UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
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Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 03. 05. 2017
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.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky.
5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej
výchovy a športu.
6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016.
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO 08 VN
prípojka).
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová - NNK).
10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
11. Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK.
12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
13. Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per-rollam.
14. Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu Učiace
sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania).
15. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých škôl.
16. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra -Mlyny UK.
17. Rôzne.
18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
20. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
21. Záver.
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Zasadnutie viedli predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a podpredsedovia AS UK doc.
Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. a Bc. Róbert Zsembera.
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 hostí.
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 53 členov). Informoval,
že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali prof. MUDr. Katarína Adamicová,
PhD., doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD., Mgr. Milan Kováč, MUDr. Tomáš Šimurda (pracovné
dôvody), Bc. Richard Bugáň, Mgr. Valéria Terézia Dančiaková (študijné dôvody), JUDr. Peter
Lukáčka, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD. (zdravotné dôvody).
Predseda AS UK odovzdal osvedčenia o zvolení doc. PharmDr. Marekovi Obložinskému, PhD.
(FaF UK) a Danielovi Mančíkovi (JLF UK), ktorí boli zvolení za členov AS UK v doplňovacích
voľbách do AS UK, a súčasne im zaželal veľa úspechov pri výkone funkcie.
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 rektora UK, aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie
navrhnutého programu zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu
programu zasadnutia uvedenom na pozvánke.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

53

27

53

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 44/2017
Akademický senát UK schvaľuje program 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 3. mája 2017 takto:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky.
5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
telesnej výchovy a športu.
6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016.
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO
08 VN prípojka).
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová NNK).
10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
11. Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK.
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12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
13. Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom perrollam.
14. Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu
Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania).
15. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých
škôl.
16. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra Mlyny UK.
17. Rôzne.
18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
20. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
21. 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 Bc. Róberta Zsemberu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

53

27

51

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený.
Uznesenie č. 45/2017
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
Bc. Róbert Zsembera.
Bod č. 4:

Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky

Úvodné slovo predniesla prodekanka pre pregraduálne štúdium FMFI UK RNDr. Kristína Rostás, PhD.
FMFI UK nebude vyžadovať overené kópie dokladov o bakalárskom vzdelaní od uchádzačov
o magisterské štúdium, ktorí absolvovali štúdium na FMFI UK alebo na inej fakulte UK. V dôsledku
problémov vzniknutých počas skúškového obdobia v zimnom semestri akad. roka 2016/2017 sa
precizuje ustanovenie o komisionálnej forme skúšky.
Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovali, že komisie prerokovali materiál na
zasadnutiach dňa 19. apríla 2017 a odporučili ho AS UK schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

53

27

53

0

0
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Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 46/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v
Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Bod č. 5:

Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
telesnej výchovy a športu

Dodatkom č. 1 k Študijnému poriadku FTVŠ UK sa preberá Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK
schválený na zasadnutí AS UK v októbri 2016.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedli, že odporúčajú AS UK materiál schváliť.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila fakulty UK, ktoré do
svojich študijných poriadkov nezapracovali ustanovenia Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku UK, aby
tak čím skôr učinili.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

54

28

54

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 47/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v
Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Bod č. 6:

