
1/22 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava, 16. 11. 2016 

Záp isn ica 

zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 26. 10. 2016 
 
 
Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum Právnickej fakulty UK  

 (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
6. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK. 
7. Informácia o zmluvách o spolupráci na Vedeckom parku UK. 
8. Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania Vedeckého parku UK. 
9. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

10. Rôzne. 
11. 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, členov Vedenia UK a ďalších hostí. Informoval, že rektor UK 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa zo zasadnutia ospravedlnil z dôvodu pracovného stretnutia 
s rektorom Univerzity Karlovej prof. MUDr. Tomášom Zimom, DrSc., MBA. 
 
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia 
bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 48 členov). Informoval, 
že ku dňu konania zasadnutia sú v AS UK štyri neobsadené mandáty (študentská časť AS UK tri 
mandáty - FiF UK, FMFI UK, PdF UK; zamestnanecká časť AS UK jeden mandát - FiF UK), na ktoré 
bude potrebné vykonať doplňovacie voľby. Platné znenie Štatútu UK nepozná inštitút náhradníka, t.j. 
nie je možné, aby na uprázdnené miesta členov AS UK nastupovali náhradníci. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

AKADEMICKÝ SENÁT  

Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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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.  
 
Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať 
o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 48 25 48 0 0 
 
Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1. 5/2016 

Akademický senát UK schvaľuje program 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 
26. októbra 2016 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
5. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
6. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK. 
7. Informácia o zmluvách o spolupráci na Vedeckom parku UK. 
8. Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania Vedeckého 

parku UK. 
9. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
 
Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., 
doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a RNDr. Evu Viglašovú. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 48 25 48 0 0 
 
Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 2. 5/2016 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 
RNDr. Eva Viglašová. 
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Bod č. 4: Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do Študentskej rady vysokých škôl 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v úvodnom slove informoval, že podľa zákona 
o vysokých školách študentská časť AS UK volí jedného delegáta UK do Študentskej rady vysokých 
škôl (ŠRVŠ); ďalších delegátov UK volia študentské časti akademických obcí jednotlivých fakúlt UK. 
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera v súlade s konsenzom dosiahnutom na zasadnutí študentskej 
časti AS UK navrhol Bc. Daniela Ziga (PraF UK), ktorý vyjadril s kandidatúrou ústny súhlas. 
 
Iné návrhy kandidátov neboli podané. 
 
Do rozpravy k navrhnutému kandidátovi sa nikto neprihlásil. 
 
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov študentskej 
časti AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie volebného aktu. 
 
Prebehlo prvé kolo voľby zástupcu študentskej časti AS UK do ŠRVŠ. 
 
Počet všetkých členov ŠČ AS UK:     26 
Počet členov ŠČ AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní: 15 
Počet platných hlasovacích lístkov:     15 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 
 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do ŠRVŠ 
I. kolo 

kandidáti počet hlasov kvórum 

1.  Bc. Daniel Zigo 15 14 

 
Uznesenie č. 3. 5/2016 

Študentská časť Akademického senátu UK volí Bc. Daniela Ziga za zástupcu Univerzity 
Komenského v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. zablahoželal Bc. Danielovi Zigovi k zvoleniu 
do funkcie zástupcu UK v ŠRVŠ a poprial mu veľa úspechov v nastávajúcom volebnom období ŠRVŠ.  
 
 
Bod č. 5: 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 7. zasadnutí Finančnej 
komisie AS UK dňa 19. októbra 2016. Komisia bola neuznášaniaschopná, prítomní členovia komisie 
odporučili AS UK predložené žiadosti schváliť. 
 
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.  
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Predseda AS UK dal následne hlasovať o návrhoch uznesení spôsobom „en bloc“. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 50 26 48 0 2 
 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené. 
 
Uznesenie č. 4. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory o výmere 264,55 m2 v budove súpisné číslo 78, 
na parcele reg. C-KN č. 11279/1 v katastrálnom území Bratislava 
III - Nové Mesto, zapísaná na LV č. 1401, druh stavby Zastavané 
plochy a nádvoria;  parcela reg. C-KN č. 11279/1 má celkovú 
výmeru 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Farmácia, n.o., Odbojárov 10, 831 04 Bratislava 
IČO : 45 746 371 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zabezpečenie praktickej 
výučby povinných predmetov študentov Univerzity Komenského  
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty v študijnom odbore 7.3.1 
farmácia a žiakov odboru farmaceutický laborant 

Výška nájomného 793,65 EUR ročne  (3 EUR/m2/rok) 
Energie a služby - odvoz smetí a likvidácia odpadu 

- dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla na vykurovanie 
291 EUR ročne bez DPH (1,10 EUR/m2/rok bez DPH) 
 
telefón sa účtuje podľa skutočnej spotreby mesačne 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.8.2021 
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. 5. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory - miestnosti č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35 s celkovou výmerou 386,20 m2 

v budove č. súpisné 6162, prízemie, na ulici Botanická č. 25, 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 3117/6  
o výmere 3512 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04 Bratislava 
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IČO : 35 825 537 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie bufetu rýchleho občerstvenia, zriadenie skladov, 
komunikačných priestorov, šatne a priestorov na výrobu a prípravu 
jedál 

Výška nájomného 15 382,35 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 5 130,26 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia   1 268,77 EUR + DPH 
ostatné služby         3 861,49 EUR + DPH 
(vodné, stočné, teplo, nepretržitá strážna služba, revízia a údržba 
hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 30.09.2018 
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. 6. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory - miestnosti č. 937, 943 a 944 s celkovou 
výmerou 40 m2 

v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická 
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 OFFICE 110 architekti s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava 
IČO : 36 738 034 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií pre architektov 

