe prerokúvania
hodnotiacich správ, ale sama by mala by aktívne vypracúvať návrhy a stanoviská k problémom vedy a
výskumu na UK. Odporučil, aby existovala „zložka“ AS UK, ktorá by komunikovala s akademickou
obcou a Vedením UK o problémoch UK v oblasti vedy.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že takouto zložkou môžu byť
napríklad ad hoc zriadené (nestále) komisie AS UK alebo niektorá zo stálych komisií AS UK, ktoré sa
navrhuje dodatkom k RP ponechať.
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval na možnú výhradu k dĺžke RP.
Rokovacie poriadky akademických senátov slovenských a českých verejných vysokých škôl majú
rôznu dĺžku a rôznu mieru podrobnosti úpravy; veci neupravené RP podliehajú „senátnym rokovacím
zvyklostiam“, resp. sú čiastkovo upravené v iných vnútorných predpisoch vysokej školy.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. sa vrátil k diskusii o návrhu na zrušenie Vedeckej komisie AS UK.
Uviedol, že o členstvo vo Vedeckej komisii AS UK požiadal z dôvodu záujmu o problematiku
vo vecnej pôsobnosti komisie. V prípade jej zrušenia ako stálej komisie AS UK pravdepodobne
nadobudne podobu ad hoc komisie a mala by sa zamerať na riešenie koncepčných otázok. Odporučil,
aby boli materiály predkladané na rokovanie AS UK prerokovávané v komisiách AS UK, ktoré majú
menší počet členov; odporúčanie komisií následne plénum AS UK len „posvätí“.
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. nadniesol otázku, či je vhodnejšie zvolávať ad hoc vedeckú
komisiu k prerokovaniu správy o vedeckovýskumnej činnosti na UK, alebo ju ponechať ako stálu
komisiu AS UK.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. odporučila návrh na zrušenie dvoch
stálych komisií AS UK z dodatku k RP vyňať, nehlasovať o ňom na prebiehajúcom zasadnutí
AS UK a návrh dôkladnejšie premyslieť.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podporil návrh na zrušenie Vedeckej komisie AS UK a Komisie
pre zahraničné veci AS UK, keďže obe komisie v aktuálnom, ale aj minulom volebnom období AS UK
vyvíjali len minimálnu činnosť. Pripomenul, že Právna komisia AS UK a Finančná komisia AS UK vo
svojej činnosti suplujú prácu, ktorú by mali vykonávať vecne príslušné oddelenia Rektorátu UK.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. pripomenul slová predsedu AS UK prednesené na ustanovujúcom
zasadnutí AS UK o tom, že každý člen AS UK by mal byť členom aspoň jednej komisie AS UK.
Vzniká patová situácia - navrhuje sa znížiť počet stálych komisií AS UK, existujúce však majú problém
so svojou uznášaniaschopnosťou.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. ako predkladateľ návrhu dodatku k RP
odporučil, aby boli vedecká komisia a komisia pre zahraničné veci zrušené ako stále komisie AS UK
s tým, že hodnotiaca správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK by bola predkladaná na prerokovanie
plénu AS UK.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že problematiku komisií AS UK nemožno redukovať len na
otázku (ne)zrušenia vedeckej komisie a komisie pre zahraničné veci. Za problémové považuje aj otázky
spôsobu kreovania komisií, počtu ich členov a postavenie a činnosť komisií v kontexte činnosti
ostatných orgánov AS UK a pléna AS UK. Predloženým dodatkom k RP sa navrhuje zaviesť pravidlo,
že každá komisia AS UK musí mať minimálne päť členov; opýtal sa preto, ako bude zabezpečená