Výročná správa o činnosti UK za rok 2016

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že štruktúra výročnej správy zodpovedá metodickému usmerneniu MŠVVaŠ SR, údaje vo výročnej správe pochádzajú z podkladov fakúlt UK
a iných súčastí UK. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016 bude súčasťou programu
nasledujúceho zasadnutia AS UK.
Dôležité aspekty z činnosti UK v roku 2016 obsiahnuté vo výročnej správe podrobnejšie predstavil
prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Pripomenul, že výročná správa má
deskriptívny charakter (analytický charakter správy nie je možný v dôsledku záväznej štruktúry danej
metodickým usmernením MŠVVaŠ SR).
V roku 2016 bolo na jednotlivých fakultách UK akreditovaných 980 študijných programov
vo všetkých troch stupňoch štúdia (256 bakalárskych ŠP, 276 magisterských ŠP, 7 doktorských ŠP
a 441 doktorandských ŠP).
Na UK v roku 2016 študovalo 24 184 študentov, a to v štruktúre: 10 241 študentov bakalárskych
študijných programov, 12 0555 študentov magisterských a doktorských študijných programov a 1 888
študentov doktorandských študijných programov. Pokračuje viacročný trend poklesu počtu študentov.
UK získala v roku 2016 6 655 995 € grantových prostriedkov na bežné výdavky a 140 000 € na
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kapitálové výdavky, z toho 4 945 261 € tvorili prostriedky APVV a 2 342 429 € prostriedky VEGA,
250 805 € prostriedky KEGA, 117 500 € prostriedky koordinácie aktivít štátnej politiky vo výskume.
V roku 2015 sa na UK habilitovalo 40 docentov (z čoho 15 uchádzačov bolo z iných vysokých
škôl) a inaugurovalo 19 profesorov (z čoho 1 uchádzač bol z inej vysokej školy), Vedecká rada UK
priznala 9 čestných titulov „emeritný profesor“.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov UK za rok 2016 predstavoval 4 403,3, z čoho bolo:
2 022,6 vysokoškolských učiteľov, 390,4 výskumných pracovníkov, 1 626,3 ostatných zamestnancov.
Pomer tvorivých zamestnancov ku zamestnancom vykonávajúcim podporné činnosti je predmetom
častej kritiky smerom k UK.
Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doplnila, že počet študijných
programov (980) sa môže zdať ako veľké číslo, na jeden odbor však pripadajú tri študijné programy
(pre každý stupeň vysokoškolského vzdelávania). Zároveň uviedla, že počet akreditovaných študijných
programov je odlišný od počtu otváraných študijných programov v konkrétnom akademickom roku.
Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
informoval, že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 19. apríla 2017, nebola však uznášaniaschopná a neprijala uznesenie. Prítomní členovia komisie nevzniesli závažné pripomienky k materiálu.
Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
informovala, že komisia prerokovala kapitoly 3 až 6 výročnej správy na zasadnutí dňa 19. apríla 2017
uznesením ich vzala na vedomie.
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera
informoval, že komisia prerokovala podkapitoly 8.1 až 8.3 výročnej správy (ubytovanie, stravovanie,
zdravotná starostlivosť o študentov); pripomienky komisie boli akceptované.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Mgr. Viktor Svetský sa opýtal, akým spôsobom sa bude ďalej s materiálom nakladať, napríklad
s ohľadom na konštatovanie veľkého počtu administratívnych zamestnancov na UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že výročná správa o činnosti UK sa
pripravuje z podkladov fakúlt, s výročnou správou sa teda musia ďalej zaoberať najmä vedenia fakúlt.
Veľké množstvo administratívnych zamestnancov UK je financovaných z projektov, na ktorých
administrácii sa podieľajú. K otázke racionalizácie počtu zamestnancov UK je potrebné pristupovať
citlivo. Napríklad možno prepustiť vrátnikov a upratovačky a objednať si externých dodávateľov, avšak
nemusí to byť výhodnejšie z hľadiska finančných a iných dopadov na UK. Opätovne pripomenul, že
MŠVVaŠ SR pri výpočte štátnej dotácie vysokým školám nezohľadňuje skutočnosť, že veľká časť
platových tabuliek zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je pod hranicou minimálnej
mzdy (rozdiel do minimálnej mzdy musí dorovnávať UK).
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že počet prevádzkového personálu UK sa odvíja aj od
skutočnosti, že UK nesídli v kampuse.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 48/2017
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave
za rok 2016.
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Bod č. 7:

