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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  27. 05. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 09. 05. 2018 

 

 

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. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017. 

5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves). 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017. 

8. Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia. 

9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019. 

11. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych 

návrhov v oblasti vysokého školstva. 

12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

16. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 

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

členovia zamestnaneckej časti AS UK (doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. - zdravotné dôvody, Mgr. 

Petronela Luprichová, PhD. - materská dovolenka) a štyria členovia študentskej časti AS UK (Mgr. 

Valéria Terézia Dančiaková - zdravotné dôvody, Emil Hankovský - študijné dôvody, Bc. Karol Cagáň, 

Mgr. Hana Košťaliková - bez udania dôvodu). 

 

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 prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby predložili 

návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia.  

 

Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať 

o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 48 25 48 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 34/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 9. mája 2018 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017. 

5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves). 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017. 

8. Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia. 

9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019. 

11. Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie 

legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva. 

12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

16. Záver. 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť MUDr. Eriku Macháčovú, PhD. a doc. 

PharmDr. Mareka Obložinského, PhD. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej komisie 

zvoliť Moniku Čičovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 49 25 49 0 0 
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Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 35/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

MUDr. Erika Macháčová, PhD., 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. a 

Monika Čičová. 

 

 

Bod č. 4: Výročná správa o činnosti UK za rok 2017 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. v úvodnom slove informoval, že štruktúra 

výročnej správy zodpovedá metodickému usmerneniu MŠVVaŠ SR, údaje vo výročnej správe 

pochádzajú z podkladov fakúlt UK a iných súčastí UK. Výročná správa sa pripravuje už od januára, 

údaje v návrhu výročnej správy sa naďalej aktualizujú a spresňujú, zapracúvajú sa pripomienky členov 

Vedenia UK, komisií AS UK a členov AS UK. 

Prorektor pre rozvoj následne informoval o týchto skutočnostiach: aktuálne umiestnenie UK 

vo svetových rebríčkoch (UK je po prvýkrát evidovaná v tzv. Šanghajskom rebríčku univerzít), 

významné ocenenia členov akademickej obce UK, vývoj počtu študentov v období rokov 2012 - 2017 

(pokles počtu študentov sa očakáva ešte najbližšie dva roky), počet študentov jednotlivých fakúlt UK 

k 31.12.2017, počet študentov doktorandského štúdia, počet študentov s cudzím štátnym občianstvom, 

prehľad o počte študentov na 1 učiteľa na jednotlivých fakultách UK, údaje o akademických mobilitách 

a prijímacom konaní, počet absolventov na UK v akademickom roku 2016/2017, počty riešených 

grantových úloh a projektov (VEGA, KEGA, APVV, zahraničné granty, Granty UK), prehľad 

o habilitačných a inauguračných konaniach za rok 2017, vývoj počtu zamestnancov a priemerného 

evidenčného počtu zamestnancov UK v období rokov 2008 - 2017, počet zamestnancov na jednotli-

vých fakultách UK podľa kategórií zamestnancov, údaje o priemerných platoch v období rokov 2013 - 

2017 podľa zdrojov ich financovania. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Bc. Askar Gafurov sa opýtal na význam stĺpcov v tabuľke o prehľade priemerných platov za rok 2017. 

Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. odpovedal, že ide o rôzne kategórie 

zamestnancov (profesori, docenti, odborní asistenti, ostatní zamestnanci). 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 54 28 54 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 36/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave 

za rok 2017. 

 

 

Bod č. 5: Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves) 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že Vedenie UK odporučilo 

predmetný predaj pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Staré Grunty. Súčasne informoval, že boli 
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podané ďalšie žiadosti o predaj pozemkov UK v katastrálnom území Karlova Ves (v areáli vysoko-

školských internátov UK v Mlynskej doline), ktorým Vedenie UK nevyhovelo. 

 

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

materiál na zasadnutí dňa 25. apríla 2018 a opätovne na mimoriadnom zasadnutí dňa 9. mája 2018 

a odporučila ho AS UK schváliť. Súčasne informovala o zmene návrhu uznesenia, ktorá spočíva 

v nahradení poslednej vety nasledovným znením: Cena predmetných nehnuteľností bola určená 

znaleckým posudkom vo výške 17 500 eur (slovom: sedemnásťtisícpäťsto eur). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 54 28 52 0 2 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 37/2018 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na predaj 

pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 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.  

Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/73, 2975/77, 743/13. Celková výmera pozemkov je 103 m2, 

plochy jednotlivých parciel sú 20 m2, 64 m2 a 19 m2. Cena predmetných nehnuteľností bola 

určená znaleckým posudkom vo výške 17 500 eur (slovom: sedemnásťtisícpäťsto eur). 

 

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

rektora UK na predaj pozemkov v katastrálnom území Mošovce bude prerokovaný na júnovom 

riadnom zasadnutí AS UK. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že na zasadnutí Predsedníctva 

AS UK sa diskutovalo o procedurálnych aspektoch prerokúvania návrhov na predaj pozemkov. 

Požiadal preto predsedníčku Finančnej komisie AS UK, aby komisia k predmetným aspektom zaujala 

stanovisko. Osobne odporučil, aby sa znalecký posudok prikladal ad hoc na vyžiadanie komisie. 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že na mimoriadnom 

zasadnutí Finančnej komisie AS UK sa dohodol postup, podľa ktorého budú znalecké posudky 

vyžadované pri každom predaji nehnuteľného majetku UK. 

 

 

Bod č. 6: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

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

prerokovala 12 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na zasadnutí dňa 25. apríla 

2018 a odporučila ich AS UK schváliť (resp. žiadosť Farmaceutickej fakulty UK o vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže zobrať na vedomie) s výnimkou žiadosti nájomcu DAVITAL, s.r.o. (predkladateľ: 

riaditeľ Vedeckého parku UK). 

 

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 
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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 55 28 53 0 2 

 

Uznesenie č. 38/2018 

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 školskej kuchyne a jedálne o výmere 420 m2 a 

skladové priestory o výmere 15,24 m2 nachádzajúce sa na ulici 

Nábr. arm gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo 

4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava 

IČO: 44 822 316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie stravovacích služieb študentov a zamestnancov  

FTVŠ UK 

Výška nájomného 36 144 EUR ročne(t. j. 3 012 EUR mesačne) 

Energie a služby Dodávka tepla:  

260 EUR + DPH, t. j. 312 EUR preddavkovo mesačne 

Dodávka teplej a studenej vody:  

55 EUR + DPH, t. j. 66 EUR preddavkovo mesačne 

Dodávka elektriny:  

554 EUR + DPH, t. j. 664,80 EUR preddavkovo štvrťročne 

Dodávka plynu:  

554 EUR + DPH, t. j.664,80 EUR preddavkovo štvrťročne 

Komunálny odpad:  

216,67 EUR + DPH, t. j.260 EUR preddavkovo mesačne 

Vyúčtovanie najneskôr do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 1.10.2018 do 30.9.2023 

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. 39/2018 

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 1 kusa predajného automatu na 

kávu a horúce nápoje o výmere 1 m2 chodby na 1. nadzemnom 

podlaží v budove Edukačné centrum JLF UK, súpisné číslo stavby 

11161, na ulici Malá Hora 4C v Martine, katastrálne územie Martin, 

zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 
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2 725 m2 

Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, SZČO, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 

IČO: 44061242 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie jedného kusa predajného automatu na kávu a 

horúce nápoje 

Výška nájomného nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH  

platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom 

mesiaci kalendárneho roka 

Energie a služby a) Cena  za  služby:  stráženie,  odvoz  smetí  a  likvidácia odpadu - 

je určená paušálne za 1 m2 :  60 EUR  za rok, plus DPH (20 %) , t. j. 

72 EUR vrátane DPH. Upratovanie si zabezpečí nájomca sám.  

 

b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe 

skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastného elektromeru na 

predajnom automate 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 vlastného vodomeru na predajnom 

automate a aktuálnej ceny 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. 

 

Platba za služby: stráženie, likvidácia odpadu - polročne vopred – 

k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka. 

Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov: 

štvrťročne po skončení štvrťroka.   