Výška nájomného 1 593,20 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 1 909,63 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia   1 404,73 EUR + DPH 
vodné a stočné           133,83 EUR + DPH 
ostatné služby            371,10 EUR + DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, 
strážna služba, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 
deratizácia) 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2018 
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. 7. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor - miestnosť č. 907 s celkovou výmerou 20 m2 

v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK  
v Bratislave, na ulici Botanická 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 OZ Športový klub Medvedica, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 
IČO : 42 362 628 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu športových potrieb 

Výška nájomného 796,60 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.12.2017 
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. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory o výmere 8 m2, ktoré sa nachádzajú v budove  
č. súpisné 211 (Výškové budovy, bloky A 1NP a 5 NP a B 5 NP 
o výmere 3 m2 [3x1] ) a v budove č. súpisné 6134  (Átriové domky, 
bloky L,R,T, 1 NP, o výmere 3 m2 [3x1] ) a v budove č. súpisné 
5695 (Manželské internáty, bloky I a J 1NP o výmere 2 m2 [2x1] ) 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office k. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
IČO: 35 803 118 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 60 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2019 
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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. 9. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok C, prízemie o výmere 23,85 m2 

Identifikácia nájomcu Martin Neuschl – Createes, Nová Dolina 777/22, 967 01 Kremnica 
IČO: 50 035 215 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

reklamné a marketingové štúdio 

Výška nájomného 50 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 1.12.2016 do 30.11.2019 
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. 10. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor  na Výškových blokoch súp. č. 211  č. p. 2934 
v bloku B na 1.PP o výmere 34,80 m2 

Identifikácia nájomcu MUDr. Danica Petrovajová, ŠDaJ Ľ. Štúra, Staré grunty 36, 842 25 
Bratislava     IČO: 30 851 211 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

ambulancia 

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 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 
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Uznesenie č. 11. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor  na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934 
v bloku B na 1.PP o výmere 24,70 m2 

Identifikácia nájomcu MUDr. Magdaléna Muráňová s.r.o., 919 03 Horné Orešany č. 168 
IČO: 44 523 530 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zubná ambulancia (17,55 m2) a čakáreň(7,15 m2) 

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 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 5/2016 

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 nájmu 

prenájom časti pozemku (parkoviska) o výmere 20 m2 na parcele  
č. 2935, ktorý sa nachádza na ulici Staré Grunty 36 

Identifikácia nájomcu Práčovne CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
IČO: 46 429 727 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

mobilná práčovňa 

Výška nájomného 10 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby ostatné služby a energie podľa spotreby(voda + el. energia) 
Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2019 
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. 13. 5/2016 

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 
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Špecifikácia  
predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej  výmere 91,14 m2 na Manželských 
internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J, prízemie 
z toho: kancelárie o výmere 40,87 m2  a sklad o výmere 50,27m2 

Identifikácia nájomcu Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava 
IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie a sklad 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 40,87m2 (kance-
lárie) a 20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 50,27m2 
(sklad) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2019 
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. 14. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695  
na parcele č. 2940/24, blok I, 1.PP o výmere  17,27 m2 (pivničná 
miestnosť bez okien a vetrania) 

Identifikácia nájomcu Sequra Integral Slovakia s.r.o., Sihelné 302, 029 46 Sihelné 
IČO: 44 281 765 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 

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 1.11.2016 do 31.10.2019 
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. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 112,96 m2, ktoré sa 
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 
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1 PP, sklad o výmere 68,33 m2) a v budove č. súpisné 211  
(Výškové budovy, blok D, suterén1, kancelárie o výmere 44,63 m2) 

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava 
IČO: 45 580 588 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad a kancelárie 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 68,33 m2  
50 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 44,63 m2 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2019 
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. 16. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor na Výškových blokoch súp. č. .211  č. p. 2934  
blok C, prízemie o výmere 31,14 m2 

Identifikácia nájomcu Študentský servis, Jedlíková 5, 040 11 Košice 
IČO: 31 730 663 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 83 EUR/m2/rok bez DPH   
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2019 
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. 17. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor  na Výškových blokoch súp. č. 211  č. p. 2934  
blok B, prízemie a suterén 2 o výmere  102,31 m2 

Identifikácia nájomcu SVD group, s.r.o., Staré grunty 36, 842 25 Bratislava 
IČO: 35 917 326 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kancelárie (34,32 m2) a sklady (67,99 m2) 

Výška nájomného 75 EUR/m2/rok bez DPH  (kancelárie) 
38 EUR/m2/rok bez DPH  (sklady) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 18. 5/2016 

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 nájmu 

časť pozemku o rozlohe cca 356,50 m2 nachádzajúcom sa  
na parc. č. 3155/11 o rozlohe 4801 m2 zastavané plochy a nádvoria,  
k. ú Karlova Ves, zapísaný na LV č. 727 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická 11,  
841 04 Bratislava        IČO : 00 686 778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

odstavenie 5 - 6 ks prívesov na lode 
(vrátane prívesu Farmaceutickej fakulty UK) 

Výška nájomného 10,60 EUR ročne   
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 19. 5/2016 

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 nájmu 

nebytové priestory o výmere 399 m2  
(178 m2 pomoc. priestory (komunikácie, chodby, schodištia)  
a 221,21 m2 predajnej plochy) 
nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 22, na parc. 
č. 8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu GASTRO LS, s.r.o., Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava  
IČO : 35 923 156 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  

priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania 
spoločenských akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, 
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predmetu nájmu stretnutia a alternatívne využitie barovej časti ako internetovej 
kaviarne 