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016

Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016 predniesol prorektor
pre vedeckovýskumnú činnosti a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Medzi rokmi 2011 až 2016 poklesol PhD. študentov UK v dennej forme štúdia o 496, v externej
forme o 272 študentov, počet absolventov narástol v dennej forme štúdia o 121, v externej forme o 76
absolventov. Podiel študentov doktorandského štúdia na celkovom počte študentov UK v roku 2015
predstavoval 8,3%, priemerná úspešnosť študentov doktorandského štúdia medzi rokmi 2012 až 2016
bola 68%. V rokoch 2000 až 2016 boli poskytnuté Granty UK pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov v celkovej sume 4 199 109 €. V záujme zlepšenia úrovne doktorandského štúdia schválila
Vedecká rada UK na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2017 niekoľko opatrení v oblasti požiadaviek na
vedeckú úroveň školiteľov, starostlivosti školiteľov o doktorandov a internacionalizácie vzdelávania
a prípravy doktorandov.
Bolo podaných 96 žiadostí o zahraničné výskumné projekty Horizont 2020, z čoho UK získala
9 projektov (s finančným príspevkom EÚ 1 852 914,31 €). Z 10 podaných žiadostí o ERC grant nebola
úspešná ani jedna žiadosť. V oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo podaných
31 žiadostí na priemyselno-výskumné centrá a 22 žiadostí na dlhodobý strategický výskum. Pripravuje
sa spoločný “veľký” projekt UK a STU z Operačného programu Výskum a inovácie pod akronymom
ACCORD (3 tematické oblasti: materiálový výskum, biotechnológie, informačné a komunikačné
technológie; 3 spoločné programy: spoločný výskum a technologický transfer, redukcia emisií
skleníkových plynov a spotreby energií, zvýšenie atraktívnosť univerzitného vzdelávania).
V rokoch 2013 až 2015 je na UK evidovaných 33 361 publikácií, z toho plné texty 26 559 (80 %)
a abstrakty 6 802 (20 %); citovaných je 4 036 (12 %) publikácií, necitovaných je 29 325 (88 %).
Z hľadiska citovanosti prác autorov z UK možno konštatovať, že cca 20 % autorov prináša cca 90 %
ohlasov a cca 2 % autorov prináša cca 34 % ohlasov. V rokoch 2014 a 2015 UK eviduje
83 zahraničných vedeckých monografií. Najvyšší podiel článkov v karentovaných časopisoch
publikovali FMFI UK (2014: 287, 2015: 298, priemerný počet CC článkov na tvorivého pracovníka
1,39) a PriF UK (2014: 262, 2015: 296, priemerný počet CC článkov na tvorivého pracovníka 0,66).
UK v roku 2015 mala 29,03% na karentovaných článkov spomedzi všetkých slovenských vysokých
škôl a SAV. V období rokov 2011 až 2015 22 % profesorov UK nemá evidovanú publikáciu vo WoS,
v prípade docentov je tento podiel 29 %.
Prorektor UK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. ako parciálny záver k publikačnej činnosti UK
konštatoval, že publikujeme dosť (z hľadiska celkového počtu publikácií), avšak v znepokojujúcej
miere nekvalitne.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa poďakoval kolektívu spolupracovníkov prorektora UK
za prípravu správy. Pripojil sa ku konštatovaniu, že je veľmi znepokojujúce, ak za 5 rokov nemá 22 %
profesorov UK a 29 % docentov UK ani jednu publikáciu viditeľnú vo WoS. Je potrebné, aby UK
zvýšila úsilie v publikačnej aktivite svojich tvorivých pracovníkov.
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. sa poďakoval za prednesenú správu. Upozornil, že databáza WoS
a karentované časopisy sú dve odlišné veci a požiadal uviesť údaj, koľko % databázy WoS tvoria
karentované časopisy (tvoriví pracovníci UK môžu publikovať v CC časopisoch, ale už nie v ostatných
časopisoch v databáze WoS).
Prorektor UK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. reagoval, že nám musí záležať tak na publikovaní
v CC časopisoch, ako aj na publikovaní v ostatných časopisoch v databáze WoS.
Doc. RNDr, Ján Boďa, CSc. ďalej upozornil, že citovanosť prác spĺňa mocninové rozdelenie, z čoho
vyplýva prezentovaná skutočnosť, že malé percento autorov prináša veľké percento ohlasov na práce.
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Prorektor UK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. reagoval, že percentuálny podiel na špičkových
univerzitách je odlišný.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že každý tvorivý pracovník UK by mal mať
aspoň jeden publikačný záznam v externej databáze. Za vedeckovýskumnú a vzdelávaciu inštitúciu je
v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore považovaná taká inštitúcia, ktorej aspoň 50 %
tvorivých pracovníkov má aspoň jeden záznam v databáze. V posledných rokoch nastal posun, UK je
navonok publikačne viditeľnejšia.
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. uviedol, že podporuje trend zvyšovania projektového financovania.
Upozornil na problém nedostatočného platového ohodnotenia mladých tvorivých pracovníkov po
získaní PhD. Opýtal sa, či vedenie UK uvažuje o odmeňovaní doktorandov, ktorí skončia doktorandské
štúdium v štandardnej dĺžke štúdia.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že o osobitnom odmeňovaní skončených
doktorandov vedenie UK zatiaľ neuvažuje, návrh môže byť prednesený pri prerokúvaní metodiky
delenia dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK. Pripomenul, že interní
doktorandi poberajú počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že odmeňovanie doktorandov patrí do kompetencie
vedúcich katedier.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 49/2017
Akademický senát UK berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej činnosti na Univerzite
Komenského v Bratislave v roku 2016.
Bod č. 8:

Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina,
obj. SO 08 VN prípojka)

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 19. apríla 2017, nebola však uznášaniaschopná. Prečítala návrh
na doplnenie zmluvných podmienok o ustanovenie, že oprávnený z vecného bremena dáva predchádzajúci súhlas, aby UK mohla na vlastné náklady posunúť predmet vecného bremena (elektrické káble)
v rámci pozemku.
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval,
že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 19. apríla 2017 a prijala k nemu uznesenie, v ktorom
najmä vyjadrila nesúhlas s postupom určenia jednorazovej odplaty za vecné bremeno v predpokladanej
sume 20 €/m2; nesúhlas spočíval v skutočnosti, že odplata bude určená na základe znaleckého posudku
až po realizácii stavby. Komisia vyslovila požiadavku, aby uznesenie AS UK obsahovalo presnú sumu
odplaty za vecné bremeno, a to 30 €/m2.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol dôvody, pre ktoré nie je možné akceptovať návrh
Finančnej komisie AS UK.
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Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol pozmeňujúci návrh
k návrhu uznesenia:
písomne predložený návrh uznesenia:
(...) Predpokladaná hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 20 €/m². Odplata za vecné
bremeno bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný po realizácií stavby a
dĺžka vecného bremena bude presne stanovená geometrickým plánom. (...)
pozmeňujúci návrh:
(...) Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude
presne stanovená geometrickým plánom. (...)
Rektor UK ako predkladateľ materiálu si v súlade s čl. 22 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK
pozmeňujúci návrh osvojil, čím nebolo potrebné osobitne hlasovať o predloženom pozmeňujúcom
návrhu.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie pozmenený návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

55

28

53

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 50/2017
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora
UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 2940/1, 2940/30 a
2940/32, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú
vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava v rozsahu určenom na snímke z KN s vyznačením vecného bremena na parcelách.
Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena
bude presne stanovená geometrickým plánom.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) zriadeniu a uloženiu elektrickej prípojky,
b) užívaniu, prevádzkovaniu, oprave a odstráneniu elektrickej prípojky v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní elektrickej prípojky,
c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky
budúcim oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej činnosti vrátane činností uvedených v písm. a) a b).
Pôjde o pripravovanú stavbu “Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a
inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN prípojka“.
Bod č. 9:

Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia Kráľová - NNK)

