
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Šafárikovo námestie 6, P .O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 

Zápisnica z 19. zasadnutia 

Finančnej komisie AS UK dňa 13.06.2018  
v zasadačke Rektora UK (Nová budova UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 

Program zasadnutia (podľa pozvánky): 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

2.1 ARTON, s.r.o. 

2.2 GRYF MEDIA, s.r.o. 

2.3 Igor Spiegel – SPIEGEL 

(písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK) 

2.4 DODO trade & services, spol. s r.o., 

2.5 PEI&C s.r.o. 

(písomne predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK) 

2.6 ALCASYS Slovakia, a.s. 

2.7 art studio soka s.r.o. 

2.8 Anna Raffaelli 

2.9 Coca-Cola HBC s.r.o. – stiahnuté zo strany predkladateľa 

2.10 ČSOB, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

2.11 OTP Banka Slovensko, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa 

2.12 Academia SK - stiahnuté zo strany predkladateľa 

2.13 PROPLUSCO Services SK - stiahnuté zo strany predkladateľa 

2.14 Sport-jump s.r.o. 

(písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK)  

2.15 Vematic s.r.o. - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.16 Vydra group s. r. o. 



2.17 Integrity Life z. ú. 

(písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 

2.18 Almanach s.r.o. 

2.19 Euroinex s.r.o.  

2.20 Hedent s.r.o.  

2.21 MUDr. Andrej Elan  

2.22 MUDr. František Pisarčík  

(písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK) 

2.23 Arriba, s.r.o.  

(písomne predkladá: Mgr. Milan Jurík, PhD. dekan EBF UK) 

3.  Informácia o partnerskej spolupráci v roku 2018 UVP 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. riaditeľ Vedeckého parku UK) 

4. Návrh rektora UK na predaj pozemku (k.ú. Mošovce) 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin, Vrútky). 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

7. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

8. Informácia o dodatkoch k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

9. Rôzne  

10. Záver 

 

Bod 1. Otvorenie 

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvorila a viedla predsedníčka komisie MUDr. Erika 

Macháčová, PhD., ktorá privítala prítomných členov komisie a hostí. Skonštatovala, že 

komisia je uznášaniaschopná. Predsedníčka upovedomila prítomných členov komisie, že do 

zasadnutia komisie bolo z programu zo strany predkladateľa stiahnutých šesť bodov 2.9 

Coca-Cola HBC s.r.o., 2.10 ČSOB, a.s., 2.11 OTP Banka Slovensko, a.s., 2.12 Academia SK, 

2.13 PROPLUSCO Services SK a 2.15 Vematic s.r.o.. Ďalej vyzvala členov na doplnenie 



návrhov alebo pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia. Zo strany členov komisie neboli 

žiadne doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Členovia komisie konkludentne odsúhlasili 

program zasadnutia. 

 

Bod 2. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

 

2.1 ARTON, s.r.o. – bez pripomienok, 

2.2 GRYF MEDIA, s.r.o. – bez pripomienok, 

2.3 Igor Spiegel – SPIEGEL – bez pripomienok, 

(písomne predkladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK) 

2.4 DODO trade & services, spol. s r.o., - bez pripomienok, 

2.5 PEI&C s.r.o. – finančná komisia odporučí schváliť nájom iba pod podmienkou, že 

návrh na udelenie nájmu bude bez technického zhodnotenia, 

(písomne predkladá: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan PriF UK) 

2.6 ALCASYS Slovakia, a.s. – pripomienka k dobe nájmu, komisia navrhuje skrátenie 

doby nájmu na 5 rokov. 