Výška nájomného zníženie nájomného na 2 000 EUR/mesiac na obdobie 3 rokov  
od 1.11.2016 takto: 
za reštauračné NP 221,21 m2 84 EUR/m2/rok, 
 t. j.  7,00 EUR/m2/mesiac  1 548,47 EUR/mesiac; 
za pomocné NP 47,87 m2 84 EUR/m2/rok,  
t. j.  7,00 EUR/ m2/mesiac  335,09 EUR/mesiac; 
za šatne a sociálne  38,50 m2 10,80 EUR/m2/rok,  
t. j.  0,90 EUR/ m2/mesiac  34,65 EUR/mesiac; 
za schodiská, chodby a komunikácie  
   91,42 m2 10,80 EUR/m2/rok,  
t. j.  0,90 EUR/ m2/mesiac  82,28 EUR/mesiac; 
 
spolu:   399,00 m2 2 000,49 EUR/mesiac 
zaokrúhlene:     2 000,00 EUR/mesiac 

Energie a služby el. energia - nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom; 
vykurovanie a vodné a stočné refakturuje nájomcovi Filozofická 
fakulta UK 

Doba nájmu zmluva na predmet nájmu platí do 31.3.2020 
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. 20. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor o celkovej rozlohe 35,54 m2 v historickej budove 
Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6  
na pozemku parc. č. 206, č. súp. 78, k.ú. Staré mesto, zapísané na 
LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu Ladislav Méry, Ing. – HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49,  
931 01 Šamorín       IČO : 11 703 776 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru 

Výška nájomného zníženie nájomného na 4 050 EUR ročne 
Energie a služby paušálna cena za energie 500 EUR ročne vrátane DPH (dodávku 

tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie), t. j. 125 EUR 
štvrťročne s DPH 

Doba nájmu zmluva na predmet nájmu platí do 31.12.2017 
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. 
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Uznesenie č. 21. 5/2016 
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 nájmu 

nebytové priestory Bistra na I. nadzemnom podlaží (prízemie)  
v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK (ďalej ako 
„Lodenica UK“) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova 
Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV  
č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 
miestnosti bistra sú: č. 106 rozlohy 55,00 m2;  
č. 107 rozlohy 12,30 m2; č. 108 rozlohy 5,10 m2; spolu: 72,40 m2 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  
841 04 Bratislava       IČO: 31 808 301 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

organizovanie v zimnom období strečovo-pohybovej prípravy 
členov klubu v rozsahu 2 x 90 min. týždenne mimo vyučovacích 
hodín (podvečer) 

Výška nájomného 150 EUR mesačne 
Energie a služby paušálny poplatok za energie 50 EUR mesačne vrátane DPH 
Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.7.2017 
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. 22. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad,  
nachádzajúci sa na ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-7, 
súpisné č. 6311, parcela č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu OBEDIENCE, s.r.o., Staré Grunty 55, 841 04 Bratislava  
IČO: 36 018 325 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad materiálu 

Výška nájomného 3 915 EUR ročne (27 EUR/m²/rok) 
Energie a služby strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu: paušálne 4 EUR/m2/rok  

t. j. 580 EUR ročne (plus 116 EUR  DPH). 
dodávka elektriny bude fakturovaná podľa odpočtu merača 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 30.4.2021 
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. 
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Uznesenie č. 23. 5/2016 

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 nájmu 

časť oplotenia atletického štadióna FTVŠ UK vo výmere 36,72 m2 
(umiestnenie 3 reklamných panelov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m) 

Identifikácia nájomcu NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava  
IČO : 47 545 674 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie 3 panelov na reklamné a informačné účely 

Výška nájomného 1 200 EUR ročne (1 panel á 400 EUR) 
Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 24. 5/2016 

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 nájmu 

nebytový priestor o výmere 12 m2 na prízemí budovy FTVŠ UK 

Identifikácia nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO : 00 151 653 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzka bankomatu 

Výška nájomného 1 220 EUR ročne 
Energie a služby el. energia: preddavkovo 20 EUR/mesiac + DPH 

teplo: preddavkovo 15 EUR/mesiac + DPH, vyúčtovanie najne-
skôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka 
upratovanie 1 m2 pred bankomatom: 10 EUR/m2/mesiac + DPH, 
t.j. 144 EUR s DPH ročne vždy k 31.3. príslušného roka 

Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 
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. 
 
 
Bod č. 6: Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK 

Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala 
o záveroch z 2. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK, ktoré sa konalo dňa 12. októbra 2016. Podľa 
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platného Študijného poriadku UK sa kreditové hodnotenie predmetov štátnej skúšky nezapočítava do 
váženého študijného priemeru (VŠP). Na základe podnetov viacerých študentov UK prorektorka UK 
pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. po prerokovaní v Pedagogickej komisii AS UK 
navrhla, aby AS UK schválil dodatok k Študijnému poriadku UK (ŠP UK), ktorý umožní započítavanie 
kreditov za štátne skúšky do VŠP.  
 
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že návrh dodatku 
k Študijnému poriadku UK prerokovala komisia na svojom 5. zasadnutí dňa 19. októbra 2016. Komisia 
odporučila AS UK návrh dodatku schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu spočívajúcom v zosúladení 
použitej terminológie s vyhláškou MŠ SR o kreditovom systéme štúdia (pozmeňujúci návrh si osvojil 
rektor UK ako predkladateľ materiálu). 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu a súčasne informoval, že upovedomí predsedov akademických senátov 
fakúlt UK o potrebe zosúladenia študijných poriadkov fakúlt s predkladaným dodatkom k ŠP UK. 
 
Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. sa opýtala, akým spôsobom bude riešený rozpor platného 
Študijného poriadku FaF UK s prijímaným dodatkom k ŠP UK. 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. podrobnejšie informovala o spôsobe 
prípravy dodatku k ŠP Oddelením legislatívy a právnych služieb RUK a o jeho prerokovaní na zasadnutí 
Vedenia UK dňa 20. októbra 2016. Platné znenie ŠP UK neumožňuje pri výpočte VŠP fakultám mať inú 
právnu úpravu než tú, ktorá je uvedená v ŠP UK. Na základe požiadaviek fakúlt UK je však možné 
v budúcnosti pristúpiť k úprave viacerých ustanovení ŠP UK a umožniť, aby fakultné študijné poriadky 
mohli stanoviť odchylnú úpravu než tú, ktorá je uvedená v ŠP UK. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. doplnil, že nie je možné v AS UK schvaľovať 
študijné poriadky fakúlt UK, ktoré sú v rozpore s platným ŠP UK. 
 