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 19. apríla 2017, nebola však uznášaniaschopná. Prítomní
členovia komisie odporučili AS UK materiál schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
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Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol pozmeňujúci návrh
k návrhu uznesenia:
písomne predložený návrh uznesenia:
(...) Predpokladaná hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 20 €/m². Odplata za vecné
bremeno bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný po realizácií stavby a
dĺžka vecného bremena bude presne stanovená geometrickým plánom. (...)
pozmeňujúci návrh:
(...) Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude
presne stanovená geometrickým plánom. (...)
Rektor UK ako predkladateľ materiálu si v súlade s čl. 22 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK
pozmeňujúci návrh osvojil, čím nebolo potrebné osobitne hlasovať o predloženom pozmeňujúcom
návrhu.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie pozmenený návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

55

28

54

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 51/2017
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora
UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne
územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom
na snímke z KN vyznačením vecného bremena na parcele KN C 5840/2. Hodnota jednorazovej
odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude presne stanovená
geometrickým plánom.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) zriadeniu a uloženiu elektroenergetických zariadení,
b) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácií a akékoľvek
iným stavebným úpravám plánovanej stavby a jej odstránenie.
Pôjde o pripravovanú stavbu „Modra, Harmónia – Kráľová – NNK“.
Bod č. 10:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 19. apríla 2017, nebola však uznášaniaschopná. Prítomní
členovia komisie odporučili AS UK schváliť predložené žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. bližšie odôvodnil návrh na predĺženie nájomných zmlúv
o dva roky pre ambulacie lekárov sídliace v priestoroch Novej budovy UK.
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Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil na potrebu úpravy návrhov
uznesení pri nájomcoch Martin Burian a PORS-WEST, s.r.o. (nápojové automaty v budovách PdF UK)
tak, aby AS UK neudeľoval predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku so spätnou
účinnosťou (predkladateľ materiálu - dekanka PdF UK v žiadostiach uviedla dobu začiatku nájmu od
1. apríla 2017, resp. od 1. mája 2017).
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.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrhy uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené.
Uznesenie č. 52/2017
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 na umiestnenie dvoch automatov na kusový
tovar (čokoládové tyčinky, trubičky, sušienky, bagety, nápoje a
pod.) o rozlohe spolu 2 m2 :
1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul,
0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu

1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie
Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty,
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2
Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
IČO: 35 766 875
umiestnenie 2 kusových automatov pre využitie študentmi,
zamestnancami a návštevníkmi fakulty (cukrovinky, bagety, nápoje)
150 EUR/ m2/rok/ 1 automat
Elektrická energia :
1x automat............................................22,37 EUR s DPH / mesiac
( 5,5 kWh/deň )
1x automat ...........................................22,37 EUR s DPH / mesiac
( 5,5 kWh/deň )
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 44,74 EUR s DPH / mesiac
od 1.7.2017 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. 53/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

nebytové priestory – predajňa kvetov a darčekov vo vestibule
v pavilóne CH1 0 podlažie o rozlohe 5,70 m2 a sklad v pavilóne
CH1 -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 14,10 m2 v budove Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV
č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova
Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
Katarína Beňová – BETY DEKOR, Priehradka 393, 966 01 Hliník
nad Hronom IČO: 35 299 207
predajňa : kvetinárstvo a darčekové predmety
predajňa 66 EUR/ m2/rok
sklad 22 EUR/ m2/rok
Predajňa :
elektrická energia ........ 1,56 EUR s DPH/mesiac (0,576 kWh/deň)
vodné a stočné............................. 0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba
odvoz odpadu.......................... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba
Sklad : bez energií

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Spolu............................................ 3,47 EUR/ 1 mesiac
od 1.10.2017 do 30.9.2022
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. 54/2017
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:
predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové
služby o rozlohe 20,65 m2 v pavilóne B2, 0 podlažie budovy
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty,
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
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parcele č. 3049/1, súp. č. 3278