Doba nájmu od 1.7.2018 do 14.8.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 40/2018 

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 5 ks predajných automatov na 

kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks 

predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j. 

spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov v objektoch JLF UK 

v Martine:  

a) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza 

na 1. nadzemnom podlaží v budove Aula MAGNA JLF UK, súpisné 

číslo stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine, katastrálne 

územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 
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155/7  o výmere 1 999 m2, 

b) o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový 

automat), ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove 

teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na ulici 

Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 

vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 1 787 m2, 

c) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza 

na 2. nadzemnom podlaží vedľa oddychovej zóny v budove 

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné 

číslo stavby 10894, na Ul. L. Novomeského 7A v Martine, 

katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo 

parcely 172/193 o výmere 727 m2, 

d) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza 

na 1. nadzemnom podlaží v budove Ústavu ošetrovateľstva JLF 

UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici Malá Hora 5 v Martine, 

katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 3971, 

číslo parcely 158/2 o výmere 1 059 m2, 

e) o výmere 1 m2  chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa 

nachádza na 2. nadzemnom podlaží v budove Martinské centrum 

pre biomedicínu BIOMED Martin, súpisné číslo stavby 11161, na 

ulici Malá Hora 4D v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané 

na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 2 725 m2. 

 

Spolu prenájom 6 m2 na 6 predajných automatov. 

Identifikácia nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO, Veľkonecpalská 142,  

971 01 Prievidza        IČO: 34956212 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 5 kusov predajných automatov na kávu a horúce 

nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a prevádzkovanie 1 kusa 

predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2 

Výška nájomného nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH (na 1 automat), spolu za 

celkovú plochu (6 m2 – na 6 automatov 600 EUR ročne bez DPH) 

 

platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom 

mesiaci kalendárneho roka 

Energie a služby a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí  a  likvidácia 

odpadu - je určená paušálne za 1 m2 (1 automat) : 120 EUR za rok, 

plus DPH (20 %) , t. j. 144 EUR vrátane DPH. Spolu za 6 m2  

(6 automatov) 720 EUR ročne bez DPH, 864 EUR ročne s DPH. 

 

b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe 

skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastných meračov spotreby 

nájomcu (elektromerov 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 

(vodomerov na predajných automatoch na kávu a horúce nápoje) a 

aktuálnej ceny studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa 

urobí štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto 
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vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % DPH.   

 

Platba za služby: upratovanie, stráženie, likvidácia odpadu - 

polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci 

kalendárneho roka.   

Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov: 

štvrťročne po skončení štvrťroka.   

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 41/2018 

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 

spojená kancelária o rozlohe 64,50 m2 v pavilóne CH-1III ( G ), 

Ilkovičova 6, číslo kancelárie G-408 + 1 podlažie, v  budove 

Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, 

súp. č. 5694, zapísanej  na LV č.727 pre k. ú. Karlova Ves, obec 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3048/4 o rozlohe 3931 m2 

Identifikácia nájomcu Falcon Intl. s.r.o., Slnečná 337/2, 922 31 Sokolovce 

IČO : 47 213 531 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária pre poskytovanie činností v oblasti sťahovacích služieb 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok 

Energie a služby elektrická energia .................... 17,34 EUR s DPH/mesiac   

teplo.......................................... 55,08 EUR s DPH/mesiac/64,50 m2 

vodné ......................................... 6,52 EUR s DPH/mesiac/2 osoby 

stočné.......................................... 6,42 EUR s DPH /mesiac/2 osoby 

zrážková voda............................ 2,74 EUR s DPH/ mesiac/64,50 m2    

odvoz odpadu............................ 2,00 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby 

Celkom..................................... 90,10 EUR/ mesiac 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2023 

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. 42/2018 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 34,17 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, suterén2), na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o.,  

Černyševského č. 10, Bratislava  851 01     IČO: 46 381 589   

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 708,50 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 43/2018 

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 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok B, 1NP), na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu GRAND SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Okružna 128, Dudince, 962 71 

IČO: 36 011 045 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a sklad 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 914,40 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 44/2018 

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 32 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, vestibul, 2NP), na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Mgr. Pavol Cibulka, Svätoplukova 8, 97201 Bojnice 

IČO: 35382881 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

predajňa výpočtovej a kancelárskej techniky, školských a 

kancelárskych potrieb, dekoračných a darčekových predmetov, 

kancelárskych služieb (vrátane tlačových a kopírovacích služieb) 