2.7 art studio soka s.r.o. – bez pripomienok, 

2.8 Anna Raffaelli – bez pripomienok, 

2.9 Coca-Cola HBC s.r.o. - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.10 ČSOB, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.11 OTP Banka Slovensko, a.s. - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.12 PLUS Academia SK - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.13 PROPLUSCO Services SK - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.14 Sport-jump s.r.o. – bez pripomienok, 

2.15 Vematic s.r.o. - stiahnuté zo strany predkladateľa, 

2.16 Vydra group s. r. o. – bez pripomienok, 

2.17 Integrity Life z. ú. – doba nájmu len do 31.12.2019, RNDr. Eva Viglašová 

upovedomila komisiu so záverom Komisie pre ubytovanie a vysokoškolské internáty UK, ktorá 

odporučila dať súhlas na nájom s trvaním do 31.12.2019 

(písomne predkladá: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK) 

2.18 Almanach s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 10 rokov, 

2.19 Euroinex s.r.o. – bez pripomienok, 

2.20 Hedent s.r.o. – bez pripomienok, 

2.21 MUDr. Andrej Elan – bez pripomienok, 



2.22 MUDr. František Pisarčík – bez pripomienok, 

(písomne predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK) 

2.23 Arriba, s.r.o. – komisia navrhuje dobu nájmu na 66 mesiacov a pod podmienkou, 

že návrh na udelenie nájmu bude bez technického zhodnotenia, 

(písomne predkladá: Mgr. Milan Jurík, PhD. dekan EBF UK) 

 

Uznesenie č.1: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom 

nehnuteľného majetku nájomcovi podľa bodu 2.17 Integrity Life z. ú. pod podmienkou 

skrátenia doby nájmu do 31.12.2019 a tiež odporúča hlasovať o tomto bode na zasadnutí AS 

UK samostatne. 

 

Hlasovanie č. 1 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 13 7 7 0 6 

 

Uznesenie č.2: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom 

nehnuteľného majetku nájomcom podľa predložených písomných žiadostí, po zapracovaní 

prednesených pripomienok. 

 

Hlasovanie č.2: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 13 7 13 0 0 

 

Bod 3. Informácia o partnerskej spolupráci v roku 2018 UVP 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. riaditeľ Vedeckého parku UK) 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (ďalej len 
„Rektor UK“) informoval o možnej budúcej spolupráci UK a Vedeckého parku UK. Vedecké 
parky by mali byť otvorené pre všetkých zamestnancov UK tak, aby sa podporovala vedecká 
činnosť. Rektor UK podotkol, že Vedecký park UK je integrovanou súčasťou UK. Doc. 
Slaninová podotkla, že PriF UK bude kvôli spolupráci s Vedeckým parkom UK dočasne 
meniť organizačnú štruktúru PriF UK. 

 



Uznesenie č.3: 

Finančná komisia AS UK berie na vedomie informácie povedané v danom dobe programu 

zasadnutia. 

 

Hlasovanie č.3: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 13 7 13 0 0 

 

Bod 4. Návrh rektora UK na predaj pozemku (k.ú. Mošovce) 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

Rektor UK vysvetlil, že pozemok je pre UK prebytočný. Rektor UK oboznámil prítomných aj 
so spôsobom ako UK nadobudla tento majetok. Majetok je po zosnulom, ktorý venoval okrem 
svojho tela na účely výučby aj podiely na dedičstve. 

 

Uznesenie č.4: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s predajom 

nehnuteľného majetku podľa predloženej písomnej žiadosti. 

 

Hlasovanie č.4: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 12 7 12 0 0 

 

Bod 5. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin, Vrútky).  

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

Rektor UK predstavil komisii súčasný stav majetku navrhovaného na predaj a zdôraznil, že 
vlastníctvo predmetného majetku stojí UK značné finančné prostriedky a teda vlastníctvo 
tohto majetku je pre UK veľmi nákladné. 

PhDr. Cabanová, PhD. navrhla, aby sa spresnilo použitie prostriedkov z predaja predmetného 
majetku. Pani predsedníčka Finančnej komisie UK privítala a zároveň podporila tento návrh. 
Pani kvestorka podotkla, že prostriedky sa dajú použiť iba cez Fond reprodukcie. Prostriedky 
budú pripísané na účet UK a až následne môže JLF UK žiadať o účelové použitie daných 
finančných prostriedkov. Pokiaľ bude majetok predaný, tak o využití finančných prostriedkov 
bude rozhodovať vedenie a následne AS UK. 

Vedenie UK bude predkladať do AS UK návrh použitia získaných finančných prostriedkov 
z predaja daného majetku. 



Uznesenie č.5: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s predajom 

nehnuteľného majetku podľa predloženej písomnej žiadosti, pod podmienkou predloženia do 

AS UK návrhu použitia získaných finančných prostriedkov z predaja daného majetku. 