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 9,00 m2
v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej
fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava
– mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.
3049/1, súp. č. 3278
Klára Iliťová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 41 329 091
predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové
služby pre zamestnancov a študentov UK PRIF
predajňa 66 EUR/ m2/rok
sklad 44 EUR/ m2/rok
elektrická energia .......... 21,42 EUR s DPH/mesiac (7,9 kWh/deň)
vodné a stočné............................. 0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba
odvoz odpadu.......................... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba
Spolu............................................ 23,33 EUR/ 1 mesiac
od 1.10.2017 do 30.9.2022
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. 55/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na
LV č. 3405
JURECKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava
IČO: 36 752 657
sídlo spoločnosti JURECKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR)
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
od 1.1.2018 do 31.12.2019
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. 56/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor o rozlohe 1 m2 nachádzajúci sa v Lučenci na
Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave,
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294
DRUMAS PLUS s.r.o., Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec
IČO: 43 828 388
umiestnenie samoobslužného nápojového automatu v hale objektu
na Novohradskej 1 v Lučenci, časť A
40 EUR/m2/rok
náklady za služby spojené s prevádzkovaním automatu bude riešiť
v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto
Lučenec
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 57/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o rozlohe 206,27 m2 nachádzajúce sa v Lučenci
na Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave,
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE, Zvolenská 41,
985 59 Vidiná IČO: 00 631 655
nebytové priestory za garážami časti B (úroveň suterénu
k hlavnému vchodu do budovy) plochy 206,27 m2, na zriadenie
prenosného ihriska na bocciu (boccia je triafacia hra, ktorá sa hrá so
štyrmi guľami; úlohou hráča je čo najbližšie nakotúľať guľu k malej
guličke, zvanej Palino), kde budú trénovať telesne postihnuté deti,
dospelí, deti s preukazom ŤZP, členovia základnej organizácie
telesne postihnutých v Lučenci a členovia boccia klubov v Lučenci
1 EUR/m2/rok
náklady za služby spojené s prenájmom bude riešiť v zmysle
Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto Lučenec
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 58/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory nachádzajúce sa v Lučenci na Novohradskej 1,
v budove súp. č. 316 na parcele č. 2033/1 a 2033/7, k.ú. Lučenec,
zapísané na LV č. 5294
celková plocha prenajatých priestorov je 3 455,87 m2, z čoho je
2 895,18 m2 plochy užívanej sústavne a 560,69 m2 plochy užívanej
príležitostne
Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00 316 181
v nebytových priestoroch sídli Mestský úrad Lučenec
17 EUR/m2/rok za priestory využívané sústavne
5 EUR/m2/rok za priestory využívané príležitostne
celkom: 52 021, 51 EUR/rok
energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru sú v réžii
Mesta Lučenec (v zmysle uzatvorenej príkaznej zmluvy)
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 59/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských
internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie,
o celkovej výmere 20 m2
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.8.2018
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. 60/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I ,prízemie)
ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o., Staré Grunty 36,
841 04 Bratislava IČO: 45 339 147
kancelária
45 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.5.2020
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. 61/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 18,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, prízemie)
GS - SERVIS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 35 844 540
kancelária
45 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.8. 2017 do 31.7.2022
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. 62/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
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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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934
blok B 2 PP, o výmere 17,18 m2
Katarína Nachtnebelová – KA – MAR, Púpavová 29,
841 04 Bratislava IČO: 22 660 305
krajčírstvo
65 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.7.2017 do 30.6.2021
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.
Uznesenie č. 63/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934
v bloku D na 1.PP o výmere 5,02 m2
MUDr. Danica Petrovajová, ŠDaJ Ľ. Štúra, Staré grunty 36,
842 25 Bratislava IČO: 30 851 211
sklad - archív
20 EUR/m2/rok bez DPH
len elektrická energia a kúrenie:
zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.5.2021
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.
Uznesenie č. 64/2017
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 na umiestnenie automatu na potraviny
o výmere 1 m2 v budove č. súpisné 5695
(Manželské internáty, blok I, prízemie)
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Zdravomat s.r.o., Brančská 11, 851 05 Bratislava
IČO: 36 769 304
prevádzka potravinového automatu
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 240 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6. 2017 do 31.5.2020
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. 65/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré Mesto,
súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172
výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí
Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov
IČO: 44567481
umiestnenie automatu na kávu
15 EUR/ m2/mesiac
energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH
od 3.5.2017 do 31.3.2019
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.
Uznesenie č. 66/2017
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové Mesto,
súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2
výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule
PORS-WEST, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO: 31379940
umiestnenie automatu na kávu
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

15 EUR/ m2/mesiac
energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH
od 3.5.2017 do 30.4.2019
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.
Uznesenie č. 67/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o celkovej rozlohe 35,54 m2 (predajňa kníh,
učebníc a doplnkového tovaru) nachádzajúce sa v Bratislave na
Šafárikovom nám. č. 6, objekt historickej budovy č. súp. 78 na
pozemku parc. č. 206, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
Ladislav Méry, Ing. - HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49,
931 01 Šamorín IČO: 11 703 776
predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru
štvrťrok
cena za nájom
cena za služby
spolu
1.
1 125 EUR
125 EUR
1 250 EUR
2.
1 125 EUR
125 EUR
1 250 EUR
3.
450 EUR
125 EUR
575 EUR
4.
1 350 EUR
125 EUR
1 475 EUR
Ročne:
4 050 EUR
500 EUR
4 550 EUR
cena za služby spojené s prenájmom: el. energia, vykurovanie,
vodné a stočné
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 68/2017
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

Identifikácia nájomcu

miestnosť na I. nadzemnom podlaží (bývalé bistro), ktorá sa
nachádza v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na
Botanickej ul. č. 7, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres
Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, súp. č.
stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,
841 04 Bratislava IČO: 31 808 301
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

prezliekanie a odkladanie oblečenia detí, prípadne aj uchýlenia sa
pred nepriazňou počasia, počas organizovania letného detského
vodáckeho sústredenia s predpokladaným počtom 10-12 detí
týždenne
65,00 EUR/týždenne za skutočne uskutočnený turnus
vyúčtovanie za nájom bude realizované každý príslušný týždeň
jednou faktúrou
cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
(využívanie toalety a studenej a teplej vody) bude fakturovaná na
základe skutočnej spotreby na základe odpočtu vodomeru, ktorý je
inštalovaný priamo v sociálnom zariadení po ukončení doby nájmu
mesiace júl a august 2017
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. 69/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

A) nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp.
78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV
č. 3405
B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
ESMEDIKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava
IČO: 44 120 974
sídlo spoločnosti ESMEDIKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
A) 47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR)
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
od 1.1.2018 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

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.
Uznesenie č. 70/2017
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

A) nebytový priestor o celkovej rozlohe 45,60 m2 (stomatologická
ambulancia a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na
Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku
parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
Časnochová s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 44 147 473
sídlo spoločnosti Časnochová s.r.o. a poskytovanie stomatologickej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore zubné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
A) 47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 179,74 EUR, ročne 2 156,88 EUR)
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
od 1.1.2018 do 31.12.2019
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.
Uznesenie č. 71/2017
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 13/2017 z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 8. marca 2017 z dôvodu nerealizácie predmetného nájmu.
Bod č. 11:

Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK

Členovia AS UK zastupujúci FaF UK navrhli na uprázdnené miesto člena Predsedníctva AS UK zastupujúceho FaF UK zvoliť doc. PharmDr. Mareka Obložinského, PhD., ktorý kandidatúru prijal.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov AS UK
o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie tajného hlasovania.
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Výsledky tajného hlasovania vyhlásil podpredseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. RNDr.
Sebastián Ševčík, CSc.
Tajné hlasovanie č. 1
Voľba člena Predsedníctva AS UK zastupujúceho FaF UK
(I. kolo)
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
52
51
1

kandidát
1. doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

počet hlasov

kvórum

51

34

Uznesenie č. 72/2017
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. PharmDr. Mareka Obložinského, PhD. za
člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho Univerzitu Komenského
v Bratislave, Farmaceutickú fakultu.
Bod č. 12:

Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK

V rozprave zazneli nasledovné návrhy na doplnenie členov stálych komisií AS UK:
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.
Daniel Mančík
Mgr. Kristína Ormandyová
Mgr. Marek Pleva
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Volebná a mandátová komisia AS UK
Pedagogická a vedecká komisia AS UK
Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK
Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK

Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o navrhnutých kandidátoch na členov komisií
AS UK 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.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

54

28

54

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 73/2017
Akademický senát UK volí
I.
Mgr. Mareka Plevu a prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. za členov Komisie pre rozvoj
a informačné technológie Akademického senátu UK,
II.
Mgr. Kristínu Ormandyovú za členku Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie
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Akademického senátu UK,
III.
Daniela Mančíka za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK,
IV.
doc. PaedDr. Janu Labudovú, PhD. za členku Volebnej a mandátovej komisie Akademického
senátu UK.
Bod č. 13:

Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom
per-rollam

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh uznesenia, ktorým AS UK
v súlade s čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UK potvrdí svoje uznesenie č. 43/2017 prijaté
spôsobom per-rollam. Predmetné uznesenie sa vecne týka pripomienok AS UK k návrhu zákona
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona o vysokých školách
a prijímanie spôsobom per-rollam bolo zvolené predsedom AS UK v dôsledku časovej tiesne (plynutiu
lehôt medzirezortného pripomienkového konania).
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

54

28

53

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 74/2017
Akademický senát UK podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
potvrdzuje uznesenie Akademického senátu UK č. 43/2017 prijaté spôsobom per-rollam.

Bod č. 14:

Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK
k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania)

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
informovala o pripomienkach z 5. (mimoriadneho) zasadnutia komisie dňa 29. marca 2017 k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania) a požiadala AS UK
o vyslovenie súhlasného stanoviska s pripomienkami.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že pripomienky Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK sa stali základom pripomienok UK k Učiacemu sa Slovensku. Súčasne informoval, že
Slovenská rektorská konferencia (SRK) odmietla tak Učiace sa Slovensko, ako aj návrh zákona
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrh novely zákona o vysokých školách.
Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol pozmeňujúci návrh
k návrhu uznesenia spočívajúci v nahradení slov „vyslovuje súhlas s pripomienkami“ slovami „berie na
vedomie pripomienky“. Po krátkej diskusii, v ktorej sa rektor UK a viacerí členovia AS UK vyslovili
proti zmene písomne predloženého návrhu uznesenia, predseda návrhovej komisie pozmeňujúci návrh
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stiahol.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia v znení, v akom bol
obsiahnutý v písomnom materiáli.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

54

28

54

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 75/2017
Akademický senát UK vyjadruje súhlas s pripomienkami Pedagogickej a vedeckej komisie
Akademického senátu UK k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy
a vzdelávania) z 5. (mimoriadneho) zasadnutia komisie dňa 29. marca 2017.
Bod č. 15:

Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady
vysokých škôl

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh uznesenia,
ktorým AS UK vyhlási doplňujúce voľby na uprázdnený mandát delegáta UK do Študentskej rady
vysokých škôl vo volebnom obvode FaF UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

13

54

28

54

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 76/2017
Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30
ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018
na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FaF UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 4. mája
2017 do 26. mája 2017 a od 25. septembra 2017 do 27. októbra 2017.

