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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 

       

  Bratislava, 20. 12. 2019 

 

Zápisnica  

z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 18. decembra 2019  
 

Začiatok zasadnutia: 13:00 hod. 
Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo 

námestie 6, Bratislava). 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

5. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline.  

  ústne informuje: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK v Bratislave 

6. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

  písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK 

7. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 - 2021. 

  písomne predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka pre kvalitu 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne                  

hospodáriacich súčastí UK 

9. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS           

akad. roka 2019/2020. 

  písomne predkladá: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK 

10. Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie 

kompetencií komisií. Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh 

Dodatku k rokovaciemu poriadku AS UK. 

11. Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK. 

12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

škôl. 

15. Záver. 
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Zasadnutie AS UK viedli predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

a podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 

privítala prítomných členov AS UK, ako aj členov Vedenia UK na čele s rektorom UK prof. 

JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a hostí z radov členov akademickej obce UK. 

Konštatovala, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo 

podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 52 členov). 

Predsedníčka AS UK informovala o členoch AS UK, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí. 

 

 

Bod č. 2:  Schválenie programu 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne predstavila návrh 

programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov AS UK a rektora UK prof. JUDr. 

Mareka Števčeka, PhD., aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého 

programu zasadnutia. Keďže žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli predložené, 

predsedníčka AS UK dala plénu AS UK hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh programu zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1/18.12.2019 

Akademický senát UK schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK dňa 18. decembra 2019 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

5. Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline.  

6. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. 

7. Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 - 2021. 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS 

akad. roka 2019/2020. 

10. Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie 

kompetencií komisií. Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať návrh 

Dodatku k rokovaciemu poriadku AS UK. 

11. Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK. 
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12. Rôzne. 

13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

škôl. 

15. Záver. 

 

 

Bod č. 3:  Voľba návrhovej komisie 

Predsedníčka AS UK za členov návrhovej komisie odporučila zvoliť PhDr. Mgr. Simonu 

Kelčíkovú, PhD., doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. a Mgr. Martina Surového. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 2/18.12.2019 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.   

Mgr. Martin Surový. 
 

 

Bod č. 4:  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. ako prvému udelila slovo 

rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., ktorý sa vyjadril, že Vedenie UK 

nedisponuje žiadnymi novými informáciami pre AS UK, okrem informácie o aktuálnom dianí 

na internátoch v Mlynskej doline, prezentovanom v ďalšom bode aktuálneho zasadnutia. 

 

Predsedníčka AS UK sa následne obrátila na členov AS UK s možnosťou adresovať otázky na 

Vedenie UK.  

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. vystúpil so žiadosťou na prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. 

PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., aby vysvetlil svoje vyjadrenia o kontrole komunikačných 

kanálov (vrátane sociálnych sietí) Univerzitou Komenského v Bratislave, ktoré zaznelo na 

zasadnutí Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. 

Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. reagoval, že Oddelenie pre vonkajšie 

vzťahy RUK monitoruje komunikáciu piatich facebookových skupín a stránok, ktoré sú 

relevantné v rámci internátov v Mlynskej doline, a to len za účelom adekvátne reagovať na 

konkrétne otázky a podnety diskutujúcich a prezentovať im aktuálne stanovisko Vedenia UK 

s možnosťou poskytnutia bližších informácií, prípadne ich zdrojov. 

 

Ďalšia otázka zaznela od Bc. Alžbety Krajčovičovej, ktorá sa obrátila na prorektorku pre 

vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. vo veci vývoja situácie 

v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.  
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Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. podala vysvetľujúce stanovisko, že študijný 

odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo bol podľa novej sústavy študijných odborov s platnosťou 

od 1. 9. 2019 zaradený do študijného odboru Filológia. Nakoľko je to v rozpore s § 53a ods. 2 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách, Vedenie UK sa rozhodlo situáciu riešiť tým, že 

absolventom tohto odboru bude na diplomoch uvádzať absolvovanie odboru Filológia – 

prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rektor UK v tejto veci navyše oslovil aj Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, kde navrhuje úpravu zmeny názvov týchto študijných programov 

na prekladateľstvo a tlmočníctvo (v príslušnom jazyku). V tomto smere vznikla spolupráca 

s ďalšími univerzitami realizujúcimi zmienený študijný odbor, aby bola MŠVVaŠ SR prijatá 

úprava v zmene oficiálneho názvu týchto študijných programov na Prekladateľstvo 

a tlmočníctvo – „jazyková kombinácia“.   

