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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  28. 12. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. 12. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum Právnickej fakulty UK  

 (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

5. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

6. Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického 

senátu UK. 

9. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.  

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný semester akademického 

roka 2017/18). 

11. Rôzne. 

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

15. Záver. 

 

Zasadnutie viedli predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a podpredseda AS UK 

Mgr. Róbert Zsembera. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., 

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 50 členov).  
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Predseda AS UK informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali štyria 

členovia zamestnaneckej časti AS UK (doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. - pracovné dôvody, Mgr. 

Andrea Figulová, PhD. - rodinné dôvody, Mgr. Petronela Luprichová, PhD. - materská dovolenka, doc. 

PharmDr. Ivan Malík, PhD. - pracovné dôvody do 15.00 hod.) a štyria členovia študentskej časti 

AS UK (Miloš Chalachan - študijné dôvody, Daniel Kremnický, Mgr. Viktor Svetský, Mgr. Tomáš 

Malec - zdravotné dôvody). 

 

Predseda AS UK privítal novozvolených členov AS UK prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. (PdF UK), 

Adama Gavaľu (FTVŠ UK), Mgr. Hanu Košťalikovú (FiF UK) a Bc. Filipa Vincenta (PraF UK) 

a odovzdal im osvedčenia o zvolení za členov Akademického senátu UK vydané Volebnou 

a mandátovou komisiou AS UK. 

 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 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.  

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na žiadosť prorektora UK pre rozvoj doc. Mgr. 

Vincenta Múcsku, PhD. (z dôvodu jeho neskoršieho príchodu na zasadnutie) predniesol návrh na 

výmenu poradia bodov programu, a to prerokovať bod „Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK 

na obdobie 2014 - 2024“ po bode „Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho 

študentskú časť Akademického senátu UK“.  

 

Keďže iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezazneli, predseda AS UK dal 

hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku v znení predneseného pozmeňujúceho návrhu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 50 26 50 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 163/2017 

Akademický senát UK schvaľuje program 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 13. decembra 2017 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

5. Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK. 

8. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

9. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.  

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný semester 

akademického roka 2017/18). 

11. Rôzne. 

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 
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13. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

14. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

15. Záver. 

 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD. a doc. 

RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej komisie zvoliť 

Daniela Mančíka. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 51 26 51 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 164/2017 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 

Daniel Mančík. 

 

 

Bod č. 4: Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK 

Úvodné slovo predniesla prodekanka FMFI UK pre pregraduálne štúdium RNDr. Kristína Rostás, PhD. 

Predkladaným dodatkom sa navrhuje uchádzačom o štúdium namiesto písomnej prihlášky na štúdium 

umožniť doručiť elektronickú prihlášku na štúdium bez zaručeného elektronického podpisu, a to bez 

potreby jej vytlačenia a vlastnoručného podpísania uchádzačom. Súčasne sa ruší povinnosť uchádzača 

o štúdium posielať doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

informovala, že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 29. novembra 2017 a v následnom 

hlasovaní spôsobom per-rollam ho odporučila AS UK schváliť. Ďalej informovala, že členovia komisie 

k navrhovanej elektronickej prihláške na štúdium vyjadrili kladné stanovisko a odporučili, aby aj 

ostatné fakulty UK vo svojich fakultných študijných poriadkoch umožnili podávať elektronickú 

prihlášku na štúdium. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia prerokovala 

materiál na zasadnutí dňa 29. novembra 2017 a odporučila ho AS UK schváliť. 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predložený návrh dodatku 

podporila a informovala, že používanie elektronickej prihlášky na štúdium na celej UK bude súčasťou 

návrhu nového Študijného poriadku UK. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 53 27 53 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 
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Uznesenie č. 165/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 

 

 

Bod č. 5: Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. V súlade so závermi zo 

zasadnutia Kolégia rektora UK predkladá Akademickému senátu UK návrh na rozdelenie časti dotácie 

podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na 

rok 2017 nasledovne: finančné prostriedky vo výške 166 353 € sa využijú na financovanie rozvoja 

informačných a komunikačných technológií UK (výmena fyzicky a morálne opotrebovaných 

dvanásťročných zariadení) a finančné prostriedky vo výške 20 800 € sa využijú na financovanie 

celouniverzitných aktivít Akademického senátu UK v akad. roku 2017/2018 podľa priloženého rozpisu. 