 

Hlasovanie č.5: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 12 7 12 0 0 

 

Bod 6. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

Pani kvestorka predstavila predkladaný rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. Doc. 
Ševčík položil otázku ohľadne výnosov z vybraného školného. Zaujímal sa, či fakulty 
odvádzajú rektorátu UK 3 % z vybraného školného. Pani kvestorka informovala, že odvod vo 
výške 3 % pre rektorát je v gescii hlavného kontrolóra. Pani kvestorka vysvetlila, že daň 
zaplatenú z príjmu (z  podnikateľských aktivít jednotlivých fakúlt) bolo nutné zúčtovať 
z rektorátu na jednotlivé fakulty. Jednotlivé fakulty UK musia zlepšiť disciplínu pri 
vykazovaní informácií pre rektorát UK. Vedenie evidencie by sa malo do budúcnosti zlepšiť. 
Rektor UK informoval o výpadku z poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia. Pani kvestorka 
informovala, že rozpočet výnosov a nákladov je doplnený o informácie ohľadne výsledkov 
podnikateľskej činnosti jednotlivých fakúlt. Taktiež informovala o plánovaných kapitálových 
výdavkov, ako aj o plánovanom hospodárskom výsledku za rok 2018. 

Uznesenie č.6: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK schváliť predkladaný rozpočet výnosov 

a nákladov UK na rok 2018. 

 

Hlasovanie č.6: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 12 7 12 0 0 

 

Bod 7. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

Pani kvestorka predstavila komisii predložený materiál. Venovala sa najmä hospodárskym 
výsledkom jednotlivých fakúlt UK a zdôvodnila dosiahnuté hospodárske výsledky za rok 
2017. Niektoré fakulty vykázali v roku 2017 stratu zo svojej činnosti. Pri JLF UK bola strata 
vykázaná z dôvodu výpadku štrukturálnych fondov. FTVŠ UK vykázala stratu len na základe 



mzdových nákladov. Diskutovalo sa o nakladaní s prostriedkami určenými pre CĎV. Plánuje 
sa zvyšovať odbornosť a aj kvalita výstupov činnosti CĎV. Rektor UK informoval aj 
o personálnych zmenách vo vedení CĎV. 

Pani kvestorka oboznámila členov komisie, že Návrh na rozdelenie dane z príjmu za rok 2017 
bude taktiež predmetom schvaľovania. 

 

Uznesenie č.7: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK schváliť predkladanú Výročnú správu 

o hospodárení UK za rok 2017. 

 

Hlasovanie č.7: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 12 7 12 0 0 

 

Uznesenie č.8: 

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK schváliť Návrh na rozdelenie dane z príjmu za 

rok 2017 na súčasti UK. 

 

Hlasovanie č.8: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 11 6 11 0 0 

 

Bod 8. Informácia o dodatkoch k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018 

(písomne predkladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK) 

Rektor UK skonštatoval, že všetky dodatky sú zahrnuté v rozpočte výnosov a nákladov na rok 
2018. Dodatky sa vo väčšine prípadov týkali najmä financovania projektov VEGA? KEGA 
a ešte valorizácie miezd. 

Doc. Slaninová sa dopytovala po Výročných správach SHS. Pani kvestorka vie poskytnúť 
ktorúkoľvek výročnú správu SHS členom Finančnej komisie UK. Rektor UK spomenul, že 
Výročné správy sú dostupné aj v listinnej podobe v kancelárii kvestorky. 

Uznesenie č.9: 

Finančná komisia AS UK berie na vedomie informáciu o dodatkoch k zmluve o poskytnutí 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018. 



Hlasovanie č.9: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 10 6 10 0 0 

 

Bod 9. Rôzne 

V rámci bodu 9 Rôzne neboli prednesené žiadne podnety ani komentáre.  

 

Bod 10. Záver 

Po vyčerpaní programu predsedníčka komisie MUDr. Erika Macháčová, PhD. poďakovala 

členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 14:45 hod. 

 
Zapísala:  

PhDr. Mária Barteková 

 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. 

predsedníčka Finančnej komisie AS UK 


