UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 17. 01. 2019

Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 19. 12. 2018
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

Prítomní:

13.00 hod.
Aula Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty UK (Kapitulská 26, Bratislava)

podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra).
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku.
Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom Vedenia UK za
prácu v prospech UK.
7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom
obvode EBF UK a RKCMBF UK.
8. Rôzne.
9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
10. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
11. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
13. Záver.
Zasadnutie viedli predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a podpredsedníčka AS UK doc.
Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
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 sa poďakoval dekanovi RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimírovi Thurzovi, PhD. za
poskytnutie historických priestorov fakulty pre zasadnutie Akademického senátu UK.
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 51 členov).
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Predseda AS UK informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali traja
členovia zamestnaneckej časti AS UK (Mgr. Radoslav Hanus, PhD. - zdravotné dôvody, Mgr. Erika
Valko-Krišťáková, PhD. - neodkladné pracovné povinnosti, doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. pracovné dôvody) a jeden člen študentskej časti AS UK (Daniel Mančík - osobné dôvody).
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.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. navrhol zaradenie nového bodu č. 4 s názvom „Vyhlásenie
Akademického senátu UK k voľbám kandidáta na rektora UK a k otvorenému listu z Anglicka“. Návrh
uznesenia k navrhnutému bodu programu bol pred zasadnutím zaslaný členom AS UK e-mailom
(príloha č. 1 tejto zápisnice).
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že patrí k staršej generácii. Vyjadril zásadný nesúhlas
s navrhnutým bodom programu, išlo by o zásadné popretie práva na vyjadrenie vlastného názoru, hoci
bol vyjadrený nešťastnou formou. Navrhnutý bod programu je nehodný AS UK a pripomína
„kádrovačky“. Návrh uznesenia je navyše nevhodne formulovaný, sú v ňom slová „za“ a „proti“. Autor
otvoreného listu navyše sám požiadal o skončenie pracovného pomeru ako tajomník AS UK. Zaradenie
bodu do programu zasadnutia by predstavovalo návrat do praktík z minulosti.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že návrh na zaradenie bodu
programu prof. PhDr. František Gahér, CSc. predložil aj na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa
12.12.2018, návrh však nezískal dostatočnú podporu hlasov členov predsedníctva.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. nesúhlasil s konštatovaním, že by navrhnuté uznesenie popieralo
právo na vlastný názor, nič také v ňom obsiahnuté nie je. Prirovnanie členov AS UK k „zberbám“
a „prostitútkam“ sa mu zdalo nad hranicou slušnosti. Pre pravdu histórie, aby voľby rektora UK
nemohli byť žiadnym spôsobom spochybnené, predložil navrhnuté uznesenie.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa pripojil k vystúpeniu doc. MUDr. Daniela
Böhmera, PhD. a uviedol, že počas jeho pôsobenia v orgánoch akademickej samosprávy UK sa nikdy
nehlasovalo o názore člena akademickej obce UK.
Mgr. Viktor Svetský podporil návrh predložený prof. PhDr. Františkom Gahérom, CSc.. Prišlo
k osloveniu členov AS UK oficiálnym kanálom (mailinglist členov AS UK). Ak je autor sebakritický,
mal by názor stiahnuť a ospravedlniť sa, do dňa konania zasadnutia AS UK sa tak nestalo. Pre
budúcnosť je potrebné poznamenať, že AS UK s obvineniami v otvorenom liste nesúhlasí. Nejde o to,
že by sa mal niekto „špiniť“ alebo kádrovať, „pošpinení“ boli všetci členovia AS UK vrátane úrovne
Vedenia UK a Správnej rady UK, je potrebné, aby to bolo zaznamenané v rokovaní AS UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že sa osobne necíti „pošpinený“.
Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že ako mu bolo odporúčané na zasadnutí Predsedníctva AS UK,
opätovne si prečítal reč Olivera Cromwella. Z uvedeného citátu logicky priamo nevyplýva, že by
členovia AS UK boli označení za „prostitútky“. Nepriamo sa dá vyvodiť všeličo. Nemyslí si, že by sa
mal AS UK rozčleniť na dva tábory. Pred voľbami kandidáta na rektora UK bolo daných viacero
vyjadrení, nepovažuje za vhodné ich všetky vyhľadávať a zisťovať, kto sa akým vyjadrením cítil
urazený. Touto cestou by sa AS UK vydať nemal.
Mgr. Askar Gafurov korigoval apel, že prijatie uznesenia je v záujme nespochybniteľnosti volieb
kandidáta na rektora UK. AS UK neprislúcha hlasovať o spochybnení dôveryhodnosti minulých volieb
kandidáta na rektora UK.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (dekan FMFI UK, pozvaný hosť zasadnutia) uviedol, že sa plne
stotožňuje s vystúpením doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.. Kádrovanie a návrat 50. rokov na pôdu
univerzity, na ktorej chce pôsobiť, nepatria. Bol protikandidátom vo voľbách kandidáta na rektora UK,
plne uznáva ich regulárnosť, po voľbách novozvolenému rektorovi prof. JUDr. Marekovi Števčekovi,
PhD. zablahoželal ku zvoleniu. Požiadal preto prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. o vyjadrenie, či má
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pocit, že bol zvolený regulárne, a ak ten pocit má, potom akékoľvek hlasovanie o priebehu volieb
považuje za predvádzanie sa niektorých členov AS UK.
Mgr. Gašpar Fronc z titulu predsedu volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora UK uviedol,
že ako predseda spoločne so všetkými členmi volebnej komisie stojí za presvedčením, že voľby boli
regulárne a nie sú ochotní pripustiť spochybňovanie volieb.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

51

26

18

22

8

(Traja prítomní členovia AS UK vo verejnom hlasovaní č. 1 nehlasovali.)
Predseda AS UK konštatoval, že návrh na doplnenie programu zasadnutia nebol schválený.
Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera navrhol zaradenie nového bodu č. 8 s názvom „Informácia
o priebehu volieb kandidáta na dekana PdF UK“.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že na
zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 12.12.2018 bola komisia požiadaná o vypracovanie stanoviska
k priebehu volieb kandidáta na dekana PdF UK. Návrh stanoviska bol prerokovaný na zasadnutí
komisie, ktoré sa uskutočnilo bezprostredne pred začiatkom zasadnutia AS UK. Požiadal preto
o možnosť prezentovať stanovisko komisie na zasadnutí AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že v deň konania zasadnutia AS UK dostal
písomné stanovisko členov Akademického senátu PdF UK, ktoré bolo zaslané aj členom AS UK. Na
voľbách kandidáta na dekana PdF UK, ktoré sa konali dňa 18.12.2018, sa zúčastnil ako hosť aj člen
AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. Voľby kandidáta na dekana PdF UK nemožno podľa
dostupných informácií spochybniť.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

51

26

39

0

12

Predseda AS UK konštatoval, že návrh na doplnenie programu zasadnutia bol schválený.
Predseda AS UK dal následne hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

51

26

49

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 127/2018
Akademický senát UK schvaľuje program 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 19. decembra 2018 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra).
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku.
Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom Vedenia UK za
prácu v prospech UK.
7. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom volebnom
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obvode EBF UK a RKCMBF UK.
8. Informácia o priebehu volieb kandidáta na dekana PdF UK.
9. Rôzne.
10. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
11. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
12. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
13. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
14. Záver.
Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD., doc.
RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a Bc. Zuzanu Pallovú.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

51

26

51

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 128/2018
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a Bc. Zuzana Pallová.
Bod č. 4:

Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (k. ú. Modra)

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (katastrálne územie Modra) na
zasadnutí dňa 12. decembra 2018 a odporučila ho AS UK schváliť s pozmeňujúcim návrhom - v návrhu
uznesenia vypustiť slová „modernizácií a akýmkoľvek iným stavebným úpravám inžinierskych sietí
a ich odstráneniu“.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. si pozmeňujúci návrh Finančnej komisie AS UK osvojil.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

56

29

56

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 129/2018
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu
neurčitú na časť pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2758 (ďalej len „pozemok č. 5840/2“) ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 5817, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste
vlastníctva č. 6056 (ďalej len „pozemok č. 5817“). Podľa znaleckého posudku č. 13/2018
vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Kovačovským je všeobecná hodnota vecného bremena –
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práva prechodu a prejazdu a práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemok č. 5840/2 stanovená
vo výške 1 110,00 € bez DPH. Záber vecného bremena na pozemku č. 5840/2 bude 119 m² podľa
GP č. 95/2018.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) prechodu a prejazdu na pozemok č. 5817,
b) zriadeniu a uloženiu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod),
c) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii.
Bod č. 5:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala 22 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku na zasadnutí
dňa 12. decembra 2018. Žiadosti nájomcov Jana Ružbacká a Národné vnútromisijné a aliančné hnutie
Modrý kríž boli predkladateľmi vzaté späť. Komisia odporučila AS UK predložené žiadosti schváliť.
K žiadosti nájomcu Roxy catering prijala komisia doplňujúci návrh spočívajúci v prehodnotení výšky
nájomného po uplynutí 5 rokov doby nájmu.
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.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