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. sa opýtal, či sa automaticky uplatňuje ustanovenie nadradeného 
vnútorného predpisu UK v prípade, ak je s ním vnútorný predpis fakulty UK v rozpore. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že je potrebné mať 
vnútorné predpisy fakulty v súlade s vnútornými predpismi UK. V prípade, že niektorá z fakúlt UK 
odmietne zmeniť predmetné ustanovenie svojho študijného poriadku, rešpektujúc autonómiu fakúlt UK 
bude potrebné pristúpiť k rokovaniam o úprave ŠP UK tak, aby fakultám umožňoval voľnosť stanoviť si 
vlastný spôsob výpočtu VŠP. 
 
Do diskusie sa ďalej zapojili doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. a doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že fakulty pri „otváraní“ svojich študijných 
poriadkov formou dodatkov môžu požiadať aj o ďalšie zmeny v ŠP UK nad rámec predloženého dodatku. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 50 26 50 0 0 
 
Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 25. 5/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
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Predseda AS UK vzhľadom na neprítomnosť riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, 
CSc. predložil v súlade s čl. 18 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK procedurálny návrh na zmenu 
schváleného programu zasadnutia, a to na predsunutie bodov č. 9 (Informácie členov Vedenia UK 
a otázky na členov Vedenia UK) a č. 10 (Rôzne) pred bod č. 7 (Informácia o zmluvách o spolupráci 
na Vedeckom parku UK). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 50 26 50 0 0 
 
Predseda AS UK konštatoval, že procedurálny návrh bol schválený. 
 
 
Bod č. 9: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že mu bolo doručené uznesenie 
študentskej časti AS FiF UK prijaté hlasovaním per-rollam nasledovného znenia: 

Študentská časť Akademického senátu FiF UK (ŠČ AS FiF UK) vyjadruje znepokojenie nad priebehom 
organizácie stretnutia akademickej obce UK so 14. dalajlámom Tändzin Gjamcchom, konaným dňa 16.10.2016 
v Moyzesovej sieni FiF UK. Akademická obec nebola vopred informovaná o stretnutí, čo viedlo k tomu, že 
napriek všeobecnému záujmu o osobnosť dalajlámu kapacita miestnosti nebola naplnená. ŠČ AS FiF UK preto 
poveruje svoju zástupkyňu v študentskej časti Akademického senátu UK, aby na nasledujúcom zasadnutí AS UK 
požiadala o stanovisko Rektora UK alebo jeho zastupujúceho člena vedenia, ku uzavretosti príprav akcie, 
oneskorenému rozosielaniu informácií pozvaným a neobsadeniu voľných miest záujemcami o stretnutie 
z akademickej obce UK v súlade s princípmi akademickej slobody a otvorenosti, ku ktorým sa UK hlási. Tiež či 
sa bude vyvodzovať zodpovednosť za takýto nevhodný proces prípravy podujatia s takýmto významom. 
 
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že bol spoločne s prorektorkou UK 
prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. poverený zo strany rektora UK organizáciou návštevy čestného 
doktora UK - 14. dalajlámu Tändzin Gjamcchom. UK si zvolila možnosť stretnutia dalajlámu s akade-
mickou obcou UK zastúpenou členmi Akademického senátu UK a akademických senátov fakúlt. Tento 
návrh schválilo tak Vedenie UK, ako aj Kolégium rektora UK. Moyzesova sieň ako miesto stretnutia 
bola zvolená z bezpečnostných dôvodov, jej kapacita je 220 až 250 miest. Bolo rozposlaných 325 
pozvánok, do stanoveného termínu na odpoveď účasť potvrdila cca polovica adresátov. Následne boli 
zvažované ďalšie kroky na zabezpečenie primeranej obsadenosti Moyzesovej siene; zvýšil sa počet 
pozvánok pre fakulty (ich distribúcia bola v kompetencii vedení fakúlt). Situácia sa vyvinula tak, že 
ostalo voľných cca 40-50 miest; prorektor uviedol, že osobne očakával vyššiu účasť členov študentskej 
časti AS UK. Zo strany organizátorov dalajlámovej návštevy nezaznamenal negatívne reakcie 
na spôsob organizácie a priebehu stretnutia s akademickou obcou UK. 
 
Emil Hankovský reagoval, že mnohým členom študentskej časti AS UK prišli pozvánky neskoro, jemu 
osobne 11. októbra 2016, pričom potvrdiť účasť bolo potrebné do 10. októbra 2016. Opýtal sa preto 
na spôsob, akým bolo posielanie pozvánok zabezpečené.  

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že pozvánky v elektronickej 
forme boli pripravené na zaslanie ihneď, ako bol ustálený program návštevy dalajlámu na UK (udialo 
sa tak až 9. októbra 2016). Medzi rozposlaním pozvánok a dňom R.S.V.P. bol časový priestor štyri dni. 
Následné pozvánky v tlačenej podobe boli distribuované deň po ich vytlačení.  

Mgr. Marek Pleva reagoval, že jemu osobne elektronická pozvánka neprišla a pozvánka v tlačenej 
podobe mu bola doručená po termíne. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že problémy s doručením 
pozvánok v elektronickej forme členom študentskej časti AS UK nechá preveriť na príslušnom 
oddelení RUK. Iní adresáti elektronických pozvánok na ne promptne odpovedali. 
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Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. uviedol, že dalajláma prišiel na UK ako čestný doktor vied. UK má 
približne 120 čestných doktorov, dalajláma je len jedným z nich a nie je potrebné sa tejto téme viac 
venovať. 