vykonateľnosť tohto ustanovenia RP v praxi.
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. (hosť zasadnutia) uviedol, že ako spoluspracovateľ
návrhu dodatku k RP si uvedomuje problematické aspekty platnej úpravy kreovania komisií AS UK.
V pracovných návrhoch dodatku k RP sa uvažovalo nad širšou úpravou voľby členov komisií AS UK
spočívajúcu napríklad v obmedzení maximálneho počtu členov komisií, obmedzení maximálneho počtu
členov komisií z radov nečlenov AS UK, zavedením princípu proporcionality pre voľbu členov komisií
z rôznych fakúlt UK. Tieto návrhy však nezískali širšiu podporu a neboli zahrnuté do predkladaného
dodatku k RP. Najradikálnejším krokom by bol zánik členstva všetkých členov doterajších komisií
AS UK (napríklad formou prechodného ustanovenia obsiahnutom v dodatku k RP) a voľba nových
členov komisií podľa upravených pravidiel. Najvhodnejšou dobou na zmenu spôsobu kreovania
komisií AS UK je prelom volebných období AS UK, kedy sa nesiaha na už nadobudnuté práva členov
AS UK. Zmena „pravidiel hry“ počas „zápasu“ (volebného obdobia AS UK) je vždy náročná, hoci
z právneho (legislatívneho) hľadiska prípustná a uskutočniteľná.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. reagoval, že svojím príspevkom nevyzýval na radikálne riešenia
problematických otázok v úprave členstva v komisiách AS UK a náplni ich činnosti. V činnosti komisií
AS UK vidí priestor na optimalizáciu. Odporučil, aby sa postupnými krokmi zlepšovala práca komisií
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AS UK a smerovalo k optimálnemu stavu.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. uviedol, že komisie by sa mali kreovať podľa potreby (vecnej agendy
v pôsobnosti AS UK). Mali by byť miestom na dôkladné a podrobné pre(d)rokovanie materiálov
predkladaných na zasadnutia AS UK. Každý člen AS UK je odborníkom v určitej vecnej agende, resp.
sa zaujíma o určitú oblasť. Efektívnou činnosťou odborných komisií AS UK sa v konečnom dôsledku
všetkým členom AS UK ušetrí čas a skráti dĺžka zasadnutí pléna AS UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že v prípade vzniku potreby môže byť
pre účely prerokovania hodnotiacej správy o vedeckovýskumnej činnosti na UK zriadená dočasná
ad hoc komisia AS UK.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že je členkou Vedeckej komisie AS UK. Položila
otázku, čo sa má na pôde komisií AS UK riešiť, o akých otázkach sa má diskutovať. Komisie AS UK
by sa nemali zaoberať len „každodennou“ agendou, mali by sa spolupodieľať aj na tvorbe rozvojových
zámerov. Odporučila preto, aby sa okrem pôsobnosti Vedeckej komisie AS UK diskutovalo aj nad
pôsobnosťou a postavením Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK (resp. ich prípadnom
zlúčení). Potvrdila slová tajomníka AS UK, že je obtiažne meniť pravidlá hry (skladbu komisií AS UK)
počas prebiehajúceho volebného obdobia AS UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. na záver rozpravy uviedol, že predložený dodatok
k RP má za cieľ prispieť k zefektívneniu činnosti komisií AS UK a požiadal o jeho podporu.
Po skončení rozpravy prebehlo hlasovanie o ústne podaných pozmeňujúcich návrhoch.
Pozmeňujúci návrh:
vypustenie zrušenia Vedeckej komisie AS UK z dodatku č. 1
• vypustenie novelizačných bodov č. 10 a 21,
• legislatívno-technická úprava novelizačného bodu č. 87.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

