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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 

Zápisnica z 23. zasadnutia 

Finančnej komisie AS UK z dňa 20.3.2019   

v Klube dekana PraF UK  

 

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 Štefan Ondruš 

2.2 Slovak Telekom, a. s. 

2.3 Slovak Telekom, a. s. 

2.4 Motyčka Václav 

2.5 Lukáš Moravský 

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

UK). 

3. Predaj nehnuteľného majetku. 

(písomne predkladá: Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc., dekanka JLF UK)  

4. Rozpis dotácie na rok 2019 pre Univerzitu Komenského v Bratislave. 

5. 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. Konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná, vyzvala členov na doplnenie alebo pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia. 

Predsedníčka komisie navrhla doplniť ako nový bod programu Predaj nehnuteľného majetku a navhla 

ho zaradiť ako bod 3. Komisia konkludentne odsúhlasila program zasadnutia v predloženom znení. 

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

2.1 Štefan Ondruš – bez ďalších pripomienok zo strany členov komisie, 

2.2 Slovak Telekom, a. s. – bez ďalších pripomienok zo strany členov komisie, 



2.3 Slovak Telekom, a. s. – bez ďalších pripomienok zo strany členov komisie, 

2.4 Motyčka Václav – bez ďalších pripomienok zo strany členov komisie, 

2.5 Lukáš Moravský – bez ďalších pripomienok zo strany členov komisie, 

 

 

Hlasovanie č. 1:  

č. hlas. prítomných Za Proti zdržal sa 

1 12 12 0 0 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 1:    

Finančná komisia Akademického senátu UK zaujíma nasledovné stanovisko k Žiadostiam o 

udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK:    

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosti 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Bod 3. Predaj nehnuteľného majetku. 

Prof. MUDr. Andrea ČALKOVSKÁ, DrSc., dekanka JLF UK požiadala rektora UK o vydanie 

rozhodnutia o nepotrebnosti nehnuteľného majetku UK – pozemkov v meste Martin, so zámerom 

odpredať tieto pozemky štátu prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, pričom štát na týchto 

pozemkoch postaví novú nemocnicu. 

Členovia komisie upozornili na riziká prevodu pozemkov, prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, 

komisia schvaľuje zámer výstavby nemocnice, ale navrhuje zvážiť spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku do vlastníctva štátu. 

Členovia komisie považujú za vhodné aby ich oboznámil rektor alebo zástupcovia JLF UK ohľadom 

mechanizmov, ktoré zabezpečia bezproblémový prevod týchto pozemkov. Členovia komisie neboli 

dostatočne oboznámení so zámerom a požadujú viac informácií o spôsobe prevodu predmetného 

nehnuteľného majetku. 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 2:    

Finančná komisia Akademického senátu UK sa oboznámila s materiálom, žiada však predkladateľa 

ozrejmiť podrobnosti týkajúce sa zámeru a navrhnutého spôsobu prevodu nehnuteľného majetku. 

 

Hlasovanie č. 2:  

č. hlas. prítomných Za Proti zdržal sa 

1 13 11 0 2 



Bod 4. Rozpis dotácie na rok 2019 pre Univerzitu Komenského v Bratislave. 

Kvestorka UK oboznámila členov s novou metodikou delenia štátnej dotácie na UK na rok 

2019 a so zodpovedajúcim rozpisom delenia štátnej dotáciu medzi fakulty a ostatné súčasti 

Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2019. 

Kvestorka UK ďalej informovala, že ministerstvo školstva zadržiava UK 1,4 milióna Eur, 

ktoré budú uvoľnené až po predložení návrhov na implementáciu systémových opatrení 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania a ich implementácia by mal byť zrealizovaná 

najneskôr do konca roka 2021. Zo slov generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVV 

Mgr. Jozefa Jurkoviča vyplýva, že implementáciou opatrení sa chápe najmä rozvoj 

profesijných bakalárskych študijných programov a medzi iným aj zníženie počtu 

zamestnancov vysokých škôl. Členovia komisie navrhovali napísať vyjadrenie, v ktorom by 

zazneli výhrady akademickej obce voči takémuto spôsobu podmieňovania prideľovania 

finančných prostriedkov. 

V rámci rozpisu delenia štátnej dotáciu medzi fakulty a ostatné súčasti Univerzity 

Komenského v Bratislave na rok 2019 členovia komisie opäť pripomenuli, že fungovanie 

Vedeckého parku UK bolo dotované a ostatné súčasti UK mu pomáhali zo svojich 

prostriedkov, a teda sa opäť zvýšil morálny dlh Vedeckého parku UK. Preto členovia komisie 

navrhujú, že pokiaľ bude Vedecký park UK v budúcnosti zarábať svojim vedeckým 

výkonom, mal by tento dlho Univerzite vracať, pretože pokiaľ nastala situácia, kedy iné 

súčasti UK potrebujú financie na zabezpečenie chodu, sú im poskytované formou pôžičky, nie 

ako nenávratné darovanie. 

Hlasovanie č. 3:  

č. hlas. prítomných Za Proti zdržal sa 

1 13 13 0 0 

 

Uznesenie Finančnej komisie AS UK č. 3: 

Finančná komisia AS UK po prerokovaní a zapracovaní pripomienok, odporúča schváliť 

predložený návrh Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 

2019. 

 



Členovia Finančnej komisie AS UK sa ďalej zhodli, že podporujú iniciatívu, ktorá vzišla 

z kolégia rektora, a to upozorniť ministerstvo, že metodika delenia štátnej dotácie na rok 2019  

nebola vykonaná spôsobom, akým bolo ministerkou avizované, že bude uskutočnená, a to 

najmä čo sa týka hodnotenia karentovaných publikácií. 

Bod 5. Rôzne. 

Predsedníčka apelovala na členov komisie aby dali na vedomie fakultám, že materiály musia 

byť zasielané najneskôr v piatok pred konaním komisie, nakoľko ak prídu neskôr ich nie je 

možné distribuovať členom komisie a v takom prípade nemôžu byť zaradené na zasadnutie. 

Bod 5. Záver. 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 14.30 hod. 

Zapísal:  

Mgr. Daniel Zigo 

podpredseda komisie 

 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. 

predsedníčka Finančnej komisie AS UK 