Bc. Monika Firbasová uviedla, že je vecou vedenia UK, koho na návštevu UK pozve. Predmetom 
kritiky je nepatričná organizačná stránka zabezpečenia stretnutia hosťa UK s akademickou obcou 
(neskorá distribúcia pozvánok, nedoručenie elektronickej verzie pozvánky. Taktiež jej prišlo nepatričné, 
aby pozvánky pri vstupe do Moyzesovej siene kontrolovali poverení študenti FiF UK, uvedenú vec by 
mali zabezpečovať zamestnanci RUK. Požiadala, aby sa do budúcnosti problémy organizačného 
charakteru pri takto významných stretnutiach už neopakovali. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že spôsob kontroly pozvánok 
bol predmetom dohody s prodekanom FiF UK prof. Slobodníkom. Prorektor nepovažoval za zlučiteľné 
s akademickou pôdou UK, aby kontrolu pozvánok vykonávala SBS tvoriaca dalajlámovu ochranku. 
Súčasne sa ospravedlnil za oneskorenú distribúciu elektronických pozvánok a opätovne uviedol, že túto 
informáciu preverí na vecne príslušnom oddelení RUK. 

Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že pozvánku dostala včas, musela sa však z iných 
dôvodov zo stretnutia ospravedlniť. Stretnutie nebolo utajené, bolo možné naň prísť. Do budúcnosti je 
vhodné zvážiť spôsob, ako re-distribuovať pozvánky, ktorých adresáti účasť na stretnutí nepotvrdia. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že na spôsob moderovania diskusie neboli zo strany 
vedenia UK kladené žiadne obmedzenia. Osobne hodnotí priebeh stretnutia na akademicky vysokej 
úrovni, inou stránkou veci sú organizačné aspekty, ktoré stretnutie sprevádzali. 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že berie kritiku organizačnej stránky stretnutia ako 
oprávnenú. Na druhej strane sa však patrí vyjadriť poďakovanie vedeniu UK, že prijalo dalajlámu 
na akademickej pôde UK. 
 
Prorektor UK pre IT doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informoval o ukončení prác na špecifikácii 
nového akademického informačného systému UK a prípravách na vyhlásenie verejného obstarávania. 
Súčasťou bude aj „upratovanie“ v procesoch na fakultách UK. V dôsledku nadobudnutia plnej 
účinnosti zákona o e-Governmente ku dňu 1. novembra 2016 by mala UK prejsť na elektronický 
spôsob komunikácie. Pilotným projektom v oblasti informatizácie procesov na UK bolo vytvorenie 
akademického informačného systému pre AS UK (diplomová práca Mgr. Andreja Skoka, FMFI UK). 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. informovala, že UK zaslala 
podnety pre pripravované zmeny v zákone o vysokých školách a žiadosti o financovanie havarijných 
opráv majetku UK v budúcoročnom rozpočte verejného vysokého školstva. Doplnila podrobnosti 
o legislatívnych aspektoch implementácie e-Governmentu v podmienkach UK. Ďalej informovala, že 
v rámci Vedeckého parku UK sa plánuje zriadenie technologického centra a inkubátora ako priestoru 
pre spoluprácu UK s podnikateľskou sférou. 
 
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa informoval ohľadom aktuálneho stavu prípravy novely zákona 
o vysokých školách a časových termínoch na jej predloženie do pripomienkového konania. 

Podrobnejšie informácie v predmetnej veci poskytol predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. 
Martin Putala, PhD. Súčasne informoval o rozpracovanosti koncepcie rozvoja vysokých škôl a priorít 
MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie (vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR). 
 
 
Bod č. 7: Informácia o zmluvách o spolupráci na Vedeckom parku UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. privítal na zasadnutí AS UK riaditeľa Vedeckého 
parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. a požiadal ho o úvodné slovo k materiálu. 
 
Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. uviedol, že cieľom predkladanej informácie je oboznámiť AS UK 
so zmluvami o spolupráci Vedeckého parku UK (UVP UK) s externými subjektmi pôsobiacimi 
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v priestoroch UVP UK; pôsobenie je zamerané na prípravu a realizáciu spoločných projektov 
(štrukturálne fondy, APVV) a súčasne aj vylepšuje finančnú situáciu UVP UK. Činnosť každej zo spo-
ločností nie je nevyhnutne viazaná len na priestory UVP UK. 

Riaditeľ UVP UK následne predstavil aktivity jednotlivých externých subjektov realizované 
v priestoroch UVP UK (Centrum vedecko-technických informácií SR – laboratórium FabLab s 3D 
tlačiarňami a laserovými frézami, slúži aj na zachytávanie talentov zo stredných škôl; GENETON, 
s.r.o. – spin-off založený doktorandami PriF UK; KOMPOZITUM, s.r.o. – spolupráca s prof. 
Gáplovským; Medirex, a.s. – spracovanie vzoriek (logistická podpora) pre GENETON; Slovgen, s.r.o. 
– dlhoročne spôsobila na Ústave molekulárnej biológie SAV). 

Riaditeľ UVP UK uviedol, že v blízkej budúcnosti sa pripravuje vznik technologického centra ako 
súčasti UVP UK. Predkladané zámery zmlúv o spolupráci majú hybridný charakter (preberajú niektoré 
prvky nájomných zmlúv) a boli inšpirované zmluvami o spolupráci uzatváranými vedeckým parkom 
JLF UK v Martine. Záujem o pôsobenie v priestoroch Vedeckého parku UK má ďalšia desiatka 
spoločností, podmienkou je spolupráca s UVP UK v oblasti vedy a výskumu. 
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o prerokovaní materiálu na 7. zasad-
nutí Predsedníctva AS UK dňa 19. októbra 2016. Prebehla rozsiahla diskusia; AS UK je v novej 
situácii, obdobné zmluvy o vedecko-technickej spolupráci akademické senáty fakúlt UK neschvaľujú. 
Pôvodný návrh predkladateľa materiálu bolo zmluvy o spolupráci schváliť; Predsedníctvo AS UK 
požiadalo predkladateľa o prepracovanie zmlúv o spolupráci do podoby informatívneho materiálu 
a odporučilo, aby ich AS UK vzal na vedomie. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu. 
 