Výška nájomného 76,35 EUR/m2/rok bez DPH  

(2443,20 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.6.2018 do 30.4.2021 

Nájomné od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 45/2018 

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 

a) pozemok o výmere 39,27 m2, ktorý sa nachádza v areáli 

VI Družba pod budovou D1, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2, 

na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste  

vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou 

katastra pre hl. mesto SR 

b) pozemok o výmere 14,28 m2, ktorý sa nachádza v areáli 

VI Družba pri budove D1, číslo parcely 3117/16, o výmere 877 m2, 

na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste  

vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou 

katastra pre hl. mesto SR 

Identifikácia nájomcu R.D.M, spol. s r.o., Pri starej prachárni 10, 831 04 Bratislava 

IČO: 35 848 529 

Účel nájmu, spôsob  prevádzkovanie kaviarensko-spoločenských priestorov a vonkajšej 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

letnej terasy 

Výška nájomného a) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 39,27 m2 predmetu nájmu časti 

pozemku 

b) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 14,28 m2 predmetu nájmu časti 

pozemku - alikvotne z ročného nájmu za dobu nájmu od 01.06.2018 

do 30.09.2018.  

Energie a služby bez energií a služieb 

Doba nájmu a) od 01.06.2018 do 31.12.2022   

b) od 01.06.2018 do 30.09.2018 (terasa je nezastrešená, vhodná na 

využitie len  počas letných mesiacov) 

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. 46/2018 

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 plochy 14,42 m2 nachádzajúce sa na prízemí 

historickej budovy UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava na parc. 

č. 206 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto, 

okres Bratislava l. 

Identifikácia nájomcu Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava 

IČO: 46884033 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

bufet 

Výška nájomného 76,57 EUR/m2/ročne, t. j. 1104,14 EUR ročne 

nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 276,04 EUR 

Energie a služby Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod 

povrchovej vody) budú platené zálohovo 50 EUR mesačne, t. j. 

štvrťročne 150 EUR. 

Doba nájmu od 14.5.2018 do 13.5.2023 

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. 47/2018 

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 plochy 89,16 m2 nachádzajúce sa na prízemí 

budovy č. súpisné 316, na parc. č. 2033/1 v k. ú. Lučenec, na ul. 



12/20 

Novohradská č. 1, Lučenec 

Identifikácia nájomcu Mesto Lučenec, ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec 

IČO: 00316181 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie mestského úradu 

Výška nájomného 17 EUR/m2/ročne, t. j. 1515,72 EUR ročne 

nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 378,93 EUR 

Energie a služby Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod 

povrchovej vody) budú hradené priamo dodávateľom médií a 

služieb na základe Príkaznej zmluvy prenajímateľa a nájomcu. 

Doba nájmu od 1.6.2018 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. 48/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu nehnuteľného 

majetku predloženú dekanom FaF UK zo dňa 18.4.2018 - nebytové priestory o výmere 679,40 m2, 

ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty na adrese Odbojárov 10, 832 32 

Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Bratislava III Nové Mesto, zapísané na list 

vlastníctva č. 1401 vedeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, druh stavby iná budova, 

súpisné číslo 78, číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza, a to 

s nájomcom, na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 8 zákona č. 176/2004 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. Predmet nájmu slúži na účely prevádzkovania 

reštaurácie a študentskej jedálne. 

 

Uznesenie č. 49/2018 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 90/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 

28. júna 2017 v znení uznesenia č. 31/2018 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 

2018 takto: 

 

pôvodné znenie 

Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 

nové znenie 

Výška nájomného 6 500 EUR/rok bez DPH 

 

 

Bod č. 7: Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky  

2016 a 2017 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. v úvodnom slove informoval, že Vedecký 

park UK ako súčasť UK vznikol v roku 2015. V roku 2017 sa výskumné činnosti Vedeckého parku UK 

zameriavali najmä na ukončovanie odborných aktivít projektu Univerzitný vedecký park UK – 2. fáza. 

Vo Vedeckom parku UK bolo v období júl 2016 až máj 2017 zamestnaných 16 interných výskumných 

pracovníkov s ekvivalentom 100 % pracovného úväzku., následne kapacita poklesla na 9,4. Zoznam 
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publikačnej činnosti Vedeckého parku UK spracovala Akademická knižnica UK. Počas projektu 

Univerzitný vedecký park UK sa fakultám UK ušetrilo vyše 4 mil. € mzdových prostriedkov. 