 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

informoval, že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 1. decembra 2017 a po prerokovaní 

zdôvodnenia o stave informačných a komunikačných technológií UK ho odporučila AS UK schváliť. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či sa navrhnuté čerpanie finančných prostriedkov 

predpokladá až v roku 2018 a či budú predmetné finančné prostriedky presunuté na zostatkový účet. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že pre účtovný dobeh roka 2017 dostali 

tajomníci fakúlt na spoločnom stretnutí presné inštrukcie. Nedočerpané finančné prostriedky budú na 

konci kalendárneho roka 2017 presunuté na zostatkový účet UK. Prehľad o čerpaní finančných 

prostriedkov, ktorých rozdelenie je predmetom rokovania, bude kedykoľvek k dispozícii, keďže budú 

mať vlastný ŠPP prvok. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 53 27 53 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 166/2017 

Akademický senát UK na návrh rektora UK podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 vyslovuje súhlas s využitím 

dotácie UK zo štátneho rozpočtu vo výške 187 153 € takto: 

I. 

finančné prostriedky vo výške 166 353 € sa využijú na financovanie rozvoja informačných a 

komunikačných technológií UK, 

II. 

finančné prostriedky vo výške 20 800 € sa využijú na financovanie aktivít Akademického 

senátu UK v akademickom roku 2017/2018. 
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Bod č. 6: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala 17 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na zasadnutí dňa 

29. novembra 2017 a odporučila ich AS UK schváliť s pripomienkami ku žiadosti nájomcu Ján 

Listopad, u ktorého požiadala o zosúladenie údajov v žiadosti. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, 

že komisia prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na zasadnutí dňa 29. novembra 2017 a odporučila ich AS UK schváliť 

s pripomienkou ku žiadosti nájomcovi Ján Blaho – komisia odporučila do zmluvy o nájme pozemku 

doplniť podmienku, že mechanické zariadenie bude prevádzkované výlučne v časovom intervale od 

07.00 hod. do 22.00 hod., a to v záujme minimalizovania rizika vzniku nadmernej hlučnosti. 

 

Predseda AS UK informoval, že riaditeľ VM Ľ: Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA pred 

otvorením zasadnutia písomne požiadal o stiahnutie žiadosti pod číslom 13 (nájomca Ing. Peter Maretta 

- kopírovacia služba). 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden 

z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa 

v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.  

 

Predseda AS UK predniesol návrhy uznesení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 53 27 53 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrhy uznesení boli schválené. 

 

 

Uznesenie č. 167/2017 

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 

nájom časti oplotenia nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm. gen. 

L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava FTVŠ UK, súpisné číslo 4298 na 

parcele číslo 20822/1 

7 ks reklamných panelov, jeden o rozmeroch 5,1 x 2,4 m, čo 

predstavuje celkovú plochu 85,68 m2 

Identifikácia nájomcu euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 

IČO: 35 808 683 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie reklamných a informačných služieb 

Výška nájomného 2 842 EUR ročne 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 
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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. 168/2017 

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 - kaviareň v pavilóne CH1, 0 podl. o celkovej 

rozlohe 141,10 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 

Identifikácia nájomcu PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 

IČO: 35 903 406 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kaviareň s predajom kávy, čajov, iných nápojov, cukroviniek, 

zákuskov, slaného a sladkého pečiva, slaného a sladkého  

doplnkového tovaru 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok pre priestor obslužného pultu o rozlohe 6,76 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť kuchynky o rozlohe 6,60 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť chodby o rozlohe 1,85 m2 

22 EUR /m2/rok pre miestnosť skladu o rozlohe 24,70 m2 

22 EUR /m2/rok pre sedenie kaviarne o rozlohe 101,19 m2 

 

Nájomné  spolu :  3 773,44 EUR ročne 

Energie a služby Elektrická energia ..............................................  vlastný elektromer 

Vodné a stočné ...................................................  vlastný vodomer 

Odvoz odpadu .....................................  33,18 EUR bez DPH/mesiac 

 

Energie spolu: .....................................  33,18 EUR bez DPH/mesiac 

Doba nájmu od 10.2.2018 do 9.2.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Priestor nebude nájomcom počas trvania tejto nájomnej zmluvy 

technicky zhodnotený.  

Technické zhodnotenie z predchádzajúceho obdobia nájmu 

v rozsahu všetkých investícií spojených so stavbou ako jej 

neoddeliteľná technická súčasť bez možnosti demontáže a 

odsťahovania nájomcom prejdú do vlastníctva Univerzity 

Komenského v Bratislave za 1 euro, a to pri  úplnom skončení  

nájmu. 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 169/2017 

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 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Lienka - Ladybird - občianske združenie, M. R. Štefánika 1052/84, 

036 01 Martin      IČO: 42 060 974 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov občianskeho združenia, 

týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 170/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu REVIMONT - DG, s.r.o., 038 04  Bystrička 111, okr. Martin 

IČO: 36 415 103 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov firmy, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 
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semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 171/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Ing. Alojz Tomaga, J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov Univerzitnej nemocnice 

Martin a spolupracovníkov JLF UK, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 172/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Ivan Žila, PhD., Hviezdoslavova 6, 036 01 Martin 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti - volejbal - zamestnanci Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK a osoby, ktoré sa zúčastňujú na športových 

aktivitách fakulty, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 173/2017 

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 - telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 