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že predstavenie zmlúv o spolupráci predkladateľom v úvodnom 
slove vyznelo tak, ako keby išlo o zmluvy o nájme nebytových priestorov. Požiadal preto predklada-
teľa, aby stručne informoval, čo je predmetom zmlúv o spolupráci. 

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. reagoval, že cieľom zmlúv o spolupráci je spoločná 
práca na vedeckovýskumných projektoch v troch hlavných oblastiach zamerania Vedeckého parku UK: 
biomedicína, biotechnológie, environmentálna medicína a súvisiace oblasti spoločenských vied. Všetky 
externé subjekty očakávajú zo spolupráce s UVP UK pridanú hodnotu. 
 
Predseda AS UK v súlade s čl. 17 ods. 3 tretej vety Rokovacieho poriadku AS UK udelil slovo hosťovi 
zasadnutia Mgr. Martinovi Turčekovi. 

Mgr. Martin Turček uviedol, že je absolventom UK, aktuálne pôsobí v nadácii Zastavme korupciu. 
V minulosti platilo, že Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako štátna inštitúcia 
platila v minulosti vyššie nájomné Vedeckému parku UK ako napr. spoločnosť Slovgen, s.r.o. a opýtal 
sa, či tomu bude aj naďalej. Zároveň požiadal o zodpovedanie otázky, či riaditeľ Vedeckého parku UK 
rokoval o uzavretí nájomnej zmluvy so zamestnankyňou ním vlastnenej spoločnosti. 

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. reagoval, že predrečník nemá úplné informácie. 
CVTI SR má dostatok skúseností s uzatváraním nájomných zmlúv, ceny nájmov boli vyberané 
štandardným spôsobom. Z hľadiska činnosti FabLabu je jeho pôsobenie v priestoroch Vedeckého parku 
UK výhodné pre obe strany. V minulosti bola vyššia suma uhrádzaná zo strany CVTI SR v dôsledku 
využívania skladových priestorov. Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. deklaroval, že ku konfliktu záujmov 
nedošlo, keďže sa výberu priestorov ako riaditeľ CVTI SR nezúčastňoval; túto činnosť vykonávali 
ekonomické oddelenie a oddelenie verejného obstarávania CVTI SR.  

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. ďalej uviedol, že v Európskej únii zaznieva silná 
požiadavka na úzku spoluprácu výskumnej sféry, univerzít a priemyslu. Spoločnosť Slovgen, s.r.o. 
pôsobí aj v priestoroch vedeckého parku JLF UK v Martine. Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odmietol, že 
by v danom prípade išlo o konflikt záujmov a informoval, že genézu svojho pôsobenia v spoločnosti 
Slovgen, s.r.o. podrobne vysvetlil na štvorhodinovom stretnutí s predstaviteľmi nadácie Zastavme 
korupciu. Na Katedre molekulárnej biológie PriF UK vzniklo už 6 spin-off spoločností (prvá už v roku 
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1991); aplikovanie výsledkov vedy a výskumu do praxe je v prípade molekulárnej biológie 
a biotechnológie prirodzeným procesom. Požiadal AS UK, aby navrhol mechanizmus za účelom 
zvýšenia transparentnosti pôsobenia externých subjektov v priestoroch Vedeckého parku UK.  
 
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že v materiáli sa hovorí o spolupráci vo všeobecnej rovine, 
chýbajú v ňom indikátory a konkrétne realizované projekty. Navonok teda predkladaný materiál vyzerá 
ako zmluvy o prenájme. Zmluvy o spolupráci sa navrhuje uzavrieť na obdobie troch rokov, je možné, 
že po roku ich bude možné konkretizovať. Opýtala sa, akú percentuálnu časť z celkových priestorov 
Vedeckého parku UK týchto päť subjektov zaberie. Zároveň požiadala o objasnenie úlohy AS UK pri 
prerokúvaní predloženého materiálu. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že Predsedníctvo AS UK navrhlo 
predložený materiál zobrať na vedomie, keďže AS UK nemá právomoc schvaľovať zmluvy o spolu-
práci. Právne prípustné riešenie podľa zákona o vysokých školách je zriadenie technologického centra 
a inkubátora ako subjektu, v ktorom sa bude realizovať spolupráca UK s podnikateľskou sférou.  

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. uviedol, že v spoločnostiach Slovgen, s.r.o. 
a GENETON, s.r.o. sú činní doktorandi PriF UK, je preto potrebné vyriešiť finančné a pracovno-právne 
otázky. Deklaroval, že je pripravený pre členov AS UK zorganizovať exkurziu v priestoroch UVP UK 
za účelom oboznámenia sa s činnosťou a výsledkami oboch spoločností. Uvedených päť externých 
subjektov bude sústredených na jednom poschodí, zvyšné priestory Vedeckého parku UK sú k dispo-
zícii pre vedeckovýskumné aktivity zamestnancov UK. Externé subjekty pomáhajú spolufinancovať 
režijné náklady budovy UVP UK. Do budúcnosti riaditeľ UVP UK považuje za vhodné nastaviť 
kontrolný mechanizmus pôsobenia externých subjektov v priestoroch UVP UK. 
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera sa opýtal, akým spôsobom sa bude nakladať s právami 
duševného vlastníctva (napr. patenty) zo spoločného výskumu externých subjektov a UVP UK. 
Predložený materiál predmetné ustanovenie neobsahuje. 