Pripravujú sa výzvy zo štrukturálnych fondov, výkony môžu byť spätne prefinancované od roku 2016 

(tie, ktoré neboli súčasťou 2. fázy projektu Univerzitného vedeckého parku UK).  

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že predložená správa je v porovnaní 

s prehľadom predloženým na marcové riadne zasadnutie AS UK rozsiahlejšia a konkrétnejšia, bol 

doplnený prehľad publikačnej činnosti Vedeckého parku UK. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová. PhD. sa opýtala, čo presne vyjadruje údaj 

o prepočítanom počte zamestnancov na ekvivalent 100 % pracovného úväzku. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. uviedol, že vo Vedeckom parku UK 

bolo zamestnaných približne 20 až 30 tvorivých pracovníkov, avšak veľká časť z nich bola zamestnaná 

na čiastkové pracovné úväzky. Vykazovanie počtu pracovníkov prostredníctvom FTE (full-time 

equivalent) predstavuje štandardný spôsob vykazovania pracovného zaťaženia.  

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová. PhD. sa opýtala, či sú v prehľade publikačnej 

činnosti uvedení iba pracovníci Vedeckého parku UK na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % 

úväzok).  

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal záporne, pretože 

v hodnotenom období Vedecký park UK nemal zamestnanca na 100 % pracovný úväzok, 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že ako podmienka z EÚ bude potrebné 

integrovať vedu prostredníctvom centier excelencie a vedeckých parkov. Aktuálne sa pripravujú štátne 

plány rozvoja. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa kladne vyjadril ku skutočnosti, že bol Akademickému senátu UK 

konečne predložený ucelený materiál. Nepovažoval by ho však za výročnú správu, prvá časť materiálu 

je anotáciou riešených projektov, ku ktorej je pripojený prehľad publikačnej činnosti. Odporučil, aby 

bol materiál podrobne prerokovaný v komisiách AS UK. Nie je mu z materiálu zrejmé, akí zamestnanci 

vo Vedeckom parku UK pôsobili, aké boli ich výkony a čo publikovali. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. reagoval, že nie je možné sa 

zorientovať vo všetkom. Správa musí byť súladná s monitorovacou správou projektu Univerzitného 

vedeckého parku UK, nie je možné vykazovať iné údaje než boli anotované. Textácia správy 

zodpovedá štýlu správ používaných v projektoch štrukturálnych fondov, je však možné pripraviť aj 

úplne vedeckú správu. Ako riaditeľ Vedeckého parku UK má za povinnosť predložiť podklady pre 

Radu Vedeckého parku UK a taktiež podklady do výročnej správy o činnosti UK. 

 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. sa opýtala, či sú vedecké výkony Vedeckého parku UK vykazované 

iba ako výkony Vedeckého parku UK, alebo sú vykazované aj na domovských fakultách autorov. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. uviedol, že nie je kompetenciou 

zodpovedať položenú otázku. Výkony Vedeckého parku UK boli vykazované pre riadiacu agentúru 

projektu, vo výkonoch sú uvedení tvoriví pracovníci, ktorí určitý čas boli zamestnancami Vedeckého 

parku UK. Vykazované publikácie mohli vzniknúť vďaka materiálnym a finančným zdrojom, ktorými 

Vedecký park UK disponuje. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. predniesol doplňujúci návrh, aby Akademický senát UK zobral 

výročnú správu Vedeckého parku UK na vedomie s pripomienkami. Pripomienky k výročnej správe 

budú zachytené v zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu UK. 
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Doplňujúci návrh k návrhu uznesenia: 

na koniec uznesenia sa dopĺňajú slová „s pripomienkami“ 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 54 28 50 0 4 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia ako o celku (v znení doplňujúceho návrhu): 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 54 28 52 0 2 

 

Uznesenie č. 50/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého 

parku UK za roky 2016 a 2017 s pripomienkami. 