120,38 m2, ktorá sa nachádza v budove teoretických ústavov, Malá 

Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 

v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 

(pozostáva z telocvične aerobiku s príslušenstvom: šatne a 2 WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Nora Straková, PhD., L. Ondrejova 5/44, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku – sa nájomcovi 

prenechávajú na účely športovej činnosti – cvičenie aerobiku so 

študentkami Jesseniovej lekárskej fakulty UK, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 2,25 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 7,75 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,15 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične aerobiku k začiatku zimného 

a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový 

priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 174/2017 

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 

I. nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov 

na predaj balených nápojov a kusového tovaru o výmere 1 m2 na 

každý automat, t. j. 2 m2 v objektoch JLF UK v Martine: 

a) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom 

podlaží v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo 

stavby 25, na Ul. L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 

o výmere 22 261 m2, 

b) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na druhom nadzemnom 

podlaží vedľa oddychovej zóny v budove Akademická knižnica 

a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné číslo stavby 10 894, na 

Ul. L. Novomeského 7A v Martine, katastrálne územie Martin, 

zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/193 o výmere 

727 m2. 

 

II. nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa automatu na predaj 

teplých nápojov (káva, čokoláda, polievka) o výmere 1 m2 chodby, 

ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove 

Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 25, na Ul. 

L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané 

na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 o výmere 22 261 m2. 

Identifikácia nájomcu EUROLIFE MARTIN, s.r.o., M. Poláka 13, 036 01 Martin 

IČO: 36 779 938 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 2 kusov automatov CRANE Snack na predaj 

kusového tovaru a nápojov (balených) a prevádzkovanie 1 kusa 

kávomatu LUCE X2 H8 na predaj teplých nápojov 

Výška nájomného 60 EUR/m2/rok bez DPH (na 1 automat) 

spolu za celkovú plochu 180 EUR ročne 

Energie a služby a) Cena za služby:  

upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu – je určená 

paušále za 1 m2 (1 automat): 55 EUR ročne plus DPH 

spolu za 3 m2 (1 automat): 165 EUR ročne plus DPH 

b) Cena za služby: 

dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa 

odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromer na 

všetkých predajných automatoch) a aktuálnej ceny elektrickej 

energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. 

c) Cena za služby: 

dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu 

vlastných meračov spotreby nájomcu (vodomeru na jednom 

predajnom automate na kávu a horúce nápoje) a aktuálnej ceny 
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studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. Dva automaty na predaj kusového 

tovaru nemajú spotrebu vody (nápoje sú len v obaloch). 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 175/2017 

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 - práčovne vo Výškových budovách bloky A a B, 

5. posch., práčovne na Átriových domkoch bloky B 1NP a blok G 

2NP a novej práčovne na bloku P, 1 NP, vestibul, o celkovej výmere 

50,9 m2 

Identifikácia nájomcu CENT Laundromat s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 

IČO: 51 042 321 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

práčovne 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby energie a služby podľa spotreby 

Doba nájmu od 1.2.2018 do 31.1.2023 

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. 176/2017 

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 

časť pozemku pri Výškových budovách o výmere 14,40 m2, 

parcelné číslo 2940/22, druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej 

výmere 10 376 m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 

Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto 

SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Ján Blaho, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

inštalácia mobilnej unimobunky za účelom skladu a prevádzkovania 

vzduchového kompresoru 

Výška nájomného 5 EUR/m2/rok bez DPH 
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Energie a služby elektrická energia podľa spotreby, bez ostatných služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 177/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 11,35 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok E, 1PP) 

Identifikácia nájomcu Listopad Ján, Tranovského 4, 841 02 Bratislava 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 16,77 EUR/m2/rok bez DPH 

 

Energie a služby zálohový poplatok 1 EUR/m2/rok plus DPH (len elektrická energia) 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 178/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 161,36 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP) a nebytový 

priestor o výmere 37,19 m2 (Manželské internáty, blok F, 1. NP), 

spolu o výmere 198,55 m2 

Identifikácia nájomcu Janišík Miloš, Fadruszova 725/25, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária (161,36 m2) a sklad (37,19 m2) 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za kancelárske priestory 

20 EUR/m2/rok plus DPH za skladové priestory 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH (kancelária) 

zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH (skladové priestory - 

len kúrenie a elektrická energia) 
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skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 179/2017 

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 o celkovej výmere 224,13 m2 (Manželské 

internáty, blok J, prízemie) 

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 (96,33 m2), šatne (7,44 m2), sociálne zariadenia 

(18,01 m2) a telocvičňa (102,35 m2) 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 

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. 180/2017 

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 

priestor prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp. 