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že ide o obligatórnu formulu používanú 
napríklad aj v APVV projektoch medzi akademickým sektorom a súkromným sektorom; dohodne sa 
finančné delenie medzi pôvodcami podľa miery prispenia na dosiahnutí výsledku. 
 
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa opýtal, kedy bude vypracovaný Štatút Vedeckého parku UK, 
v ktorom by boli jasne definované pravidlá činnosti UVP UK. Na potrebu jeho vypracovania upozor-
ňuje dlhodobo. 

Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že Vedecký park UK 
má svoj organizačný poriadok a vnútorné rokovacie poriadky. Kontrolu ex ante a ex post vo Vedeckom 
parku UK zabezpečuje Rada UVP UK. S účinnosťou od 1. januára 2017 sa pripravuje vznik technolo-
gického centra, v rámci ktorého budú môcť na základe zmlúv o spolupráci pôsobiť v UVP UK aj 
externé subjekty a prebiehať kooperácia externých subjektov so zamestnancami a doktorandami UK. 
Aktuálne sa pripravujú vzorové zmluvy o spolupráci; zmluvy sa však budú od prípadu k prípadu líšiť. 
Ak vznikne požiadavka, každá zo zmlúv môže byť schvaľovaná v Rade UVP UK. Niektorí zo zamest-
nancov UVP UK budú v budúcnosti členmi akademickej obce UK, nepôsobiaci na žiadnej z fakúlt, do 
budúcnosti sa môže uvažovať o vzniku Akademického senátu UVP UK. Bude potrebné tiež otvoriť 
otázku zastúpenia členov akademickej obce pôsobiacich v UVP UK v Akademickom senáte UK, 
aktuálne sú nefakultné súčasti UK zastúpené jedným členom z Centra ďalšieho vzdelávania UK. 
 
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. odporučil riaditeľovi UVP UK vypracovať Organizačný poriadok UVP UK, 
ktorého súčasťou bude organizačná štruktúra pracovísk. Inak budú vznikať obdobné problémy, ktoré sú 
predmetom diskusie na zasadnutí AS UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. uviedol, že Organizačný poriadok UVP UK 
existuje a rovnako ako v prípade iných samostatne hospodáriacich súčastí UK ho schválil rektor UK. 
 
Bc. Daniel Zigo sa vrátil k predchádzajúcemu príspevku riaditeľa UVP UK a opýtal sa, či už bol 
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dohodnutý mechanizmus delenia spoločných výsledkov z vedeckej činnosti a či riaditeľ UVP UK 
nepovažuje za vhodné, aby bol mechanizmus deľby súčasťou predloženého materiálu. 

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že žiadosti o udelenie súhlasu s uzatvo-
rením zmlúv o spolupráci boli vypracované podľa vzoru typizovaných žiadostí o udelenie súhlasu 
s uzatvorením zmlúv o nájme nebytových priestorov. Rozdelenie výsledkov v oblasti duševného 
vlastníctva je vopred možné uskutočniť len rámcovo a vždy je potrebné prihliadať na konkrétny 
výsledok po jeho vzniku. Vedecké parky v SR sú v procese budovania, hľadá sa optimálny režim ich 
fungovania a platí to v plnej miere aj pre UVP UK. Na webovom sídle UVP UK bude v blízkej dobe 
zverejnený súpis ponúkanej infraštruktúry s kontaktnými údajmi na príslušných pracovníkov. Prístroje 
sú k dispozícii používateľom z UK aj externým záujemcom, bude však potrebné doriešiť otázku platieb 
za réžiu.  
 
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera sa opýtal, či sú predkladané zmluvy o spolupráci v súlade 
s dotačnou zmluvou a so zmluvnými podmienkami projektu UVP UK (napr. udržateľnosť projektu). 

Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že ide o „schizofréniu“ štrukturálnych 
fondov: ich hlavným poslaním je pomôcť slovenskej ekonomike, na druhej strane však existuje 
množstvo obmedzení, ako môžu byť získané prostriedky (napr. stavba UVP UK) využité. Ubezpečil, že 
zmluvy o spolupráci sú plne v súlade s pravidlami využívania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia nasledovného znenia: 

Akademický senát UK berie na vedomie informáciu o návrhoch na uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi 
Vedeckým parkom UK a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, GENETON, 
s.r.o., KOMPOZITUM, s.r.o., Medirex, a.s. a Slovgen, s.r.o. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 42 22 18 11 13 

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie nebolo schválené a AS UK prerokoval materiál 
bez prijatého platného uznesenia. 
 
 
Bod č. 8: Informácie Vedenia UK o podmienkach a priebehu verejného obstarávania 

Vedeckého parku UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal uznesenie č. 4 zo zasadnutia Akade-
mického senátu FiF UK zo dňa 17.10.2016 vo veci žiadosti o poskytnutie stanoviska rektora UK 
k vecnej stránke informácií a pochybností týkajúcich sa verejného obstarávania Univerzitného 
vedeckého parku medializovaných 25.9.2016 v blogu Nadácie Zastavme korupciu na portáli 
dennikn.sk, konkrétne úlohy bývalého prorektora UK a súčasného riaditeľa UVP prof. RNDr. Jána 
Turňu, CSc. a vedúceho oddelenia verejného obstarávania UK JUDr. Jána Lantaya.  

Predseda AS UK súčasne informoval o „Stanovisku k užšej súťaži – Vybudovanie Univerzitného 
vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave“, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle UK 
dňa 25.10.2016. Stanovisko pripravili prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, 
PhD. a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. 
 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. uviedla, že informáciami v blogu 
zverejnenom dňa 25.9.2016 a uznesením Akademického senátu FiF UK sa vedenie UK vážne zaobe-
ralo, čoho dôkazom je aj zverejnené stanovisko. Súťaž prebehla spôsobom elektronickej aukcie, čo 
vylučuje možnosť ovplyvňovania účastníkov súťaže zo strany členov komisie. 
 