 

 

Bod č. 8: Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia 

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. sa ospravedlnil, že 

správa nebola pre krátkosť času poslaná vopred. V úvodnom slove informoval o projekte Centrum 

aktívneho starnutia v rámci operačného program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko, 

Interreg Va 2015 - 2020. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Centra aktívneho starnutia 

v Bratislave a St. Pölten so zameraním na výskum účinkov pohybovej aktivity na zdravie, telesnú 

zdatnosť a kvalitu života seniorov, poskytovanie preventívnych a terapeutických pohybových 

programov na zvýšenie telesnej zdatnosti a na zlepšenie zdravia a kvality života seniorov, šírenie 

poznatkov prostredníctvom workshopov a konferencií pre odbornú a laickú verejnosť, vzájomný 

interregionálny transfer odborných poznatkov (Slovensko - Rakúsko). Celkový rozpočet projektu je 

3 194 000 €, z toho hlavný partner FTVŠ UK sa bude podieľať sumou 2 317 714 €.  

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal na navrhovaný spôsob financovania. 

Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. odpovedal, že spoluúčasť fakulty na projekte 

predstavuje 5 % a navrhuje sa financovanie z GARI účtu. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová. PhD. sa opýtala, či sú v rámci projektu 

požadované záväzné výstupy a čo presne znamená kritérium udržateľnosti projektu. 

Mgr. Ján Cvečka, PhD. odpovedal, že ukazovatele projektu súvisia s jeho udržateľnosťou. 

Najdôležitejšou časťou projektu je výstavba budovy, centrum pri svojej prevádzke bude poskytovať 

služby 1200 seniorom ročne. Súčasťou projektu je diseminácia poznatkov prostredníctvom konferencií 

a workshopov. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová. PhD. sa opýtala, kto bude zabezpečovať 

udržateľnosť projektu. 

Mgr. Ján Cvečka, PhD. odpovedal, že udržateľnosť projektu bude zabezpečovať fakulta. Proti-

monopolný úrad SR povolil generovať príjmy pre obdobie udržateľnosti do výšky prevádzkových 

nákladov. 

 

Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. sa opýtal, kde bude budova centra postavená a aké budú jej ročné 

prevádzkové náklady.  
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Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. odpovedal, že budova bude postavená na 

pozemku v správe fakulty na nevyužívanom basketbalovom ihrisku.  

Mgr. Ján Cvečka, PhD. doplnil, že ročné prevádzkové náklady budovy budú 170 tis. € ročne. 

 

Doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. sa opýtal, či sa plánuje právna záruka, že príslušné ministerstvo 

refunduje prostriedky projektu, a kto budú zamestnanci v budove centra. 

Vysvetlenie poskytol dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., zamestnanci centra budú 

zamestnancami fakulty. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 52 27 52 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 51/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie informáciu dekana Fakulty telesnej výchovy 

a športu UK o projekte Centrum aktívneho starnutia. 
 

 

Bod č. 9: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Správa má štandardnú 

štruktúru a obsahovú náplň. Prílohami správy sú zoznamy členov AS UK, Predsedníctva AS UK 

a komisií AS UK. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 50 26 50 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 52/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 

1. januára 2017 do 31.decembra 2017. 
 

 

Bod č. 10: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019 

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

AS UK, predsedníctva a komisií pre obdobie zimného semestra akad. roka 2018/2019. Navrhuje sa 

konanie štyroch riadnych zasadnutí AS UK (17. októbra 2018, 14. novembra 2018 - volebné zasadnutie 

AS UK, 19. decembra 2018, 13. februára 2019). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 50 26 49 0 1 
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Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 53/2018 

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

schvaľuje Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019. 
 

 

Bod č. 11: Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie 

legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva  

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval o zámeroch Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR zmeniť spôsob riadenia verejných vysokých škôl. Na základe záverov 

zo zasadnutia Predsedníctva AS UK predložil návrh na zriadenie dočasnej komisie AS UK, ktorej 

úlohou by bolo posudzovanie  pripravovaných legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul, že uplynulý rok UK podala pripomienky 

k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu novely zákona 

o vysokých školách. Navrhovaný spôsob inštitucionálnej akreditácie a vnútorného systému kvality je 

nejasný. Slovenská rektorská konferencia plánuje rokovať s poslancami NR SR a prostredníctvom 

výborov NR SR podávať v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy k návrhom zákonov. Požiadal 

Akademický senát UK o vyjadrenie podpory pre ďalšie rokovania. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. navrhol prijať uznesenie, ktorým by 

Akademický senát UK podporil zásadné pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie k návrhu 

novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania tak, ako boli prijaté na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie dňa 30. apríla 2018. 