č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, 1. PP o celkovej výmere 90 m2 

Identifikácia nájomcu SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238,  

029 46 Sihelné      IČO: 44 281 765 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 9 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby bez energií a služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 
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Uznesenie č. 181/2017 

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 o výmere 20 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1) 

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 

kancelária 

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 1.1.2018 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. 182/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 25,46 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 NP) 

Identifikácia nájomcu Mgr. Juraj Štencl - SIXAEMA, Bakošova 42, 841 03 Bratislava 

IČO: 35 271 329 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

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 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 183/2017 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 58/2017 z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

UK dňa 3. mája 2017 tak, že z neho vypúšťa pôvodnú časť textu: 

„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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Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že prenájom pozemkov pod 

bigboardami porušuje ustanovenie § 9 ods. 6 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií, podľa ktorého nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve 

verejnoprávnej inštitúcie nie je oprávnený zriadiť stavbu na tomto pozemku (bigboardy sú z hľadiska 

stavebného zákona stavbou). Z uvedeného dôvodu už v budúcnosti nebudú uzatvárané nájomné zmluvy 

na pozemky pod bigboardami. Prorektor ďalej informoval, že aj prenájom majetku UK na účely iných 

reklamných plôch je na hrane zákonnosti, keďže UK nemá dosah na to, aký druh reklamy bude prezen-

tovaný na reklamných plochách (politická reklama na akademickej pôde UK je v rozpore so zákonom 

o vysokých školách). V praxi nerealizovateľné je aj prípadné ustanovenie v nájomnej zmluve, ktorým 

by UK od nájomcu žiadala, aby jej bol predkladaný na odsúhlasenie obsah reklamných plôch. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že politikou hlavného mesta SR Bratislava je 

obmedzovať množstvo reklamných plôch nachádzajúcich sa na území mesta. 

 

 

Bod č. 7: Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, že súčasnej zástupkyni študentskej časti 

AS UK v Správnej rade UK Mgr. Jane Šmelkovej, PhD. uplynie dvojročné funkčné obdobie dňom 

10. februára 2018.  

 

Mgr. Róbert Zsembera navrhol RNDr. Evu Viglašovú, členku študentskej časti AS UK zastupujúcu 

PriF UK. Súčasne informoval, že uvedený návrh kandidáta predkladá na základe konsenzu študentskej 

časti AS UK a navrhnutej kandidátke zagratuloval k získaniu ocenenia Študentská osobnosť Slovenska. 

 

RNDr. Eva Viglašová vyslovila s kandidatúrou ústny súhlas. Iné návrhy kandidátov neboli podané. 

 

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 tajného 

hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Návrh študentskej časti AS UK vymenovanie člena Správnej rady UK 

(I. kolo) 

Počet všetkých členov študentskej časti AS UK:  26 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   22 

Počet platných hlasovacích lístkov:    19 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3 

kandidát počet hlasov kvórum 

1. RNDr. Eva Viglašová 19 14 

 

Uznesenie č. 184/2017 

Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR vymenovať RNDr. Evu Viglašovú za členku Správnej rady UK. 

 

 

Bod č. 8: Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024 

Úvodné slovo predniesol prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. Informoval, že na 

obdobie prvého kvartálu 2018 bol pripravovaný odpočet Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 
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2014 - 2024, závery kontroly NKÚ urýchlili prípravy aktualizácie dlhodobého zámeru. Aktualizácia sa 

predkladá na obdobie dvoch rokov (2018 - 2019). V záujme dosiahnutia strategických cieľov UK sa 

navrhuje ich rozšírenie o konkretizáciu a merateľné ukazovatele, ktoré podporia ich dosiahnutie 

v horizonte do roku 2024. Ukazovatele sa budú vyhodnocovať v pravidelnom intervale a následne sa 

budú uskutočňovať opatrenia, ktoré zabezpečia naplnenie strategických cieľov. Napríklad v oblasti 

vzdelávania sa navrhuje pri cieli vytvoriť a zaviesť do praxe preukazný a transparentný systém 

zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania ako merateľný ukazovateľ „v akademickom roku 2019/20 

dosiahne miera reálnej implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania 75% zo všetkých fakúlt 

a relevantných súčastí UK“. 

 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

informoval, že komisia prerokovala materiál v predfinálnej podobe na zasadnutí dňa 1. decembra 2017 

a odporučila AS UK materiál schváliť. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Marek Pleva sa opýtal, či nebolo vhodné podrobiť predložený dokument širšej diskusii 

v akademickej obci UK, ktorá by mohla konštruktívne prispieť k jeho vylepšeniu. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. pripustil, že dokument by si vyžadoval 

dôkladnejšiu diskusiu v poradných orgánoch rektora UK a komisiách AS UK. Zrýchlenie prípravy 

dokumentu je dôsledkom kontroly NKÚ, pôvodne sa uvažovalo o predložení aktualizácie dlhodobého 

zámeru na jarné zasadnutie AS UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že UK má vyhotovený svoj strategický zámer, 

ktorý bol následne rozpracovaný do Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. V roku 

2019 nastúpi nové vedenie UK, ktoré bude koncipovať novú aktualizáciu dlhodobého zámeru. 