38

20

27

2

9

Predseda AS UK konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.
Pozmeňujúci návrh:
vypustenie zrušenia Komisie pre zahraničné vzťahy AS UK z dodatku č. 1
• vypustenie novelizačných bodov č. 9 a 19,
• legislatívno-technická úprava novelizačného bodu č. 87.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

38

20

2

27

9

Predseda AS UK konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.

Predseda AS UK následne predniesol návrh uznesenia o materiáli ako o celku a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

13

40

21

36

2

2

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 20. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu
UK v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu.
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Bod č. 12:

Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Predseda komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval,
že komisia prerokovala materiál spôsobom per rollam, neuplatnila k nemu pripomienky a odporúča ho
AS UK schváliť v predloženom znení. Zmena v cenníku sa týka výškovej budovy Ľ. Štúra, v jeho
nerekonštruovanej časti VBB, kde doteraz nebol zavedený internet. Vzhľadom na dobudovanie
internetu počas mesiacov júl a august sa navrhuje zvýšiť bytné o poplatok za internet.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

14

41

22

41

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 21. 4/2016
Akademický senát UK schvaľuje
I.
Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od 31. augusta
2016,
II.
Dodatok k cenníku za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (ceny platné od 31.08.2016).

Bod č. 13:

Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018

Úvodné slovo predniesol podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera. Volebné obdobie súčasných
delegátov v ŠRVŠ uplynie v novembri 2016, je preto potrebné, aby Akademický senát UK v súlade
s príslušnými ustanoveniami Štatútu ŠRVŠ vyhlásil riadne voľby do ŠRVŠ na nové dvojročné volebné
obdobie. UK má z titulu počtu študentov nárok obsadiť mandáty 13 delegátov, jedného delegáta podľa
príslušného ustanovenia zákona o vysokých školách volí študentská časť AS UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

15

43

22

43

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 22. 4/2016
Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 1 až 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30
ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018,
II.
určuje obdobie na vykonanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 5. septembra
2016 do 4. novembra 2016.
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Bod č. 14:

Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov
na volebné obdobie 2016 - 2018

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Volebné obvody pre
voľby do ŠRVŠ sú kreované na „solidárnom“ princípe, že každá fakulta UK tvorí samostatný jednomandátový volebný obvod, a to bez ohľadu na veľkosť študentskej časti akademickej obce fakulty. Po
skúsenostiach zo súčasného volebného obdobia, v ktorom fakulty FTVŠ UK, RKCMBF UK a EBF UK
tvorili spoločný volebný obvod, sa vzhľadom na komplikácie spojené s organizáciou volieb
v spoločnom volebnom obvode upustilo od ich zriaďovania.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

16

43

22

43

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 23. 4/2016
Akademický senát UK určuje volebné obvody pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl a
počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 – 2018 takto:
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
1 delegát
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
1 delegát
Bod č. 15:

Doplňujúce voľby do Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že o zvolenie za člena Volebnej a
mandátovej komisie AS UK požiadal Emil Hankovský (EBF UK). Súčasne vyzval členov AS UK, aby
v prípade, že majú záujem o členstvo v komisii, podali ďalšie návrhy kandidátov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

17

43

22

42

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 24. 4/2016
Akademický senát UK volí Emila Hankovského za člena Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK.
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Bod č. 16:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že na zasadnutie neboli predložené
písomné interpelácie na členov Vedenia UK.
Rektor UK informoval o:
• akciách plánovaných v „prázdninovom období“ (mesiace júl a august), najmä o 14. ročníku
Detskej Univerzity Komenského a 6. ročníku Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov,
• zaslaní pripomienok UK do pripravovanej „technickej“ novely zákona o vysokých školách,
• aspektoch udržateľnosti projektu Vedeckého parku UK,
• Akademickom dni UK dňa 27. júna 2016 pri príležitosti 97. výročia založenia UK,
• plánovaných protestných akciách iniciatív ISU a IVU dňa 1. júla 2016 a pretrvávajúcich
požiadavkách signatárov deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií
pôsobiacich v školstve na uskutočnenie systémových zmien v oblasti školstva a vedy.

Bod č. 17:

Rôzne

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyjadril poďakovanie členom AS UK za vzájomnú
spoluprácu počas celého končiaceho sa akademického roka 2015/2016.
Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, CSc. a predsedníčka Študentskej rady
vysokých škôl (ŠRVŠ) informovali o podpore, ktorú RVŠ a ŠRVŠ vyjadrili plánovaným protestným
akciám organizovaných iniciatívami ISU a IVU dňa 1. júla 2016.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. v nadväznosti na priebeh rokovania o Dodatku č. 1 k Rokovaciemu
poriadku AS UK opätovne uviedol, že považuje za potrebné, aby sa v budúcnosti komplexne upravila
otázka postavenia, spôsobu kreovania a pôsobnosti komisií AS UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že Predsedníctvo AS UK v septembri
prerokuje harmonogram zasadnutí AS UK na obdobie zimného semestra akad. roka 2016/2017.
Harmonogram bude nadväzovať na plán zasadnutí Kolégia rektora UK, prvé riadne zasadnutie AS UK
v novom akademickom roku sa uskutoční v októbri 2016.

Bod č. 18:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval
členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň členov AS UK a členov Vedenia UK
pozval na spoločné neformálne posedenie v priestoroch A-klubu.

Koniec zasadnutia:

16.05 hod.

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

.................................................................
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
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Návrhová komisia:
Mgr. Gašpar Fronc

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

RNDr. Michal Greguš, PhD.

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

Mgr. Marek Pleva

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