Predseda AS UK otvoril rozpravu, pričom uviedol, že materiál má informatívnu povahu a neobsahuje 
návrh uznesenia. 
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Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. predniesol námietku k spôsobu, akým bolo udelené slovo nečlenovi senátu 
- hosťovi zasadnutia Mgr. Martinovi Turčekovi. Podľa jeho interpretácie Rokovacieho poriadku AS UK 
sa malo o udelení slova hlasovať, avšak sa tak nestalo. V následnej diskusii, ktorú vystúpenie hosťa 
vyvolalo, sa riešila otázka zverejnených informácií na blogu. SR je právny štát; ak existuje podozrenie 
na trestný čin, je potrebné podať trestné oznámenie za účelom vyšetrenia neprávosti, v opačnom 
prípade sa dopúšťa daná osoba ohovárania. Doc. Boďa uviedol, že z jeho pohľadu sa AS UK už hodinu 
zaoberá ohováraním. 
 
Predseda AS UK predložil v súlade s čl. 17 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK procedurálny návrh, 
aby AS UK umožnil vystúpiť v rozprave hosťovi zasadnutia Mgr. Martinovi Turčekovi. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 44 23 32 1 11 

Predseda AS UK konštatoval, že procedurálny návrh bol schválený a udelil hosťovi slovo. 
 
Mgr. Martin Turček uviedol, že do elektronickej aukcie vstúpili traja uchádzači z pôvodných deviatich. 
Podľa jeho názoru zo súťaže boli v prvej etape vylúčení traja uchádzači. V druhej etape boli vylúčení 
ďalší traja uchádzači, pričom jeden z uchádzačov bol vylúčený z dôvodu nedoručenia čestného 
vyhlásenia v požadovanom formáte, a to v rozpore s praxou ÚVO. Blog nie je tvrdenie o nezákonnom 
konaní, UK by však mala k informáciám v ňom uvedeným zaujať stanovisko.  
 
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová uviedla, že nebola členom komisie, dala si však pripraviť analýzu 
celého priebehu užšej súťaže. Žiadosť o účasť v prvej etape verejného obstarávania predložilo deväť 
spoločností; ponuky v druhej etape predložilo len šesť spoločností. Tri spoločnosti boli následne 
vylúčené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že nesplnili podmienky účasti. Do 
elektronickej aukcie postúpili tri firmy; elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom 
certifikovaného aukčného systému členovia komisie nevedeli žiadnym spôsobom ovplyvniť. Najnižšiu 
ponuku 16 470 000 € predložila spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s. (predpokladaná hodnota bola 
16 495 000 €). Po ukončení verejného obstarávania bola zákazka zaslaná na Riadiaci orgán za účelom 
kontroly pred podpisom zmluvy. Výsledkom bol záznam z administratívnej kontroly 20. 11. 2013 pred 
podpisom zmluvy, v ktorom sa uvádza, že celá súťaž bola realizovaná v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, čím potvrdil rozhodnutie komisie o vylúčení uchádzačov pre nesplnenie podmienok 
súťaže. Dva vládne audity realizované spoločnosťou KPMG v rokoch 2015 a 2016 nezistili nedostatky 
na projekte Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, a to vrátane overenia 
verejného obstarávania na stavebné práce.  
 
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa hosťa zasadnutia Samuela Chrťana  (člen 
študentskej časti AS FiF UK) opýtal, z akého dôvodu si vyhotovuje zo zasadnutia zvukový záznam. 

Samuel Chrťan uviedol, že si nie je vedomý skutočnosti, že by nebolo povolené vyhotovovať si 
zo zasadnutia AS UK záznam. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poznamenal, že to síce nie je v rozpore 
s právnymi predpismi, ale považoval by za slušné vopred požiadať o súhlas. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. na adresu konania hosťa zasadnutia uviedol, že sa mali na úvod 
zasadnutia predstaviť a o svojich zámeroch členov AS UK vopred informovať. 
 
Keďže nikto z prítomných členov AS UK v rozprave nepredložil návrh uznesenia, Akademický 
senát UK prerokoval informáciu bez prijatého uznesenia. 
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Bod č. 10: Rôzne 

Predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že pre rok 2017 sa plánuje navýšenie 
rozpočtu vysokého školstva o 20 mil. € (t.j. len o tú istú sumu, o ktorú boli verejné vysoké školy 
dofinancované v roku 2016). Ďalšie navyšovanie platov vysokoškolských učiteľov sa neočakáva, 
v roku 2017 budú valorizované platy ostatných zamestnancov vysokých škôl v súlade s kolektívnou 
zmluvou vyššieho stupňa vo verejnej správe. V súvislosti s nárastom minimálnej mzdy sa prehĺbi 
potreba dofinancovania tých zamestnancov, ktorí ju poberajú, voči platným platovým tabuľkám. 

Mgr. Martin Daňko, PhD. sa opýtal, či sa plánujú zmeny vo financovaní súkromných vysokých škôl 
pre rok 2017.  

Predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, PhD. odpovedal, že aktuálne prebieha diskusia 
o umožnení prístupu súkromných vysokých škôl do grantových schém VEGA a KEGA; predtým než sa 
k takémuto kroku pristúpi, je však potrebné podstatne navýšiť ich financovanie. 
 
 
Bod č. 11: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval 
členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.  
 
Koniec zasadnutia:  16.25 hod. 
 
Nasledujúce 8. riadne zasadnutie AS UK sa v súlade so schváleným harmonogramom riadnych 
zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií uskutoční v stredu 14. decembra 2016. 
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RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
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