Pripravuje sa novelizácia zákona o vysokých školách a strategické dokumenty MŠVVaŠ SR v oblasti 

školstva, s ktorými musí byť dlhodobý zámer rozvoja UK v súlade. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že v časti o aktualizácii cieľov v oblasti vzdelávania ho 

upútal cieľ „podporí excelentných a inovatívnych pedagógov“ a jeho merateľný ukazovateľ „v rokoch 

2018 - 2019 sa vymedzia nástroje na hodnotenie pedagogickej činnosti učiteľov a určia sa indikátory 

excelencie v učiteľstve“. Ďalej v časti o aktualizácii cieľov v oblasti výskumu ho zaujali ciele „zavedie 

univerzitný systém hodnotenia kvality vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti vo vzťahu 

k medzinárodným štandardom a s rešpektovaním špecifík prírodovedných, lekárskych, spoločenských, 

behaviorálnych a humanitných vied, vied o umení a umeleckej činnosti“ a „pripraví a uvedie do praxe 

smernice o organizácii a riadení projektovej činnosti na UK podľa typov grantových schém; zabezpečí 

právne poradenstvo v projektovej činnosti a zaistí profesionálny servis potrebný k realizácii projektovej 

činnosti“, čo považuje za veľký záväzok. Opýtal sa preto, či Rektorát UK bude riešiteľom projektov 

poskytovať odbornú pomoc pri administrácii projektov Horizont 2020. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že nóvum je zavedenie 

hodnotenia činnosti vysokoškolského učiteľa (súčasť vnútorného predpisu o vnútornom systéme 

zabezpečovania kvality), potreba definície parametrov excelencie vo výučbe vyplýva aj z akredi-

tačných spisov (obsahujú informáciu o uplatňovaní vnútorného systému zabezpečovania kvality). Na 

rozdiel od výkonov vo vede a výskume nevieme doposiaľ vyhodnotiť, kto dobre učí, v študentských 

anketách je dosahovaná nízka účasť a jej výsledky sú tým neindikatívne. V rokoch 2018 a 2019 bude 

pripravený katalóg indikátorov kvality výučby. K otázke o projektovej činnosti na UK prorektor 

uviedol, že sa pripravuje sprevádzkovanie databázy projektov a grantov UK, čo skvalitní ich 

manažovanie. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. doplnil, že sa nenavrhujú nové strategické ciele v oblasti výskumu, cieľ o zavedení celouniver-

zitného systému hodnotenia kvality vedeckovýskumnej činnosti a umeleckej činnosti je súčasťou 

dlhodobého zámeru rozvoja UK od roku 2014, bude potrebné pristúpiť k návrhu hodnotiacich kritérií. 
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Nie sú indikácie, že by oddelenie projektov Rektorátu UK nebolo schopné vykonávať podporu pre EÚ 

projekty, pracovníci oddelenia radi pomôžu komukoľvek, kto ich príde navštíviť. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. opätovne zdôraznil, že predložená 

aktualizácia sa vzťahuje na platný Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024; predkladá sa 

aktualizácia činnosti a napĺňania cieľov na obdobie rokov 2018 a 2019. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že k otázke kvality vysokoškolského učiteľa 

boli vydané odporúčania EÚ a možno vychádzať aj z praxe v rôznych štátoch. 

 

Mgr. Marek Pleva uviedol, že príprava dlhodobých plánov a strategických dokumentov by nemala 

závisieť na aktuálnom obsadení funkcií vo vedení UK a na tom, kto ich bude v budúcnosti napĺňať. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že veľa bude závisieť od strategických 

zámerov štátu v oblastiach vysokého školstva a vednej politiky. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, že na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 

6. decembra 2017 bola diskutovaná nevyhnutnosť kontroly dlhodobých zámerov fakúlt a ich aktuali-

zácie. Bude potrebné pripraviť aj dlhodobé zámery rozvoja samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

Väčší dôraz bude potrebné klásť na prezentáciu UK smerom navonok. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 58 30 54 4 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 185/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 

2024. 

 

 

Bod č. 9: Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK 

Za členov stálych komisií AS UK boli navrhnutí: 

 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  PdF UK Finančná komisia AS UK 

Erik Ploth     PraF UK Komisia pre vysok. internáty a ubytovanie AS UK 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.   PdF UK Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

 

Do rozpravy k navrhnutým kandidátom sa nikto neprihlásil. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. predniesol procedurálny návrh, aby sa o navrhnutých kandidátoch na 

členov komisií AS UK hlasovalo individuálne. 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.  

Verejné hlasovanie č. 7, 8 a 9 

kandidáti prítomných za proti zdržal sa kvórum 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 58 5 6 47 30 

Erik Ploth 59 57 0 2 30 
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prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 59 59 0 0 30 

 

Uznesenie č. 186/2017 

Akademický senát UK volí 

I. 

Erika Plotha za člena Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického 

senátu UK, 

II. 

prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického 

senátu UK.  