56

29

56

0

0

Uznesenie č. 130/2018
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

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

nebytové priestory o celkovej výmere 62,48 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, 2 PP, 34,48m2) a
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1PP, 28m2) 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 (výškové budovy) a číslo parcely
2929 (atriové domky), o výmere 17987 m2,, na ktorých sa stavby
nachádzajú
ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej
IČO: 45 268 193
zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov a
drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných
administratívnych služieb (45,24 m2) a skladu (17,24 m2)
80 EUR/m2/rok (za predajňu kancelárskych potrieb 45,24 m2)
50 EUR/m2/rok (za sklad 17,24 m2)
16 EUR/m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 131/2018
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

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

nebytové priestory o výmere 1 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 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
EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
nápojový automat
200 EUR/m2/rok
zálohový poplatok za elektrickú energiu 140 EUR/m2/rok + DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.3.2019 do 28.2.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 132/2018
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

nebytové priestory o výmere 1165,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1 NP), 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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01
IČO: 36 701 661
prevádzkovanie kuchyne, jedálne, kancelárii a skladov
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predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

73 EUR/m2/rok
Výška nájomného bude prehodnotená po 5 rokoch doby nájmu.
zálohový poplatok 4,20 EUR/m2/rok plus DPH za teplo pri výmere
vykurovacieho priestoru 667,18m2
Ostatné služby a energie podľa spotreby.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2020 do 31.08.2030
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. 133/2018
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

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

nebytové priestory o výmere 7,44 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1) a 40,96 m2,
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695(Manželské internáty,
blok J, prízemie) 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 (VB) a číslo
parcely 2940/24, o výmere 8942m2 (MI) na ktorých sa stavba
nachádza
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45865175
sklady
20 EUR/m2/rok
(t. j. 968,- EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 134/2018
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
7/33

Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 167,23 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1 NP), 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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
IČO: 45865175
terasa
12 EUR/m2/rok bez DPH (za obdobie jún, júl, august, september)
bez energií
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 135/2018
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

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

priestory o výmere 27 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
211 (Výškové budovy, blok D, časť bočnej steny), 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
Študentská reklama, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
IČO: 35 834 366
prevádzkovanie reklamného zariadenia
24 EUR/m2/rok
bez energií
od 1.1.2019 do 31.3.2020
bez technického zhodnotenia a ak len na náklady nájomcu, bez
nároku na vyrovnanie

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. 136/2018
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
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v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 201,90 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, prízemie),
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
Športovisko, Staré Grunty 211/36, Bratislava-Karlova Ves 841 04
IČO: 51857375
posilňovňa
20 EUR/m2/rok v termíne od 1.1. 2019 do 31.12.2021
40 EUR/m2/rok v termíne od 1.1.2022 do 31.12.2023
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
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. 137/2018
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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o celkovej výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 NP) 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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých sa stavby nachádzajú
Mladiinfo Slovensko, o.z., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 42 183 774
kancelárie
40 EUR/m2/rok
(t. j. 1018,40 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
(t. j. 407,36 EUR + DPH ročne)
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 30.9.2020
bez technického zhodnotenia
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 138/2018
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

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

časť pozemku o výmere 360 m2, na parcele 2940/31, druh pozemku
„Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 6887 m2, ktorý sa
nachádza 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
PLUSIM, spol. s r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35818565
parkovisko (360 m2), pričom na parkovisku budú parkovať autá
nájomcu, bez časového obmedzenia
12 EUR/m2/rok
(t. j. 4320 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmuparkovisko 360 m2)
bez energií
od 1.3.2019 do 30.4.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 139/2018
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

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

nebytové priestory o celkovej výmere 28,62 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I a blok A,
prízemie) 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
PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36, Bratislava
841 04
IČO: 47 908 611
kancelárie
45 EUR/m2/rok
(t. j. 1 287,90 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
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Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 140/2018
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

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

nebytové priestory o výmere 679,40 m2, ktoré sa nachádzajú
v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty UK na adrese Odbojárov
10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, katastrálne
územie Bratislava III Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva
č. 1401 vedeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,
druh stavby iná budova, súpisné číslo 78, číslo parcely 11279/1
o výmere 1496 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GAST TOM s.r.o, Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44822316
prevádzkovanie reštaurácie a študentskej jedálne
45,55 EUR/m2/rok
(t. j. 30 943,20 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
Platby za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu dodávka elektriky, vody, plynu, teplej vody, tepla na vykurovanie :
Cena za služby + DPH je určená na základe odpočtu reálnej
spotreby raz za mesiac, na začiatku kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k odberu služieb.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Ostatné služby : odvoz smetí, likvidácia odpadu a upratovanie
priestorov sú zabezpečené nájomcom na vlastné náklady.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
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. 141/2018
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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory - práčovňa - o výmere 17,85 m2, ktorá sa
nachádza v suteréne budovy Vysokoškolského internátu JLF,
súpisné číslo 25, na ulici Novomeského 7 v Martine, okres Martin,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299
vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh
stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 172/2 o výmere 22 261 m2, na ktorej sa stavba nachádza
INKUR, s. r. o., Robotnícka 1C, 036 01 Martin
IČO: 31568700
prevádzkovania práčovne - poskytovanie služieb prania bielizne pre
ubytovaných študentov Vysokoškolského internátu
Za používanie práčky zaplatí užívateľ (študent) podľa rozsahu
poskytnutej služby - platba podľa zvoleného programu
v eurominciach
8 EUR/m2/rok
(t. j. 142,80 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu
nájmu)
Náklady na spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude
nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu
vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % DPH.
Odpočet energií a fakturácia – štvrťročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 142/2018
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

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

nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK so sociálnym zariadením
o výmere 317 m2, ktorá sa nachádza na 2. nadzemnom podlaží
v budove teoretických ústavov Viliama Mézeša, na ulici Malá
Hora 4 v Martine, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299
Združenie Taoistického Tai Chi, občianske združenie, Teslova
55/10B, 821 02 Bratislava
IČO: 36140147
nebytové priestory - telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na
účely športovej činnosti - cvičenie Tai Chi (týždenne 1 hodina, aj
počas prázdnin)
Cena za 1 hodinu prenájmu spolu: 13 EUR, z toho: 4,67 EUR
nájomné bez DPH /1 hod.
8,33 EUR s DPH /1 hod. (v tom: 4,73 EUR výdavky na energie,
3,60 EUR poskytované služby - upratovanie, údržba)
od 1.4.2019 do 31.3.2022
bez technického zhodnotenia
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 143/2018
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

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

nájom stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, súp. č. stavby 6216
Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava
IČO: 30808022
Predmetom nájmu sú 3 stojany po 6-tich úložných priečkach, t. j. 18
úložných priečok v Hangári Lodenice UK, Centra univerzitného
športu na Botanickej 7 v Bratislave.
44 EUR/1 priečku/rok bez DPH (DPH 8,80 EUR, spolu 52,80
EUR/1 priečku/rok s DPH, t. j. za 18 priečok 950,40 EUR ročne
s DPH)
bez energií
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 144/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. g) 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 výpožičku nehnuteľného
majetku
Špecifikácia
predmetu výpožičky
Identifikácia
vypožičiavateľa
Účel výpožičky, spôsob
a rozsah užívania
predmetu výpožičky
Výška odplaty
Doba výpožičky
Technické zhodnotenie
predmetu výpožičky

nebytové priestory o ploche 49,75 m2, nachádzajúce sa v suteréne –
časť B, budovy č. súpisné 316, na parc. č. 2033/1 v k. ú. Lučenec,
na ul. Novohradská č. 1, Lučenec.
Mesto Lučenec, ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
Nebytové priestory s plochou 49,75 m2 sa budú využívať pre účely
zabezpečovania menších obecných služieb a skladu náradia.
bezodplatne
od 1.1.2019 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Zmluva o výpožičke bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že zmluva o výpožičke nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 145/2018
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