 

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia ku zriadeniu dočasnej komisie AS UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 50 26 50 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 54/2018 

Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

I. 

zriaďuje Dočasnú komisiu Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov 

v oblasti vysokého školstva (ďalej len „dočasná komisia“), 

II. 

poveruje dočasnú komisiu nasledovnými úlohami: 

a) priebežne sledovať legislatívne návrhy, zámery legislatívnych návrhov a koncepčné 

dokumenty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti 

vysokého školstva, 

b) vyhodnocovať dopad materiálov uvedených pod písmenom a) na činnosť, vnútorné 

usporiadanie, akademickú samosprávu a riadenie Univerzity Komenského v Bratislave, 

c) pripravovať pre Akademický senát UK návrhy stanovísk k materiálom uvedených pod 

písmenom a). 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh, aby bola dočasná komisia 

paritne tvorená nominantami zamestnaneckej časti AS UK (doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., prof. 

PhDr. František Gahér, CSc. a RNDr. Róbert Kysel, PhD.), študentskej časti AS UK (Bc. Filip Vincent, 

Mgr. Jana Šmelková, PhD. a RNDr. Eva Viglašová,) a Vedenia UK (doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a prof. JUDr. Marek Števček, PhD.). Požiadal členov AS UK 

o podávanie ďalších návrhov na členov dočasnej komisie alebo o prípadné pripomienky k predlože-

nému návrhu. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová. PhD. sa opýtala, odkiaľ prišli návrhy na 

členov dočasnej komisie za zamestnaneckú časť AS UK. Uviedla, že členovia AS UK neboli vyzvaní 

na podávanie návrhov. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že návrhy na členov dočasnej 

komisie vzišli z diskusie na zasadnutí Predsedníctva AS UK a od osobného oslovovania členov AS UK 

a členov Vedenia UK. Upresnil, že menoslov navrhnutých členov dočasnej komisie nie je návrhom 

Predsedníctva AS UK, ale návrh predkladá vo svojom mene. Členovia komisie budú úzko spolu-

pracovať so zástupcami UK v orgánoch reprezentácie vysokých škôl. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. a rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. podporili predložený 

návrh na členov dočasnej komisie. 

 

Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o navrhnutých členoch dočasnej komisie 

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 návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

12 50 26 49 0 1 

 

Uznesenie č. 55/2018 

Akademický senát UK volí 

 doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., 

 prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc., 

 RNDr. Róberta Kysela, PhD., 

 doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD., 

 doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., 

 Mgr. Janu Šmelkovú, PhD., 

doc. Mgr. Mareka Števčeka, PhD., 

RNDr. Evu Viglašovú a 

 Bc. Filipa Vincenta 

za členov Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov 

v oblasti vysokého školstva. 

 

Členovia Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti 

vysokého školstva po krátkej porade odporučili za predsedu komisie zvoliť prof. PhDr. Františka 

Gahéra, CSc. Iné návrhy kandidátov na predsedu dočasnej komisie neboli podané. Do rozpravy 

k navrhnutému kandidátovi sa nikto neprihlásil. 

 

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 volebného aktu. 
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Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Dočasnej komisie Akademického senátu UK  

pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva 

I. kolo 

Počet všetkých členov AS UK:     66 

Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní:  46 

Počet platných hlasovacích lístkov:     42 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:      4 

kandidáti počet hlasov kvórum 

1.  prof. PhDr. František Gahér, CSc. 42 34 

 

Uznesenie č. 56/2018 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. za predsedu 

Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti 

vysokého školstva. 
 

 

Bod č. 12: Rôzne 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera predniesol návrh uznesenia, ktorým by Akademický 

senát UK vyjadril podporné stanovisko pre rokovania reprezentácie vysokých škôl s vládou SR vo veci 

financovania rekonštrukcie vysokoškolských internátov. 