 

 

Bod č. 10: Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný 

semester akademického roka 2017/2018) 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predstavil návrh harmonogramu zasadnutí pléna 

AS UK, predsedníctva a komisií pre obdobie letného semestra akad. roka 2017/2018. Navrhuje sa 

konanie troch riadnych zasadnutí AS UK (14. marca 2018, 9. mája 2018, 27. júna 2018). 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 59 30 59 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 187/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva 

a komisií v letnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

 

Bod č. 11: Rôzne 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že mu bol doručený list - Vyhlásenie 

členov akademickej obce FSEV UK k zbaveniu kanonickej misie doc. Mgr. Ondreja Prostredníka, PhD. 

Obsah listu bol prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 6. decembra 2017, podrobnosti sú 

uvedené v zápisnici zo zasadnutia predsedníctva. 

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková upozornila na nepresnosť nasledujúcej vety v zápisnici zo zasad-

nutia predsedníctva: „Venia docendi“ sa vzťahuje na verejné učenie a neovplyvňuje proces výberových 

konaní na vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty. Udelenie, resp. neudelenie 

„venia docendi“ ovplyvňuje proces výberového konania na pracovné miesto vysoko-školského učiteľa. 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že predmetnú vec akademická obec FSEV UK 

považuje za uzavretú, to, čo sa chcelo povedať, sa povedalo listom – vyhlásením členov akademickej 

obce FSEV UK. Signatári vyhlásenia si stoja za tvrdením, že prípad doc. Prostredníka sa dotkol otázky 

porušenia akademických slobôd. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že predmetná kauza sa vo všeobecnosti týka 

všetkých osvedčení pre výkon istej činnosti, napríklad osvedčenia pre výkon povolania vydávané 

lekárskou komorou. Ďalej uviedol, že UK môže obraňovať také výroky členov svojej akademickej 

obce, ktoré boli vyslovené na akademickej pôde. 
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Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala, že Akademický senát 

FTVŠ UK hlasovaním spôsobom per-rollam schválil návrh výšky školného a vybraných poplatkov 

spojených so štúdiom na FTVŠ UK pre akademický rok 2018/2019. Upozornila, že hlasovanie 

spôsobom per-rollam platný Rokovací poriadok Akademického senátu FTVŠ UK nepozná. Súčasne 

požiadala, aby fakulty UK zverejňovali na svojich webových sídlach zápisnice zo zasadnutí 

akademického senátu fakulty (alebo aspoň výpisy uznesení). 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. (súčasne aj predseda AS FTVŠ UK) informoval, že návrh výšky 

školného už bol medzičasom schválený aj na verejnom zasadnutí Akademického senátu FTVŠ UK, 

zápisnica z predmetného zasadnutia bude v blízkej dobe zverejnená. V súvislosti s hlasovaním 

spôsobom per-rollam uviedol, že Akademický senát FTVŠ UK pri hlasovaní vychádzal z analógie 

medzi Rokovacím poriadkom Akademického senátu UK a Rokovacím poriadkom Akademického 

senátu FTVŠ UK; hlasovanie spôsobom per-rollam bude v budúcnosti do Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu FTVŠ UK doplnené. 

 

 

Bod č. 12: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK 

Podpredseda AS UK za študentskú časť Bc. Daniel Zigo informoval, že na zasadnutí študentskej časti 

AS UK, ktoré sa uskutočnilo bezprostredne pred zasadnutím AS UK, boli prerokované materiály 

zaradené na 13. riadne zasadnutie AS UK.  

Študentská časť AS UK ďalej prerokovala informáciu o príprave a realizácii projektu Univerzitný 

stromček prianí a plán aktivít študentskej časti AS UK v roku 2018. V marci 2018 sa uskutoční druhý 

ročník podujatia Konvent UK 2017 (neformálneho stretnutia študentských reprezentácií na UK). 

 

 

Bod č. 13: Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl 

Delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) Bc. Daniel Zigo informoval, že nasledujúce 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ sa uskutoční v dňoch 14. až 17. decembra 2017 v Hornom Smokovci. 

Na programe zasadnutia bude návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2018, reforma sociálneho zabezpečenia študentov, slávnostné pripomenutie si 

20. výročia založenia ŠRVŠ, otázka ďalšieho osudu návrhu zákona o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania. 

Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie členov Predsedníctva ŠRVŠ s ministerkou školstva, 

vedy, výskumu a športu SR Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., na ktorom zástupcovia ŠRVŠ pripomenuli 

nesplnený sľub predsedu vlády SR na poskytnutie dotácie 50 mil. € na rekonštrukciu vysokoškolských 

internátov a 20 mil. € ako dotáciu pre podporu ubytovania študentov. ŠRVŠ bude spolupracovať 

spoločne s ostatnými orgánmi reprezentácie vysokých škôl na príprave reformy vysokého školstva. 

 

Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o zasadnutí RVŠ, 

ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2017 v Trnave. K návrhu Kritérií na hodnotenie profesijne 

orientovaných študijných programov RVŠ prijala uznesenie, ktorým vyjadrila súhlas so zámerom 

tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. RVŠ súčasne navrhla, aby takéto 

študijné programy v dennej forme štúdia mohli byť aj trojročné a od spolugaranta z praxe sa 

požadovala aktívna spolupráca s vysokou školou. 

K návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018 

RVŠ prijala uznesenie, ktorým konštatovala nenaplnenie sľubov vlády SR o výraznom zvýšení 

investícií do školstva. Ministerská metodika navrhuje navýšenie štátnej dotácie pre rok 2018 o sumu 

20 mil. €, ktorá pokrýva iba valorizáciu platov vysokoškolských učiteľov uskutočnenú v roku 2017. 

Vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 0,6 % HDP výrazne zaostáva za krajinami OECD. 

RVŠ preto naďalej trvá na požiadavke medziročného navyšovania štátnej dotácie pre vysoké školy 
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vo výške najmenej 60 mil. € bez zohľadnenia valorizácie. RVŠ sa opätovne kriticky postavila 

k neskorému predloženiu ministerskej metodiky na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl. 

RVŠ opätovne vyslovila požiadavku na systémové prehodnotenie všetkých koeficientov odborov (sú 

staré 15 rokov a nereflektujú aktuálnu náročnosť a formy výučby), pričom do doby ich prehodnotenia 

RVŠ požaduje ponechať koeficienty odborov podľa predchádzajúcej ministerskej metodiky (čím RVŠ 

nepodporila navrhovanú zmenu koeficientu odboru právo znamenajúcu presun cca 0,5 mil. € pre 

právnické fakulty). RVŠ ďalej požiadala o kontrolu výpočtu výstupov publikačnej činnosti a o konkre-

tizáciu pravidiel na hodnotenie aplikačných projektov. 

RVŠ prijala uznesenia, ktorým žiada MŠVVaŠ SR, aby riešilo pokles štátnej dotácie pre technické 

a prírodovedné odbory spôsobené výraznejším poklesom počtu študentov a aby MŠVVaŠ SR riešilo 

výraznejší odliv študentov na zahraničné vysoké školy. 

RVŠ upozornila vládu SR na porušenie zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja, ktorý ustanovuje, že 12 z 13 členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja tvoria významní odborníci z oblasti vedy a techniky. 

 

Podpredseda AS UK Bc. Daniel Zigo sa opýtal, prečo RVŠ odmietla zmenu v koeficiente odboru 

právo, ktorý je v porovnaní s inými odbormi diskriminujúci a či nebol vhodnejší taký postup, aby RVŠ 

podporila navrhnutú zmenu koeficientu odboru právo a následne by boli prepočítané koeficienty 

ostatných odborov. 

Predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, PhD. odpovedal, že RVŠ odporučila ponechať koeficienty 

odborov z minulej ministerskej metodiky. V koeficientoch odborov je veľa nespravodlivosti a vyžadujú 

si komplexné prehodnotenie. 

 

 

Bod č. 14: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o záveroch kontroly NKÚ, ktorá sa zamerala 

na obdobie 2011 - jún 2017. Kontrola bola zameraná na dlhodobý zámer UK, hospodárenie UK, 

procesy verejného obstarávania, zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a na vnútornú 

legislatívu UK. Neboli konštatované vážnejšie problémy, kontrolóri boli prekvapení, aká je UK veľká 

a vnútorne heterogénna. UK vlastní 195 budov, viaceré z nich majú viac než 100 rokov. Konštatovali, 

že investičný dlh na budovách je veľký, štátna dotácia nepokrýva náklady na ich udržiavanie 

v primeranom prevádzky-schopnom stave. 

 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

informoval, že splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. sa 

obrátil na vysoké školy a vedeckovýskumné inštitúcie so žiadosťou o zapojenie sa do prípravy štátnej 

vednej politiky a identifikácie špičkových tímov a špičkových jednotlivcov. UK by nemala túto ponuku 

ignorovať. Prorektor ďalej informoval, že od 1. januára 2018 bude v prevádzke nový Centrálny register 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ 2), ktorý odstráni duplicitné vykazovanie publikácií. Na 

nasledujúce zasadnutie AS UK predloží Správu o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu 

na UK za rok 2016. 

 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že žiaden z členov AS UK nevyužil 

právo podať písomnú interpeláciu na členov Vedenia UK a vyzval členov AS UK na podávanie ústnych 

interpelácií. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera pripomenul, že na zasadnutí AS UK v decembri 2016 bola 

diskutovaná otázka nesplatenej „vnútroinštitucionálnej pôžičky“ medzi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

a Vedeckým parkom UK vo výške 300 tis. €. Opýtal sa preto rektora UK, kedy bude predmetná pôžička 

zo strany Vedeckého parku UK splatená. 
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Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA uviedol, že riaditeľ Vedeckého 

parku UK ho listom požiadal o predĺženie doby splatnosti časti pôžičky vo výške 225 tis. € (splatených 

bolo doposiaľ iba 75 tis. €). 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že ďakuje podpredsedovi AS UK za 

starostlivosť, akú prejavuje o predmetnú otázku, ako aj záujem tzv. novinárov o Vedecký park UK 

a záujem niektorých osôb o Garančný a rizikový účet UK. Druhá fáza projektu Vedeckého parku UK 

bude ukončená na konci roka 2017, GARI účet slúži na preklenutie refundácií. Riadiace orgány 

neposkytujú dostatočné prostriedky na činnosť vedeckých parkov, chýbajú výzvy na priemyselné centrá 

a dlhodobý strategický výskum. Rektor UK informoval, že Vedecký park UK z predmetnej 