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a užívanie šatní
Klub dunajských vodákov Slávia Univerzita Komenského
v Bratislave, Repašského 6, 841 02 Bratislava
IČO: 30856710
- nájom 2 stojanov po 6-tich úložných priečkach, t. j. 12 úložných
priečok na uskladnenie lodí
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2 za účelom šatní
a odloženia športového náradia
33,50 EUR/1 priečku/rok bez DPH (DPH 6,70 EUR, spolu 40,20
EUR/1 priečku/rok s DPH, t. j. za 12 priečok spolu 482,40 EUR
ročne s DPH)
poplatok za užívanie šatní členmi nájomcu vo výške
105 EUR/rok/člena, t. j. za 12 členov 1 260 EUR ročne
18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH, spolu pre
12 členov 259,20 EUR/rok za náklady na energie (dodávka
elektrickej energie, vody)
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 146/2018
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Športový klub CABANOS, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava
IČO: 30857163
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

správcom lodenice
6 členov á 105 EUR/rok/člena, spolu 630 EUR ročne
6 členov á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 129,60 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 147/2018
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Vodácky klub Iuventa, Tehelná 25, 831 03 Bratislava
IČO: 36067504
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
správcom lodenice
6 členov á 105 EUR/rok/člena, spolu 630 EUR ročne
6 členov á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 129,60 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 148/2018
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

Identifikácia nájomcu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
KVR MISTRAL BRATISLAVA, Jasovská 19, 851 07 Bratislava
IČO: 36069248
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2 a šatne
pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentačných posádok organizovaných
v športovom klube v priestoroch posilňovne č. 102 a telocvične
č. 223 2x týždenne po 1 hod. vo večerných hodinách výlučne mimo
hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK a po dohode so
správcom lodenice
5 členiek á 105 EUR/rok/člena, spolu 525 EUR ročne
5 členiek á 18 EUR/rok/člena bez DPH + 3,60 EUR/rok/člena DPH,
spolu 108 EUR/rok za náklady na energie
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 149/2018
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra
univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej
na LV č. 727, č. parc. 3141, súp. č. stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Jana Dukátová, Poštová 2, 811 06 Bratislava
- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m2
- tréningová činnosť reprezentantky SR v priestoroch posilňovne
č. 102 o výmere 58 m2 a telocvične č. 223 o výmere 48,24 m2,
výlučne mimo hodín určených na výučbu jednotlivých fakúlt UK
a po dohode so správcom lodenice; 3 x týždenne/hod.
- uloženie jednej lode – kajaku v hangári miestnosť č. 109
115 EUR/rok bez DPH – nájom skrinky v ženskej šatni, posilňovne
a telocvične
33,50 EUR/rok bez DPH + 6,70 EUR/rok DPH, spolu 40,20
EUR/rok za uloženie lode
20 EUR/rok bez DPH + 4,00 EUR/rok DPH, spolu 24 EUR/rok za
náklady na energie (dodávka elektrickej energie, vody)
od 1.1.2019 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Bod č. 6:

Poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. a členom
Vedenia UK za prácu v prospech UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa v mene všetkých členov AS UK poďakoval
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rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. za jeho dlhoročnú prácu v prospech UK (8 rokov
vo funkcii predsedu Akademického senátu UK, 8 rokov vo funkcii rektora UK) a zaželal mu veľa
pracovných a životných úspechov do budúcnosti a pevné zdravie. (dlhotrvajúci potlesk členov AS UK)
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa poďakoval za slová uznania. Doplnil, že pred
pôsobením vo funkcii predsedu AS UK pôsobil 6 rokov vo funkcii podpredsedu AS UK. Vo všetkých
funkciách, v ktorých pôsobil, bojoval za kvalitu na UK. Je rád, že veľká pestrosť názorov na UK môže
byť vyjadrovaná, čo kultivuje akademické prostredie. Všetkým členom AS UK sa poďakoval za
vzájomnú spoluprácu a spoločnú prácu v prospech UK. Dúfa, že 100-ročnica UK bude výzvou, aby sa
UK zaradila medzi kvalitné a významné európske univerzity a UK vždy napredovala vpred.
Dekan ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. sa v mene dekanov fakúlt UK poďakoval za všetky roky
vzájomnej spolupráce. Končiacemu rektorovi zaželal dobré zdravie, veľa Božieho požehnania, a aby
naďalej ostali nadobudnuté priateľské vzťahy.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. konštatoval, že práca rektora UK je nemysliteľná
bez úzkeho okruhu vzájomných spolupracovníkov, predovšetkým prorektorov a kvestora UK. Všetkým
prorektorom a kvestorom UK, ktorí pôsobili vo funkciách počas oboch funkčných období rektora UK
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., vyjadril v mene členov AS UK poďakovanie.
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

56

29

56

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 150/2018
Akademický senát UK vyjadruje poďakovanie rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi,
PhD., prorektorom UK RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD., prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc.,
doc. Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD., doc. RNDr. Danielovi Olejárovi, PhD., prof. MUDr.
Daniele Ostatníkovej, PhD. a prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. a kvestorke UK Ing.
Monike Tarabovej za ich obetavú prácu v prospech Univerzity Komenského v Bratislave.
Bod č. 7:

Vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl v spoločnom
volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia k vyhláseniu doplňovacích volieb do Študentskej rady
vysokých škôl v spoločnom obvode Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

56

29

56

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 151/2018
Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad
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volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 2021
na uprázdnený mandát delegáta UK v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od
18. februára 2019 do 17. mája 2019.
Bod č. 8:

Informácia o priebehu volieb kandidáta na dekana PdF UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal predsedu Volebnej a mandátovej
komisie AS UK Mgr. Martina Daňka, PhD., aby oboznámil AS UK so správou komisie k priebehu
volieb kandidáta na dekana PdF UK.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. uviedol, že komisia
vypracovala stanovisko k priebehu volieb kandidáta na dekana PdF UK na základe doručených
podnetov a podnetov vzišlých zo zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 12.12.2018. Následne predseda
komisie prečítal Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK k voľbám
kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Na záver svojho
vystúpenia uviedol, že Volebná a mandátová komisia AS UK vyzýva akademické senáty fakúlt UK, aby
si skontrolovali svoje rokovacie poriadky, všetky vnútorné predpisy, ktoré sa týkajú volieb a zasadnutí
akademického senátu fakulty tak, aby nedochádzalo k obdobným následkom.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že situácia okolo priebehu volieb
kandidáta na dekana PdF UK bola prerokúvaná aj na ostatnom zasadnutí Predsedníctva AS UK, pričom
bolo odporúčané, aby komplexnejšia informácia odznela aj na zasadnutí pléna AS UK. Správa Volebnej
a mandátovej komisie AS UK má informatívny charakter. Podporil záver komisie spočívajúci v apeli
akademickým senátom fakúlt UK, aby si skontrolovali svoje rokovacie poriadky.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že sa na základe žiadosti predsedu AS UK zúčastnil na
volebnom zasadnutí Akademického senátu PdF UK, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.12.2018. Zasadnutie
prebehlo v rámci noriem slušného vystupovania, diskusia s kandidátmi vo voľbách kandidáta na dekana
PdF UK nebola časovo obmedzená. Nevidí preto dôvod na spochybnenie výsledku volieb kandidáta na
dekana PdF UK. Požiadal o úpravu návrhu uznesenia tak, aby sa slovo „priebeh volieb“ nahradilo
slovom „príprava volieb“.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predložil návrh uznesenia, ktorým AS UK vezme
na vedomie správu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o priebehu volieb kandidáta na
dekana PdF UK.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. predložil návrhy dvoch ďalších uznesení v znení:
„Akademický senát UK vyjadruje znepokojenie nad spôsobom odvolávania predsedu volebnej komisie
pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK na mimoriadnom zasadnutí Akademického
senátu Pedagogickej fakulty UK dňa 10. decembra 2018.“
„Akademický senát UK odporúča akademickým senátom fakúlt UK urýchlene novelizovať vnútorné
predpisy a odstrániť v nich všetky nedostatky a sporné ustanovenia.“
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. podporil navrhnuté
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uznesenia. Vyslovil presvedčenie, že predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana
PdF UK Mgr. Róbert Zsembera bol odvolaný bezdôvodne, dôvody odvolania zverejnené neboli.
Predseda volebnej komisie konal v súlade s právom. Takúto situáciu by AS UK nemal tolerovať a prijať
podporné uznesenie, ktoré navrhol prof. PhDr. František Gahér, CSc..
Bc. Zuzana Pallová uviedla, že sa jej nezdá vhodné, aby sa AS UK vyjadroval k priebehu volieb
kandidáta na dekana PdF UK, keďže nepozná všetky relevantné skutočnosti. K odvolávaniu predsedu
volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK Mgr. Róberta Zsemberu na mimoriadnom
zasadnutí AS PdF UK dňa 10.12.2018 uviedla, že dôvody pre odvolanie boli sfomulované (okrem
iného boli prílohou pozvánky na mimoriadne zasadnutie AS PdF UK). Rokovací poriadok
Akademického senátu PdF UK a ani Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK neuvádza dôvody,
pre ktoré možno odvolať člena volebnej komisie, čiže ho možno odvolať aj bez uvedenia dôvodu.
Relevancia je v samotnom výsledku tajného hlasovania, v ktorom bol predseda volebnej komisie
11 hlasmi členov AS PdF UK odvolaný z funkcie.
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. (predseda AS PdF UK, pozvaný hosť zasadnutia) uviedol, že sa
nestotožňuje s názorom, že predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK Mgr.
Róbert Zsembera bol odvolaný z funkcie bezdôvodne alebo bez udania dôvodu. Nie je ani pravdou, že
by bol odvolaný za svoj právny názor, ktorý spočíval v odložení volieb kandidáta na dekana PdF UK
do zvolenia predsedu AS PdF UK. S týmto právnym názorom sa AS PdF UK stotožnil a postupoval
podľa neho. Predseda AS PdF UK ďalej členov AS UK informoval o spôsobe komunikácie bývalého
predsedu volebnej komisie Mgr. Róberta Zsemberu voči členom akademickej obce fakulty. Členovia
akademickej obce si vážia fungovanie akademickej samosprávy, ktoré je vyjadrené vo vnútorných
predpisoch fakulty. Akademický senát PdF UK po búrlivej diskusii tajným hlasovaním vyjadril názor,
že predseda volebnej komisie nepostupoval tak, ako mal postupovať, vytváral negatívnu atmosféru
dovnútra fakulty, ktorá sa prejavovala aj navonok. Akademický senát PdF UK zvolením Mgr. Róberta
Zsemberu do funkcie člena volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PdF UK mu vyjadril
určitú dôveru, ktorú následne u členov AS PdF UK svojimi krokmi stratil, preto AS PdF UK pristúpil
k jeho odvolaniu.
Mgr. Róbert Zsembera sa ostro ohradil voči zavádzajúcim informáciám predsedu AS PdF UK
o priebehu mimoriadneho zasadnutia AS PdF UK dňa 10.12.2018. Počas mimoriadneho zasadnutia bol
predseda AS PdF UK požiadaný, aby uviedol, kto o zvolanie mimoriadneho zasadnutia požiadal, čo
však neodznelo. Z mimoriadneho zasadnutia bola vyhotovená zápisnica, ktorej výpovednú hodnotu
možno prirovnať k seminárnej práci na strednej škole. Zápisnica je napísaná účelovo a neobsahuje
dôležité skutočnosti a zásadné procedurálne veci. Vyprosil si, aby bola jeho práca ako predsedu
volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana PdF UK ostrakizovaná, keďže ju vykonával v súlade
s najlepším svedomím a cťou.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že z úst predsedu AS PdF UK zazneli tvrdenia, ktoré sú
v rozpore so správou pripravenou Volebnou a mandátovou komisiou AS UK. Nemôžu byť obe tvrdenia
súčasne pravdivé.
Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že z písomných podkladov a vystúpení počas rozpravy zazneli mnohé
skutočnosti, ktoré sú tvrdeniami proti tvrdeniu. Ako nezúčastnený človek nemá šancu zistiť, aký bol
skutočný stav veci. Nemyslí si, že by bolo vhodné, aby AS UK vytváral vyšetrovaciu komisiu na
prešetrenie okolností volieb kandidáta na dekana PdF UK. V danej situácii nemá dostatok informácií,
aby sa kvalifikovane rozhodol. Odporučil predsedovi AS UK, aby uplatnil svoje právo navrhnúť
ukončenie rozpravy.
Procedurálny návrh (predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.):
skončenie rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov (podľa čl. 23 ods. 2 Rokovacieho
poriadku Akademického senátu UK)
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č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

57

29

44

6

7

Predseda AS UK konštatoval, že procedurálny návrh bol schválený a rozprava bola skončená.
K prerokovávanému bodu programu mali právo ešte vystúpiť členovia AS UK a pozvaní hostia
prihlásení do rozpravy pred jej skončením (čl. 23 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK).
Prof. PhDr. Jozef Lysý, PhD. uviedol, že pôsobí vo funkcii podpredsedu AS PdF UK. Ak by dekanka
PdF UK bezprostredne po odstúpení predsedníčky AS PdF UK PhDr. Kataríny Cabanovej, PhD.
zvolala mimoriadne zasadnutie AS PdF UK, nenastali by problémy. Dekanka PdF UK však takto
nepostupovala, pravdepodobnej sa tak stalo z neznalosti Rokovacieho poriadku AS PdF UK. Bol ako
podpredseda AS PdF UK vyzývaný, aby zvolal zasadnutie AS PdF UK, čo však urobiť nemohol.
Následne vyzval podpredsedu AS PdF UK Mgr. Róberta Zsemberu, aby vzniknutú situáciu prerokoval
s Oddelením legislatívy a právnych služieb RUK – o tomto stanovisku nebol informovaný ani AS
PdF UK, ani akademická obec PdF UK. Išlo o zbytočné nedorozumenie. Pripojil sa preto k návrhom
uznesení predložených prof. PhDr. Františkom Gahérom, CSc..
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. (predseda AS PriF UK, pozvaný hosť zasadnutia) uviedol, že sa ako
novozvolený predseda AS PriF UK po prvýkrát zúčastňuje zasadnutia AS UK. Podporil predsedu
AS PdF UK v tom, že AS UK nie je odvolacím orgánom. Správa predsedu Volebnej a mandátovej
komisie AS UK sa neschvaľuje, ale berie na vedomie, čo neznamená, že sa AS UK vyjadruje k tomu,
čo je a nie je pravdou. Je vecou akademického senátu, koho zvolí do funkcie predsedov jednotlivých
komisií a koho odvolá. Nemyslí si, že je správne, aby AS UK akýmkoľvek spôsobom komentoval
takéto hlasovanie.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrhy uznesení v poradí, v akom boli prednesené,
a dal o nich hlasovať.
Návrh uznesenia (Volebná a mandátová komisia AS UK):
„Akademický senát UK berie na vedomie správu predsedu Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK o priebehu volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK.“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

57

29

55

1

1

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 152/2018
Akademický senát UK berie na vedomie správu predsedu Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK o priebehu volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK.
Návrh uznesenia (prof. PhDr. František Gahér, CSc.):
„Akademický senát UK vyjadruje znepokojenie nad spôsobom odvolávania predsedu volebnej komisie
pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK na mimoriadnom zasadnutí Akademického
senátu Pedagogickej fakulty UK dňa 10. decembra 2018.“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

57

29

21

11

19

(Šesť prítomných členov AS UK vo verejnom hlasovaní č. 11 nehlasovalo.)
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Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia nebol schválený.
Návrh uznesenia (prof. PhDr. František Gahér, CSc.):
„Akademický senát UK odporúča akademickým senátom fakúlt UK urýchlene novelizovať vnútorné
predpisy a odstrániť v nich všetky nedostatky a sporné ustanovenia.“
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

57

29

54

0

3

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 153/2018
Akademický senát UK odporúča akademickým senátom fakúlt UK urýchlene novelizovať
vnútorné predpisy a odstrániť v nich všetky nedostatky a sporné ustanovenia.
Bod č. 9:

Rôzne

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o dôležitých aktuálnych skutočnostiach:
 stav prípravy Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019
a uznesenia Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl k predloženému návrhu,
 orgány reprezentácie vysokých škôl sa zhodli, že navrhovaná výška štátnej dotácie pre vysoké
školy na rok 2019 je nepostačujúca,
 voľba členov výkonnej rady novovzniknutej akreditačnej agentúry,
 medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o vysokých školách upravujúcej
odoberanie akademických titulov.
Rektor UK vyjadril gratuláciu prof. RNDr. Danielovi Ševčovičovi, DrSc. ku zvoleniu za kandidáta na
dekana FMFI UK a poďakoval mu za vykonanú prácu vo funkcii predsedu Akademického senátu UK.
Rektor UK sa taktiež poďakoval za aktivizáciu študentov UK, ktoré nastalo vďaka aktivitám
študentskej časti Akademického senátu UK a podpredsedu AS UK Mgr. Róberta Zsemberu (napríklad
podujatie AmosFest).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa
z ďalšieho priebehu zasadnutia AS UK ospravedlnili z dôvodu účasti na pohrebe matematika prof.
RNDr. Pavla Brunovského, DrSc..
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. predniesla návrh uznesenia
AS UK k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2019 v znení:
„Akademický senát UK vyjadruje podporu uzneseniam k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 prijatými na 86. zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie v dňoch 6. a 7. decembra 2018 a na zasadnutí Rady vysokých škôl dňa 11. decembra 2018.
Akademický senát UK konštatuje, že návrh výšky štátnej dotácie pre Univerzitu Komenského
v Bratislave na rok 2019 nepostačuje na krytie základných prevádzkových potrieb jednotlivých
súčastí UK. Dlhodobá podfinancovanosť Univerzity Komenského v Bratislave z prostriedkov štátnej
dotácie spôsobuje nárast investičného dlhu na budovách a majetku UK, čo znižuje jej
konkurencieschopnosť v slovenskom a medzinárodnom univerzitnom prostredí.
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Akademický senát UK nesúhlasí, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na cca 63 %
pôvodnej hodnoty. Ide o dôsledok úpravy pomeru študentov na učiteľa v skupine č. 11 (právo
a kanonické právo) z 19 študentov v roku 2017 na 12 študentov pre rok 2019.
Akademický senát UK nesúhlasí s návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych zmien bez
toho, aby sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadilo o zvýšenie spoločenského
dopytu po absolventoch bakalárskeho štúdia a o ich uplatniteľnosť v praxi.“
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal, aké konkrétne uznesenia Slovenskej rektorskej
konferencie a Rady vysokých škôl sa navrhuje podporiť.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. predmetné uznesenia premietla,
uznesenia boli vopred zverejnené na webovom sídle UK na webstránke zasadnutia AS UK.
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. sa opýtala, či Rokovací poriadok AS UK umožňuje prijímanie
uznesení v bode Rôzne.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. odpovedala, že uznesenia takého
druhu, ako bolo navrhnuté, je prípustné v bode Rôzne schvaľovať.
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. vyslovila výhradu k spôsobu, akým bol návrh uznesenia
predložený. Tak vážna vec, ako je návrh ministerskej metodiky, mal byť zaradený ako samostatný bod
programu zasadnutia. Nepovažuje za vhodné, aby sa ad hoc diskutovalo v bode Rôzne na záver
zasadnutia AS UK.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že o návrhu ministerskej metodiky prebehla informatívna
diskusia na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 12.12.2018. Následne prečítal názor členov
Akademického senátu FTVŠ UK k návrhu ministerskej metodiky:
„1. Členovia Akademického senátu FTVŠ UK podporujú aktivity Slovenskej rektorskej konferencie
a Rady vysokých škôl o komplexné prehodnotenie koeficientov odborov v jednotlivých skupinách pre
všetky vysoké školy.
2. Členovia Akademického senátu FTVŠ UK vyzývajú rektora UK, aby inicioval vrátenie koeficientov
odborov na pôvodný stav z roku 2017, pokiaľ nebude uskutočnené ich komplexné prehodnotenie.
3. Členovia Akademického senátu FTVŠ UK vyzývajú rektora UK, aby sa aktívne na pôde Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadzoval o hodnotenie publikačnej činnosti podľa pravidiel
platných v čase publikovania.“
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. pripomenula, že k návrhu ministerskej
metodiky sa vyjadrilo aj niekoľko fakúlt UK.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (dekan FMFI UK, pozvaný hosť zasadnutia) informoval, že vedenie
fakulty spoločne s Akademickým senátom FMFI UK zverejnili pripomienky k návrhu ministerskej
metodiky. Osobne ho hnevá, že AS UK stráca čas rokovaním o e-mailoch a nevenuje pozornosť
podstatným materiálom pre UK, akým je návrh rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám. Buď
majú členovia AS UK záujem zaoberať sa univerzitou, alebo majú záujem vyvolávať roztržky. Uznáva,
že AS UK ho nezvolil za kandidáta na rektora UK. Vyzýva však všetkých, aby sa na voľby kandidáta
na rektora UK zabudlo, aby UK bola jednotná a podporovala nového rektora UK vo vyrokovaní čo
najlepších podmienok pre UK. Tie fakulty a tí členovia AS UK, ktorým na veciach záleží, si návrh
ministerskej metodiky preštudovali. (potlesk)
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. (predseda AS PriF UK, pozvaný hosť zasadnutia) uviedol, že
Akademický senát PriF UK prijal k návrhu ministerskej metodiky spoločné vyhlásenie s Vedením
PriF UK. Odsunutie rokovania o návrhu ministerskej metodiky na pôde AS UK by znamenalo, že sa
k návrhu už z časového hľadiska AS UK nebude mať možnosť vyjadriť a upozorniť MŠVVaŠ SR na
problematické aspekty návrhu metodiky, ktoré prekážajú väčšine fakúlt UK (s výnimkou jednej, ktorá
zmenu koeficientov odborov navrhla).
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že napriek predvianočnému času vníma napätosť atmosféry.
Nerád by konflikty prehlboval, hoci sú už pozície načrtnuté. Snahou by malo byť nájdenie spoločnej
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reči a ťahanie za jeden povraz tak, aby výsledok bol pre UK čo najlepší. Podporil názor, že návrh
ministerskej metodiky mal by zaradený ako samostatný bod programu zasadnutia. Právnické fakulty
dlhodobo pociťujú krivdu voči ministerskej metodike a celkovo k ich financovaniu. Ak by AS UK
podporil návrat koeficientov odborov na úroveň roka 2017, minimálne jedna fakulta by bola finančne
stratila. V snahe nájsť jednotné stanovisko by bolo možné zo strany zástupcov PraF UK podporiť
uznesenie AS UK, avšak s tým, že do návrhu uznesenia by sa zároveň doplnil nárast koeficientu
ekonomickej náročnosti a koeficientu personálnej náročnosti pre odbor právo z hodnoty 1,0 na hodnotu
1,58. Hodnota 1,00 by ostala ako ideálny (základný) koeficient odboru.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. uviedol, že uznesenia Rady vysokých škôl (RVŠ) žiadnym
spôsobom nepodceňujú právnické vzdelávanie. RVŠ žiada prehodnotiť všetky koeficienty odborov tak,
aby boli položené na systematickú bázu. Kým nepríde k systémovému prehodnoteniu koeficientov
odborov, RVŠ ich žiada nemeniť. Ministerská metodika je relatívny systém, pokles koeficientov
odborov na 63 % ich pôvodnej hodnoty súčasne neznamená pokles financovania na úroveň 63 %,
taktiež nárast koeficientu odboru právo z 1,00 na 1,58 by znamenal iba to, že sa zmení základ, voči
ktorému sa vypočítavajú pomery medzi skupinami odborov.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (dekan FMFI UK, pozvaný hosť zasadnutia) reagoval, že
kompromis navrhnutý zástupcom PraF UK nie je kompromisným návrhom, pretože z matematického
hľadiska by išlo o vyhovenie predloženému návrhu ministerskej metodiky.
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. reagoval, že nesúhlasí s tým, aby bol základom pre určovanie
koeficientu odborov koeficient pre odbor právo.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že návrh uznesenia
neobsahuje požiadavku na návrat koeficientu odboru právo na úroveň roka 2017, ale požiadavku, aby
sa neznižovali koeficienty ostatným odborom. Ide o druhú ministerskú metodiku po sebe, ktorá znižuje
koeficienty odborov bez ich systémového prehodnotenia. Túto skutočnosť MŠVVaŠ SR vytýkajú vo
svojich uzneseniach orgány reprezentácie vysokých škôl (SRK, RVŠ).
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala členov AS UK a hostí
o prednesenie prípadných pozmeňujúcich návrhov k návrhu uznesenia.
Bc. Karol Cagáň navrhol vypustiť časť uznesenia, ktorým AS UK vyjadrí nesúhlas so znížením
koeficientov odborov, a navrhol do uznesenia doplniť požiadavku na komplexné prehodnotenie
koeficientov odborov.
MUDr. Erika Macháčová, PhD. navrhla vypustiť vetu: Ide o dôsledok úpravy pomeru študentov na
učiteľa v skupine č. 11 (právo a kanonické právo) z 19 študentov v roku 2017 na 12 študentov pre rok
2019.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v mene návrhovej komisie predložil návrh na úpravu časti
návrhu uznesenia v znení: „Akademický senát UK nesúhlasí, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili
koeficienty odborov na cca 63 % pôvodnej hodnoty a žiada o komplexné prehodnotenie koeficientov
odborov.“
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. požiadal o samostatné hlasovanie o jednotlivých častiach návrhu
uznesenia, keďže tvoria obsahovo samostatné celky.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o okolnostiach návrhu MŠVVaŠ SR na vytvorenie úspory
na podporu štrukturálnych zmien vo výške 9,5 mil. €, ktorej účelom je vyvinutie tlaku na vysoké školy
za účelom zníženia pomeru medzi počtom absolventov magisterského štúdia a počtom absolventov
bakalárskeho štúdia. Vysoké školy majú predložiť MŠVVaŠ SR v priebehu roka 2019 návrhy opatrení,
ako docieliť zníženie počtu absolventov magisterského štúdia. RVŠ vzniesla k predmetnému zámeru
ministerstva výhrady.
Na základe procedurálneho návrhu prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. sa o jednotlivých častiach
pôvodného návrhu uznesenia hlasovalo osobitne.
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Hlasovanie o prvej časti pôvodného návrhu uznesenia:
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