Bod č. 16:

Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra
- Mlyny UK

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval,
že komisia prerokovala materiál spôsobom per-rollam a oba cenníky ubytovania odporučila AS UK
schváliť. Súčasne informoval o dôvodoch úpravy cenníkov ubytovania zamestnancov a študentov UK.
S materiálom vyjadrila súhlas aj študentská časť AS UK.
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

14

54

28

54

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 77/2017
Akademický senát UK
I.
schvaľuje Cenník študentského ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK,
vrátane jeho dodatku, s účinnosťou od 1. júla 2017,
II.
schvaľuje Cenník zamestnaneckého ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK
s účinnosťou od 1. júla 2017.
Bod č. 17:

Rôzne

Mgr. Viktor Svetský sa v nadväznosti na materiál Kontrola plnenia uznesení z 9. riadneho zasadnutia
AS UK, ktorý prerokovalo Predsedníctvo AS UK dňa 26. apríla 2017, opýtal, či bude predložený
dodatok k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017.
Upozornil na Protokol o dočasnom poskytnutí finančných prostriedkov medzi Vedeckým parkom UK
(UVP UK) a VM Ľ. Štúra - Mlyny UK zo dňa 3. novembra 2015, podľa ktorého si UVP UK „požičal“
300 tis. €. Lehota na vrátenie finančných prostriedkov zo strany UVP UK uplynula 30. novembra 2016.
Upozornil, že sankciou nedodržania termínov vrátenia finančných prostriedkov zo strany UVP UK
bude krátenie dotácie zo štátneho rozpočtu podľa metodiky delenia dotácie schválenej AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. požiadal o spresnenie položenej otázky. UVP UK
v jesenných mesiacoch roka 2015 prechodne chýbali finančné prostriedky (boli použité na strážnu
službu).
Mgr. Viktor Svetský konkretizoval otázku a opýtal sa, či boli „požičané“ finančné prostriedky zo
strany UVP UK vrátené a ak nie, kedy sa tak stane.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera doplnil, že podľa jeho informácie doteraz nebolo
vrátených 225 tis. € a požiadal rektora UK o poskytnutie bližšej informácie o zmluvách medzi
UVP UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na júnové riadne zasadnutie AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že Výročná správa o hospodárení UK za rok
2016 bude prerokovaná na júnovom zasadnutí Finančnej komisie AS UK, kde vidí priestor na diskusiu
o prednesenom probléme. Súčasne informoval, že hospodárenie UK za rok 2016 podlieha auditu.
Bod č. 18:

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK

Podpredseda AS UK Bc. Daniel Zigo informoval o kampani Dobrák od kosti, ktorá je zameraná na
podporu darcovstva kostnej drene. Kampaň na pôde UK podporila študentská časť AS UK a študentské
časti akademických senátov fakúlt UK.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval o uznesení študentskej časti AS UK, ktorým
zobrala na vedomie závery z univerzitného Konventu UK, ktorý sa uskutočnil dňa 22. marca 2017,
osvojila si jeho závery a zaviazala sa plniť plniť požiadavky študentských reprezentácií na UK.
Súčasne predložil návrh uznesenia v znení:
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„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie závery z univerzitného
Konventu UK, ktorý sa uskutočnil dňa 22. marca 2017“.
K návrhu uznesenia prebehla rozprava.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že problémami, ktoré odzneli na Konvente UK sa
Vedenie UK zaoberá a mnohé sú v štádiu riešenia. Otázkou však je, akým spôsobom sú formulované
požiadavky z Konventu UK a komu boli zaslané (mnohé zo záverov sú vnútorné záležitosti UK, nevidí
preto dôvod adresovať požiadavky MŠVVaŠ SR). Nevie, kto sa zúčastnil na Konvente UK, kto tvoril
prípravný výbor Konventu UK a kto formuloval jeho závery.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera reagoval, že Konvent UK pripravovali členovia
študentskej časti AS UK, zúčastnili sa ho členovia študentskej časti AS UK, členovia študentských častí
akademických senátov fakúlt UK a delegáti UK v Študentskej rade vysokých škôl. Čiastkové závery
boli odhlasované na záver každej zo sekcií. Pripustil, že slovo „požiadavky“ nemusí byť najvhodnejšie,
myslia sa pod ním pripomienky adresované vedeniu UK, ŠRVŠ a MŠVVaŠ SR. So závermi Konventu
UK sa stotožnila študentská časť AS UK na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo pred riadnym
zasadnutím AS UK. Závery budú predstavovať záväzný ideový návrh pre ďalšiu činnosť študentskej
časti AS UK.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že ku Konventu UK sa vyjadril už na zasadnutí
Predsedníctva AS UK. Víta aktivitu študentov UK, avšak je potrebné rešpektovať inštitucionálnu
štruktúru orgánov UK. Požiadal, aby sa závery z Konventu UK prerokovali v komisiách AS UK
a následne ich prijal AS UK ako celok. Na zasadnutí AS UK nie je časový priestor o jednotlivých
pripomienkach diskutovať, väčšinu pripomienok podporuje, viaceré sú však problematické.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. podporil návrh, aby sa pripomienky prerokovali na zasadnutiach
komisií AS UK a následne boli predložené na nasledujúce riadne zasadnutie AS UK.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že náhradné (alternatívne) fóra sa vytvárajú v prípade,
ak oficiálne štruktúry nefungujú. Má averziu voči pararelným štruktúram (napr. rôznym iniciatívam)
vo vysokoškolskom prostredí, išlo by o prvý krok k zásadnejším zmenám, odporučil byť preto opatrný.
Mgr. Viktor Svetský reagoval, že Konvent UK bol pripravovaný cca tri mesiace, o jeho organizácii
bolo informované tak Vedenie UK, ako aj fakulty UK. Na Konvente UK sa zúčastnili aj členovia
Vedenia UK, čím ho ako podujatie akceptovali. Odmietol, že by sa Konventom UK vytvárala paralelná
štruktúra a táto presadzovala svoje idey prostredníctvom oficiálnych orgánov akademickej samosprávy.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera uviedol, že predložený návrh uznesenia vyplynul
z uznesenia študentskej časti AS UK, ktorá mu uložila návrh uznesenia predložiť na zasadnutí AS UK.
Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol pozmeňujúci návrh
k návrhu uznesenia v znení:
slová „závery z univerzitného Konventu UK, ktorý sa uskutočnil dňa 22. marca 2017“ sa nahrádzajú
slovami „informáciu o študentskom Konvente UK a odporúča jeho závery prerokovať na komisiách
Akademického senátu UK“
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera ako predkladateľ návrhu uznesenia si v súlade s čl. 22
ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK pozmeňujúci návrh osvojil, čím nebolo potrebné osobitne
hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. podporil návrh, aby sa závery z univerzitného
Konventu UK prerokovali na júnovom riadnom zasadnutí AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že závery z Konventu UK sú používané aj proti
akademickej obci UK (používajú sa ako argument na podporu dokumentu Učiace sa Slovensko).
Požiadal preto členov AS UK o opatrnosť a podporil návrh prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. na
prerokovanie záverov Konventu UK v komisiách AS UK.
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Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie pozmenený návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