„vnútroinštitucionálnej pôžičky“ vrátil VM Ľ. Štúra - Mlyny UK čiastku 75 tis. €, na GARI účet vrátil 

prostriedky vo výške 470 tis. €. Rektor UK ďalej informoval o problematických aspektoch návrhu 

Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018, ktorá okrem 

iného nezohľadňuje navýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2018 a problém platových tabuliek 

vo verejnej správe, ktoré sú pod úrovňou minimálnej mzdy. Navrhované navýšenie pre UK vo výške 

3,4 mil. € predstavuje iba prostriedky na valorizáciu platov vysokoškolských učiteľov. Rektor sa ďalej 

pripojil ku gratuláciám RNDr. Eve Viglašovej, ktorá získala ocenenie Študentská osobnosť Slovenska, 

a informoval o ocenení špičkových vedeckých tímov na UK (na UK pôsobí 26 z celkového počtu 54 

špičkových tímov na Slovensku). 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera reagoval, že by nebolo žiaduce, aby na zasadnutí 

AS UK v decembri 2018 nastala rovnaká situácia a muselo sa diskutovať o probléme nesplatenej 

„vnútroinštitucionálnej pôžičky“ medzi VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a Vedeckým parkom UK. V záujme 

rozvoja ubytovacieho zariadenia v Mlynskej doline je žiaduce, aby k splateniu pôžičky prišlo v čo 

najkratšom čase. Kvalita ubytovania je dôležitým aspektom, ktorým je UK navonok vnímaná pre 

záujemcov o štúdium. Nežiaducim následkom nesplatenej pôžičky môže byť aj navýšenie cien za 

ubytovanie vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že Vedecký park UK je súčasťou UK, novým 

subjektom. Pripomenul aktuálne problémy v oblasti štrukturálnych fondov EÚ na vedu a výskum. 

Namiesto podpory Vedeckému parku UK sa každý deň proti nemu bojuje a UK musí protivníkom 

vysvetľovať, že je to inak, ako to hovoria. Je náročné garantovať, že v roku 2018 bude predmetná 

„vnútroinštitucionálna pôžička“ splatená. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. reagoval, že Vedecký park UK nemá 

voľné zdroje peňazí. Je všeobecne známe, aká je situácia ohľadom štrukturálnych fondov EÚ na vedu 

a výskum. Aktuálne sa na projekte Vedeckého parku UK refundujú prostriedky z prvého polroka 2017. 

Tak, ako budú postupne prichádzať finančné prostriedky, bude sa znižovať vnútorná zadlženosť 

Vedeckého parku UK, audítori v účtovníctve Vedeckého parku UK nenašli pochybenia. Vedecký park  

zakúpil „eye-tracking“ prístroj z vnútorných zdrojov pre potreby výskumu FiF UK, Vedecký park UK 

sa zapája do všetkých projektových výziev. Aktuálne má Vedecký park UK požičaných 200 tis. € od 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a ďalšie finančné prostriedky má požičané z GARI účtu. Riaditeľ Vedeckého 

parku UK pripomenul, že projekt Vedeckého parku UK predstavuje pre UK prínos vo výške 40 mil. €, 

z čoho 4 mil. € predstavovali mzdové prostriedky, nech si preto každý sám vyhodnotí, či je projekt 

stratový pre UK. Z prvej fázy projektu bude ešte potrebné dodržiavať tri roky udržateľnosť. Nevie 

garantovať, či bude „vnútroinštitucionálna pôžička“ splatená už v roku 2018. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že UK má dva vedecké parky (Bratislava, 

Martin). Po ukončení druhej fázy projektu sa uskutoční deň otvorených dverí Vedeckého parku UK, na 

ktorom budú môcť členovia AS UK diskutovať v priestoroch Vedeckého parku UK o Vedeckom 

parku UK. Rektor UK opätovne pripomenul, že musí neustále reagovať na anonymné podnety voči 

Vedeckému parku UK. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že listom dekanom fakúlt UK pripomenie 

existenciu príkazu rektora UK č. 6/2013 o organizovaní verejných podujatí na pôde UK. Na akade-

mickej pôde UK nie je možné konať politické podujatia a diskusie (išlo by o porušenie § 4 ods. 3 

zákona o vysokých školách). 
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Bod č. 15: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval 

členom AS UK a hosťom za účasť, zaželal im pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018 

a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16.05 hod. 

 

Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
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 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 
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