13

53

27

45

0

8

Uznesenie č. 154/2018
Akademický senát UK vyjadruje podporu uzneseniam k návrhu Metodiky rozpisu dotácií
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 prijatými na 86. zasadnutí
Slovenskej rektorskej konferencie v dňoch 6. a 7. decembra 2018 a na zasadnutí Rady vysokých
škôl dňa 11. decembra 2018.
Hlasovanie o druhej časti pôvodného návrhu uznesenia:
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

14

53

27

50

0

3

Uznesenie č. 155/2018
Akademický senát UK konštatuje, že návrh výšky štátnej dotácie pre Univerzitu Komenského
v Bratislave na rok 2019 nepostačuje na krytie základných prevádzkových potrieb jednotlivých
súčastí UK. Dlhodobá podfinancovanosť Univerzity Komenského v Bratislave z prostriedkov
štátnej dotácie spôsobuje nárast investičného dlhu na budovách a majetku UK, čo znižuje jej
konkurencieschopnosť v slovenskom a medzinárodnom univerzitnom prostredí.
Hlasovanie o tretej časti pôvodného návrhu uznesenia:
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

15

53

27

47

0

6

Uznesenie č. 156/2018
Akademický senát UK nesúhlasí, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na
cca 63 % pôvodnej hodnoty a žiada o komplexné prehodnotenie koeficientov odborov.
Hlasovanie o štvrtej časti pôvodného návrhu uznesenia:
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

16

53

27

47

0

6

Uznesenie č. 157/2018
Akademický senát UK nesúhlasí s návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych
zmien bez toho, aby sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadilo o zvýšenie
spoločenského dopytu po absolventoch bakalárskeho štúdia a o ich uplatniteľnosť v praxi.
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Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že Právna komisia AS UK
obdržala sťažnosť na priebeh volieb kandidáta na dekana JLF UK. Sťažnosť bola postúpená Volebnej
a mandátovej komisii AS UK, ktorá poskytne k sťažnosti stanovisko.
Bod č. 10:

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK

Mgr. Viktor Svetský na základe požiadania neprítomného podpredsedu AS UK za študentskú časť Mgr.
Róberta Zsemberu informoval, že študentská časť AS UK zasadala pred zasadnutím pléna AS UK.
Najdôležitejším bodom programu zasadnutia bolo stanovenie termínu konania Konventu UK 2019, ako
termín bol určený 10. apríl 2019.
Bod č. 11:

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

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. z titulu predsedu Rady vysokých škôl (RVŠ) informoval o záveroch
zo zasadnutia Rady vysokých škôl, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018. Ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR prisľúbila, že sa začiatkom roka 2019 uskutoční spoločné stretnutie, na ktorom
budú prerokované reformné kroky, na základe ktorých bude môcť žiadať Ministerstvo financií SR
o navýšenie štátnej dotácie pre vysoké školy.
Vo verejnosti sa dezinterpretujú problémy s (ne)čerpaním štrukturálnych fondov. Dotácia vysokým
školám sa medziročne navyšuje o 62 mil. €, čo však nie je pravdivé, pretože navýšenie obsahuje
valorizáciu platov na roky 2018 a 2019 a účelové finančné prostriedky na rekonštrukcie
vysokoškolských internátov. RVŠ podporila návrhy na vyčlenenie špecifík na trénerské praxe, predseda
RVŠ požiadal príslušnú fakultu UK o poskytnutie súčinnosti (potrebných podkladov).
Informácie o spôsobe predkladania návrhov na členov výkonnej rady akreditačnej agentúry sú
zverejnené na webovom sídle RVŠ.
Delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) Bc. Filip Šuran informoval o záveroch
z ostatného Valného zhromaždenia ŠRVŠ. Webové sídlo ŠRVŠ aktuálne nie je funkčné. Bolo prijaté
uznesenie, v ktorom bola vyjadrená nespokojnosť s nedostatočným navýšením finančných prostriedkov
pre vysoké školy. Bol prerokovaný spôsob výberového konania na dvoch členov výkonnej rady
akreditačnej agentúry, ktorých navrhuje ŠRVŠ. K návrhu novely zákona o vysokých školách
upravujúcej odoberanie akademických titulov ŠRVŠ uplatnila pripomienky.
Bod č. 12:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Prorektor pre legislatívu a kandidát na rektora UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že cíti, že
by sa mal vyjadriť k tomu, čo odznelo počas zasadnutia AS UK. Pozorne vnímal všetko, čo bolo
prezentované a k čomu ho vyzval prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.. Cíti sa byť legitímne zvolený za
kandidáta na rektora UK a spoločne s prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. necíti zodpovednosť za
veci, ktoré sa diali okolo nich. Nech je paradigmou to, ako sa k sebe obaja správali (slušne, korektne,
vedia si zatelefonovať, poslať SMS). K návrhu uznesenia k otvorenému e-mailu z Anglicka uviedol, že
je rád, že uznesenie neprešlo. Nechce rekriminovať. Niektoré vyjadrenia považuje za nešťastné, je však
potrebné sústrediť sa na to, čo bude a nie na to, čo bolo. Chápe frustráciu Právnickej fakulty UK, na
druhej strane však nesúhlasí s nesystémovými zmenami, ktoré v metodike uskutočňuje MŠVVaŠ SR.
Jeho ambíciou ako rektora UK bude spoločne s prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. vypracovať
vlastný návrh metodiky delenia štátnej dotácie tak, aby UK udávala trend. Zároveň uviedol, že splnil
svoj sľub a ponúkol prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc. funkciu prorektora. Nejde iba o formálne
dodržanie sľubu, úprimne si želá, aby prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. viedol oblasť vedy na UK
a pomáhal mu vo všetkom, čo uzná za vhodné. (potlesk členov AS UK)
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Bod č. 13:

Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK

Písomný návrh na doplnenie novozvolených členov študentskej časti AS UK do komisií AS UK
predložil podpredseda AS UK za študentskú časť Mgr. Róbert Zsembera.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

17

54

28

52

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 158/2018
Akademický senát UK volí
I.
Andreja Feješa za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK,
II.
Mateja Trepáča za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK,
III.
Matúša Čiernika, Michala Střeleckého a Mgr. Nikolu Šiškovú za členov Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK,
IV.
RNDr. Máriu Kondekovú za členku Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK,
V.
Daniela Gurského za člena Právnej komisie Akademického senátu UK,
VI.
Moniku Kučeríkovú a Mgr. Filipa Vincenta za členov Volebnej a mandátovej komisie
Akademického senátu UK.
Bod č. 14:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
poďakovala členom AS UK a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. Súčasne členov AS UK a hostí
pozvala na komentovanú prehliadku historicky prvej auly UK (v súčasnosti využívaná ako kaplnka
RKCMBF UK).
Po skončení zasadnutia dekan RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. členov AS UK a hostí
formou „powerpointovej“ prezentácie informoval o histórii budovy RKCMBF UK na Kapitulskej 26.

Koniec zasadnutia:

14.50 hod.

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

Prílohy:
1. Vyhlásenie AS UK k voľbám kandidáta na rektora a k otvorenému emailu z Anglicka
(návrh uznesenia predložený prof. PhDr. Františkom Gahérom, CSc.)
2. Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie AS UK k voľbám kandidáta na dekana PdF UK.