15

50

26

42

3

5

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 78/2017
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu o študentskom Konvente UK a odporúča
jeho závery prerokovať na komisiách Akademického senátu UK.

Bod č. 19:

Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl

Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o uzneseniach
zo zasadnutia RVŠ dňa 25. apríla 2017 v Žiline a uzneseniach Rady pre vzdelávanie a výchovu pri
RVŠ, Rady pre rozvoj a financovanie pri RVŠ a Rady pre vedu, techniku a umenie pri RVŠ. Základom
pripomienok RVŠ a rád RVŠ sa stali pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a ďalších
komisií AS UK.
Predseda RVŠ ďalej informoval, že dňa 4. mája 2017 sa uskutoční rozporové konanie na MŠVVaŠ
SR k neakceptovaným zásadným pripomienkam RVŠ.
RNDr. Eva Viglašová z titulu tajomníčky pre sociálne záležitosti Študentskej rady vysokých škôl
(ŠRVŠ) informovala, že pripomienkami k návrhom vysokoškolskej legislatívy a k Učiacemu sa
Slovensku sa zaoberalo Predsedníctvo ŠRVŠ. Stotožnilo sa s pripomienkami Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK k Učiacemu sa Slovea nad ich rámec podalo ďalšie pripomienky. Osobitná pozornosť
bola venovaná finančnej stránke reformných cieľov.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. z titulu predsedu Akademického senátu FMFI UK informoval
o spoločnom zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK a Pedagogickej komisie AS FMFI
UK za účasti dekana FMFI UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., ktoré sa konalo 21. apríla 2017.
Komisie podporili pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, ktoré boli doplnené
o stanovisko fakulty vo forme preambuly. Stanovisko FMFI UK k návrhom vysokoškolskej legislatívy
je zverejnené na webovom sídle FMFI UK.
Bod č. 20:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
 odmietnutí nekvalitne pripraveného návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania a návrhu novely zákona o vysokých školách na zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie dňa 24. apríla 2017,
 účasti na konferencii rektorov Dunajského regiónu,
 aktuálnej situácii v čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov (v dôsledku pozastavenia
čerpania zo strany Európskej komisie)
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. ústne interpeloval rektora vo veci veľkého množstva pohodených
cigaretových ohorkov na schodisku historickej budovy UK na Šafárikovom námestí. Situáciu považuje
za nedôstojnú.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že chodník pred historickou budovou UK
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nie je vlastníctvom UK. V súlade s všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto č. 1/2014 o ochrane nefajčiarov je zakázané fajčiť pri vstupe do historickej budovy UK až do
vzdialenosti 4 m od vstupu; zákaz však študenti UK porušujú. Obdobne sa porušuje tento zákaz aj pri
vstupe do novej budovy UK, kde je pri vstupných dverách umiestnený popolník neznámeho majiteľa.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová doplnila, že schodisko do historickej budovy čistia
prevádzkoví zamestnanci dvakrát denne. Vidí určité rezervy v kvalite práce prevádzkových
zamestnancov, avšak primárnym problémom sú zamestnanci a študenti UK, ktorí cigaretové ohorky
odhadzujú na zem a fajčením porušujú VZN o ochrane nefajčiarov a súčasne príkaz rektora UK
č. 1/2014 o zákaze fajčenia.
Bod č. 21:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval
členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

17.00 hod.

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

.................................................................
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Návrhová komisia:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

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

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

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

Bc. Róbert Zsembera

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