Predložený návrh uznesenia vo svojich vystúpeniach podporili rektor UK prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD. a RNDr. Eva Viglašová, ktorí zároveň poskytli aktuálne informácie o stave financovania 

rekonštrukcie vysokoškolských internátov a problematických aspektoch, ktoré vyvstali počas rokovaní 

s Ministerstvom financií SR. 

Prorektori doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predniesli návrhy na 

štylistické úpravy v návrhu uznesenia. 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. odporučil v návrhu uznesenia slová „žiada politickú 

reprezentáciu štátu“ nahradiť slovami „žiada vládu Slovenskej republiky“. 

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera si ako predkladateľ návrhu uznesenia osvojil všetky 

predložené pozmeňujúce návrhy. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

13 40 21 40 0 0 

 

Uznesenie č. 57/2018 

Akademický senát UK žiada vládu Slovenskej republiky o právnu garanciu finančných 

prostriedkov, ako boli verejne prisľúbené v sume 50 mil. EUR na rekonštrukciu vysokoškolských 

internátov. Právna garancia je nevyhnutná na začatie verejného obstarávania na realizáciu tohto 

zámeru. Ostatné formy finančnej podpory sú vítané nad rámec verejného prísľubu. 

 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na žiadosť rektora UK predniesol procedurálny 

návrh, aby sa v súlade s čl. 18 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK doplnil 

schválený program zasadnutia o nový bod č. 11a s názvom „Návrh rektora na vymenovanie člena 

Vedeckej rady UK“. 
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

14 40 21 40 0 0 

 

Uznesenie č. 58/2018 

Akademický senát UK dopĺňa schválený program 15. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK tak, že za bod č. 11 programu zasadnutia sa vkladá nový bod č. 11a s názvom „Návrh 

rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady UK“. 

 

 

Bod č. 11a: Návrh rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady UK 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Mgr. Milan Jurík, PhD. sa 

navrhuje za člena Vedeckej rady UK z titulu funkcie dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Podpredseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. poučil členov 

AS UK o spôsobe platnej úprave hlasovacích lístkov a vyzval ich na vykonanie tajného hlasovania. 

Tajné hlasovanie č. 2 

Návrh rektora UK vymenovanie člena Vedeckej rady UK 

Počet všetkých členov AS UK:     66 

Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní:  43 

Počet platných hlasovacích lístkov:     42 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:      1 

kandidáti za proti zdržal sa kvórum 

1.  Mgr. Milan Jurík, PhD. 40 0 2 22 

 

Uznesenie č. 59/2018 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. 

Milana Juríka, PhD. za člena Vedeckej rady UK. 

 

 

Bod č. 12: Rôzne (pokračovanie) 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o pripravovaných projektových výzvach 

Výskumnej agentúry a o aktuálnych aktivitách ministerstva pri vytváraní výskumných centier a centier 

excelencie. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh uznesenia, ktorým by 

Akademický senát UK podporil zásadné pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie k návrhu 

novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

15 40 21 40 0 0 
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Uznesenie č. 60/2018 

Akademický senát UK podporuje zásadné pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie 

k návrhu novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysoko-

školského vzdelávania tak, ako boli prijaté na 83. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 

dňa 30. apríla 2018. 
 

Prorektor UK pre informačné technológie doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. predniesol správu o činnosti 

v informatike na UK v roku 2017 a plán činnosti na rok 2018. Správa bude daná k dispozícii všetkým 

členom AS UK. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal, dokedy budú na UK používané klasické výkazy o štúdiu (indexy). 

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

informovala, že pripravovaný nový Študijný poriadok UK počíta s delegovaním pôsobnosti v oblasti 

vydávania indexov na jednotlivé fakulty UK (fakultné študijné poriadky). 

 

Počet prítomných členov Akademického senátu UK počas rozpravy klesol na 31, čím sa Akademický 

senát UK stal neuznášaniaschopným. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v súlade 

s ustanovením čl. 25 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK zasadnutie ukončil.  

 

 

Po skončení zasadnutia požiadali o slovo doc. RNDr. Martin Putala, PhD. a RNDr. Eva Viglašová 

a informovali o aktuálnych skutočnostiach pri schvaľovaní vysokoškolskej legislatívy a aktivitách 

Rady vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16.35 hod. 

 

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

 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD.    ................................................................. 

 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.   ................................................................. 

 

Monika Čičová      ................................................................. 