Návrhová komisia:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

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

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

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

Bc. Zuzana Pallová

.................................................................
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PRÍLOHA Č. 1:
neschválený návrh na doplnenie programu zasadnutia podaný prof. PhDr. Františkom Gahérom, CSc.
Vyhlásenie AS UK k voľbám kandidáta na rektora a k otvorenému emailu z Anglicka
Dňa 13. novembra 2018 zaslal tajomník AS UK - RNDr. Róbert Kysel, PhD. e-mail označený ako
„Otvorený email z Anglicka“, ktorý adresoval plénu Akademického senátu UK a v kópii členom
Kolégia rektora UK a členom Správnej rady UK:
„Vážené členky, vážení členovia Akademického senátu UK,
o niekoľko dní si pripomenieme výročie Nežnej revolúcie (pateticky nazvané ako Deň boja za slobodu
a demokraciu). Jednou z výdobytkov “Nežnej” je aj možnosť slobodnej voľby akademických
funkcionárov na vysokých školách.
Pred 4 rokmi som bol podpredsedom Akademického senátu UK za študentskú časť. Zo všetkého, čo sa
okolo volieb rektora odohrávalo, mi bolo nanič. Expresívnejšie povedané, chcelo sa mi z toho zvracať.
Nádejal som sa, že aktuálna voľba rektora, v roku osláv 100-ročnice vzniku UK, bude kvalitatívne iná.
Že Vy, členovia Akademického senátu UK, odmietnete vťahovanie praktík parlamentnej politiky do
volieb rektora. Že Vaše rozhodovanie, kto bude rektorom, nevzíde primárne zo zákulisného politického
marketingu, ale z verejných diskusií kandidátov pred akademickou obcou, pred študentskou časťou
AS UK a pred orgánmi akademickej samosprávy fakúlt. Žiaľ, nedeje sa tak. Pýtam sa, či ste
s praktikami, ktoré sa okolo volieb kandidáta na rektora dejú, spokojní. Ak nie ste, prečo sa proti nim
nepostavíte? Skutočne nedokážu voľby rektora UK prebehnúť iným spôsobom než lámaním ľudských
charakterov?
Verím, že všetci dobre poznáte Štatút UK, ktorý je základným vnútorným predpisom UK. Preto Vám
iba stručne pripomeniem znenie článku 16 odseku 2:
AS UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci UK. Pri výkone svojej funkcie
sú členovia senátu viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými
vnútornými predpismi UK, pričom dbajú na záujmy UK ako celku.
Koľkí z Vás sa pri voľbách rektora nebudú riadiť štatútom a uprednostnia svoje osobné záujmy,
prípadne záujmy fakulty, pred záujmami UK ako celku? Čo rozhodne o výsledku volieb rektora:
prísľuby prorektorských miest a funkcií na rektoráte, alebo vedecko-pedagogické a osobnostné kvality
kandidátov? Skutočnosť, že pri voľbe rektora primárne nezohráva úlohu kvalita kandidátov, ale
množstvo sľubov daných členom Akademického senátu UK, je nepekná vizitka pre Akademický senát
UK, najvyšší samosprávny kolektívny orgán na našej Alma Mater. Je to zároveň veľmi kruté poznanie
aj pre mňa ako človeka, ktorý mnoho rokov zasvätil práci pre akademickú samosprávu. Takúto
akademickú samosprávu si prajete? Takúto akademickú samosprávu si praje akademická obec UK?
Oproti voľbám rektora spred 4 rokov tu máme jedno nóvum: tendencie k návratu pred November ´89.
Stretávanie sa straníckej skupiny pred dôležitými schôdzami a hľadanie triednych nepriateľov (“kto
nejde s nami, ide proti nám”). Namiesto obsahovej stránky podnetov docenta Milana Triznu, člena
akademickej obce, sa riešia otázky, kto podnety podal, komu ich podal, akou formou ich podal, či ich
mohol podať, a aké vnútorné predpisy pri podaní podnetov boli (domnelo) porušené. Vraciame sa do
čias, o ktorých sme si mysleli, že sa už nevrátia? Čias, v ktorých ľudia boli za svoje verejne prejavené
názory odsudzovaní, lebo sa nehodili do oficiálnej línie vládnucej skupinky ľudí v strane? Aplikujú sa
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zákony iba vtedy, keď vyhovujú? Demokracia a slobodné vyjadrovanie názorov áno, ale len tých
“našich”, tých “správnych”?
Keď už Voltairov výrok (“Nesúhlasím s Vaším názorom, ale budem zo všetkých síl bojovať, aby ste ho
mohli prezentovať.”) niektorým z Vás nič nehovorí a bližšie sú Vám paragrafy, tak potom pripomínam
výdobytok Nežnej revolúcie, § 4 zákona o vysokých školách pojednávajúci o akademických slobodách
a akademických právach:
Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva: (...) d) právo na slobodné
vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,
A ďalej, v článku 14 odseku 2 Štatútu UK sa píše:
Členovia akademickej obce majú právo: (...) f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na
orgány akademickej samosprávy; tieto orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu.
Keď profesor Daniel Ševčovič ako predseda Akademického senátu UK neurobil nič viac a nič menej
než naplnil ustanovenia zákona o vysokých školách a Štatútu UK, zniesla sa na jeho hlavu spŕška
kritiky a bol preškolený z právnych znalostí. Je to normálny stav? Alebo sa už máme pripravovať na to,
čo čaká UK po “Víťaznom februári”?
6. júna 2018 sa na mimoriadnom zasadnutí AS UK na rovnakom mieste, na ktorom budete voliť
kandidáta na rektora, bojovalo za zachovanie akademickej samosprávy a právomocí akademických
senátov. Keď išlo o zachovanie akademickej samosprávy, pozývali ste do auly UK akademickú obec.
Prišla? Áno, aj nie … Do auly prišli prevažne členovia akademických senátov fakúlt, zástupcovia
v Rade vysokých škôl, Študentskej rade vysokých škôl. Radových členov akademickej obce UK bolo
ako šafranu, napriek výzvam dekanov fakúlt a predsedov akademických senátov fakúlt, aby sa
zasadnutia zúčastnili. Po skúsenostiach s aktuálnou voľbou kandidáta na rektora, kedy zainteresovanie
akademickej obce a spoločná diskusia kandidátov bola niektorým z Vás na prekážku, len ste to nemohli
otvorene priznať, sa pýtam, či v budúcnosti, keď pôjde o záchranu akademickej samosprávy, Vás tá istá
akademická obec príde do Auly UK podporiť. Aby ste neostali osamotení ako povestný Jakešov “kůl
v plote” …
A keďže sa aktuálne nachádzam v Anglicku, dovolím si na záver spomenúť nadčasovú reč Olivera
Cromwella, ktorú predniesol 20. apríla 1653 pri rozpustení anglického parlamentu. Ak si Akademický
senát UK a vo všeobecnosti akademická samospráva na univerzitnej aj fakultnej úrovni neuvedomí
potrebu hlbokých vnútorných reforiem, potom súčasný alebo budúci minister školstva sa úlohy Olivera
Cromwella veľmi rád zhostí.
“Je najvyšší čas ukončiť vaše zasadnutie, ktoré ste potupili opovrhovaním všetkým dobrým a poškvrnili
vašimi neresťami. Nie ste nič iné ako zberba a odporcovia blahodarnej správy. Nie ste nič iné ako
nájomní ničomníci. Svoju krajinu by ste predali za misu šošovice ako Ézav, svojho Boha zradili pre pár
drobných ako Judáš.
Je pre vás vôbec niečo dobré? Existuje hanebnosť, ktorá vám nebola vlastná? Veriaci nie ste o nič viac
ako môj kôň. Zlato je vaším bohom. Kto z vás neumlčal svoje svedomie za úplatok? Je medzi vami
aspoň jeden, ktorý by aspoň trochu obhajoval záujmy svojej vlasti? Vy odporné prostitútky! Či ste
svojimi nehanebnými intrigami a podlosťami neznesvätili toto posvätné miesto a z božieho stánku
neurobili brloh lotrovský? Ako hnusne odporní ste celému národu, ktorý vás poveril napravovaním
krívd. Tak teda! Zoberte si svoje krámy, zamknite za sebou a v mene Boha, choďte!”
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Zo Southamptonu pozdravuje
Róbert Kysel“
Pán tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. v tomto stanovisku naznačil, že pri ostatných, ako aj
pri predchádzajúcich voľbách kandidáta na rektora rozhodovanie, kto bude rektorom, vzišlo, resp.
vzíde primárne zo zákulisného politického marketingu, z lámania ľudských charakterov. Vyjadril
obavu, že členovia senátu sa pri voľbe nebudú riadiť štatútom a uprednostnia svoje osobné záujmy,
prípadne záujmy fakulty, pred záujmami UK ako celku, rozhodnú prísľuby prorektorských miest
a funkcií na rektoráte, množstvo sľubov daných členom Akademického senátu UK a pod. Tieto názory
a obavy však nepodložil žiadnymi dôkazmi.
Dokonca situáciu okolo volieb kandidáta na rektora UK pripodobnil k negatívnym praktikám
v spoločnosti pred novembrom v roku 1989:
„Oproti voľbám rektora spred 4 rokov tu máme jedno nóvum: tendencie k návratu pred November ´89.
Stretávanie sa straníckej skupiny pred dôležitými schôdzami a hľadanie triednych nepriateľov...“
A napokon vyslovil názor, že ak si akademická samospráva na univerzitnej aj fakultnej úrovni
neuvedomí potrebu hlbokých vnútorných reforiem, tak súčasný alebo budúci minister školstva sa úlohy
Olivera Cromwella – rozpustiť senát – veľmi rád zhostí.
Akademický senát UK sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam pána RNDr. Róberta Kysela, PhD., a to
z nasledujúcich dôvodov:
 Členovia Akademického senátu UK nemajú vedomosť o prísľuboch funkcií či o lámaní
ľudských charakterov vo voľbách kandidáta na rektora;
 Členovia Akademického senátu UK hlasovali pri voľbe v súlade so svojím svedomím
a vnútorným presvedčením v záujme UK;
 Akademický senát UK nad rámec pravidiel volieb kandidáta na rektora zorganizoval debatu
s kandidátmi na rektora, kde mali členovia akademickej obce univerzity a akademického senátu
možnosť klásť kandidátom otázky; ďalšia možnosť členov akademickej obce a senátu na
otázky pre kandidátov bola bezprostredne pred voľbou kandidátov;
 Členovia Akademického senátu UK (aj vzhľadom na predchádzajúci bod) odmietajú, že by im
bolo v súvislosti s voľbami upierané právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich
názorov alebo že by boli za tieto názory akokoľvek postihovaní;
 Úlohu samosprávnych orgánov a najmä akademických senátov považujeme v dnešných
podmienkach za nezastupiteľnú.
V súlade s uvedeným považuje Akademický senát UK tvrdenia pána RNDr. Róberta Kysela, PhD.
za nepravdivé, ničím nepodložené a difamačné.
V tejto súvislosti Akademický senát upozorňuje na Etický kódex UK, ktorý je morálne záväzný pre
členov akademickej obce UK a primerane sa vzťahuje na ďalších zamestnancov UK. Podľa jeho
ustanovení každý člen akademickej obce okrem iného:
 prejavuje úctu voči každému človeku;
 zachováva svoju osobnú morálnu bezúhonnosť, prejavuje pravdivosť vo svojich myšlienkach,
slovách a skutkoch bez úmyslu uvádzať druhých ľudí do omylu;
 je lojálny k univerzite, ctí a rešpektu je jej meno, históriu, tradície a hodnoty; je si vedomý, že
svojim vystupovaním reprezentuje UK navonok;
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dôstojne komunikuje na všetkých úrovniach akademického života a vytvára atmosféru vzájomnej
úcty, dôvery a spolupatričnosti; podporuje spoluprácu a iniciatívu;
nesie právnu, profesionálnu a morálnu zodpovednosť za svoje konanie.

Nepodložené obvinenia v e-maili pána RNDr. Róberta Kysela, PhD., a najmä jeho záver, v ktorom
nepriamo označil členov Akademického senátu UK za zberbu či prostitútky, je neslýchaným porušením
uvedených ustanovení Etického kódexu, ako aj pravidiel elementárnej slušnosti.
Aj právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov má svoje hranice, a tie boli v tomto
prípade výrazne prekročené.
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PRÍLOHA Č. 2:

Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK
k voľbám kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK
Volebná a mandátová komisia AS UK sa stotožňuje so stanoviskom prorektora Števčeka
a OLP RUK v predmetnej veci.
Zdôvodnenie:
Činnosť fakultného akademického senátu upravujú výlučne vnútorné predpisy fakulty (štatút fakulty,
rokovací poriadok AS fakulty a zásady volieb do AS fakulty). Rokovací poriadok AS fakulty je fakulta
povinná vydať v súlade s § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Na rozdiel
od štipendijného poriadku fakulty, pracovného poriadku, či rokovacieho poriadku disciplinárnej
komisie fakulty, sa tento predpis nevydáva len ak fakulta rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky
podrobnejšie upraviť zodpovedajúci predpis verejnej vysokej školy, ale vždy. Akademický senát
fakulty je v súlade s § 24 zákona o vysokých školách orgánom akademickej samosprávy fakulty.
Rokovací poriadok AS fakulty schvaľuje AS fakulty na základe návrhu predsedu AS fakulty (nie
dekana ako je to v prípade iných predpisov).
Všetky tieto ustanovenia podčiarkujú samosprávne postavenie AS fakulty a tým aj osobitné
postavenie rokovacieho poriadku AS fakulty v sústave právnych predpisov vysokej školy ako predpisu,
ktorý si sám pre seba vydáva AS fakulty (v rámci zákonných obmedzení a obmedzení vyplývajúcich zo
štatútu fakulty).
V súlade s uvedeným teda Štatút UK, Rokovací poriadok AS UK, Štatút PdF UK, ani samotný
Rokovací poriadok AS PdF UK neupravujú subsidiárnu pôsobnosť Rokovacieho poriadku AS UK vo
vzťahu k Rokovaciemu poriadku AS PdF UK. Ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK teda nie je
možné aplikovať na činnosť AS PdF UK.
Právna úprava vysokého školstva patrí do oblasti správneho práva. Analógia v správnom práve je
vylúčená (uvedené konštatoval aj Najvyšší súd SR napr. v rozhodnutí sp. zn. 3 Sžf 41/2008 či
7Sžo/67/2016).
Ustanovenie čl. 8 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku AS PdF UK explicitne upravuje osobu
oprávnenú zvolať zasadania AS PdF UK. Je ňou predseda AS PdF UK a za osobitnej situácie dekan
PdF UK. Podpredsedovia AS PdF UK nie sú kompetentní zvolávať zasadnutia AS PdF UK.
Podľa § 21 ods. 3 zákona o vysokých školách vnútorné predpisy súčastí verejnej vysokej školy
(teda aj fakulty) musia byť v súlade s vnútornými predpismi verejnej vysokej školy. Skutočnosť, že
AS UK má upravený iný spôsob zvolávania zasadnutí nespôsobuje rozpor medzi vnútorným predpisom
fakulty a vnútorným predpisom UK. Predmetná úprava uvedená v Rokovacom poriadku AS PdF UK
nie je v rozpore so žiadnym vnútorným predpisom UK, ani všeobecne záväzným predpisom. Práve
naopak, ako uvádzame vyššie, kompetencia úpravy rokovacieho poriadku patrí výlučne do pôsobnosti
AS PdF UK.
Rokovací poriadok AS PdF UK neupravil bližšie situáciu, keď sa predseda fakultného senátu vzdá
funkcie. Z textu rokovacieho poriadku vyplýva, že v čase uprázdnenej (neobsadenej) funkcie predsedu
AS fakulty môže zvolať zasadnutie fakultného senátu len dekan (alebo podľa zákona o VŠ aj rektor).
Podľa § 26 ods. 5 zákona o vysokých školách, na ktorý sa Rokovací poriadok AS PdF UK odvoláva:
Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný bezodkladne,
najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty. Ak tak predseda
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akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu
fakulty verejnej vysokej školy dekan.
Z textu zákona je, že od podania žiadosti dekana musí uplynúť 14 dní a až po tejto lehote môže
dekan zasadnutie zvolať.
V prípade, ak by dekanka PdF UK požiadala o zvolanie zasadnutie AS PdF UK bezodkladne po
doručení informácie o vzdaní sa funkcie predsedu AS PdF UK, mohli voľby prebehnúť v riadnom
termíne, ktorý bol určený uznesením AS PdF UK č. 9/9/2018 z 25. 9. 2018. Bohužiaľ, nestalo sa tak
a voľby vzhľadom na vyššie uvedené nemohli prebehnúť tak ako mali. Vítame, že AS PdF UK už
zvolilo svojho predsedu.
Volebná a mandátová komisia AS UK vyzýva a odporúča AS PdF UK urýchlene novelizovať
Rokovací poriadok AS PdF UK, odstrániť v ňom všetky nedostatky a sporné ustanovenia, a to
predovšetkým no nie len určiť postup po uvoľnení funkcie predsedu AS PdF UK a určiť
právomoci zvolať Predsedníctvo AS PdF UK.
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