 

 

Bod č. 5: Informácie o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala rektora UK prof. JUDr. 

Mareka Števčeka, PhD., aby prezentoval informácie o aktuálnom dianí na internátoch 

v Mlynskej doline, ktoré už sčasti odzneli aj na predchádzajúcom zasadnutí Predsedníctva 

AS UK, ako aj Študentskej časti AS UK.  

 

Rektor UK informoval o zlepšujúcej sa situácii vo vzniknutom súdnom spore, ktorý vyvolali 

nespokojní nájomníci majetku UK na internátoch v Mlynskej doline po ráznom ukončení 

a rozviazaní nájomných zmlúv zo strany vedenia UK. Rektor UK vysvetlil dôvody ukončenia 

týchto nájomných zmlúv (nedisciplinovanosť v platení nájomného, užívanie majetku 

v rozpore so zmluvnými podmienkami a pod.). Strany sporu, teda vedenie UK a nespokojní 

nájomníci, sa dohodli na ďalších vzájomných rokovaniach, keďže súd vydal vo veci sporu 

neodkladné opatrenie, ktoré dovoľuje nájomcom využívať majetok UK až do konečného 

súdneho rozhodnutia. V prípade niektorých nájomcov bolo rozhodnuté o ukončení nájmu 

dňom 31. 12. 2019 (klub Unique). Zdôraznil snahu vedenia UK dostať celú vyhrotenú 

situáciu, sprevádzanú mediálnymi útokmi, do vecnej roviny bežného obchodného sporu.  

Rektor UK zároveň vyjadril spokojnosť aj v oblasti medializácie celej záležitosti, kde sa 

stránky sporu vzdali konfrontačných výstupov a dohodli sa na kultivovanej komunikácii 

problematiky aj vo vzťahu k médiám a verejnosti. Väčšiu spokojnosť deklaroval aj v oblasti 

informovanosti študentov a tiež ich zástupcov v rámci Študentskej časti AS UK. 

Nové podmienky prenájmu majetku budú nastavené na základe transparentnej súťaže 

a primeranejším nastavením zmluvných podmienok nájomcov, teda popri komerčnom využití 

priestorov viac posilniť oblasť služieb študentom. 

V závere vystúpenia rektor UK požiadal všetkých o trpezlivosť a predstavil nového 

riaditeľa internátov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (VMĽŠ) Ing. Petra Petra, ktorý následne bude 

informovať o koncepte budovania novej fungujúcej štruktúry zverených internátov. Vyzval 

tiež prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., aby doplnil 

informácie o komunikačnej stránke celej problematiky. 
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Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. uviedol, že obraz UK sa v mediálnom priestore 

výrazne zlepšil a je prijímaný prevažne pozitívne. Prispelo k tomu podľa neho ucelenejšie 

informovanie médií, ktoré uvádzajú stanoviská a vyjadrenia UK v plnom znení. Na druhej 

strane sociálne siete zverejňujú množstvo rôznych statusov a komentárov, ktoré sa prorektor 

snaží v plnej miere sledovať a adekvátne na ne reagovať. Na tento účel sa začala využívať 

stránka mlyny.uniba.sk, kde sú uverejňované aj postoje a vyjadrenia vedenia internátov. 

Ocenil tiež vedenie internátov za priame reagovanie na jednotlivé podnety, čo podľa neho 

pomôže k rýchlejšiemu ukončeniu sporu. Nakoniec požiadal členov AS UK, a zvlášť jeho 

študentskej časti, aby boli nápomocní pri informovaní Vedenia UK o najnovších kauzách ako 

aj v prezentovaní stanovísk UK študentom a verejnosti.  

 

Po tomto vystúpení predsedníčka AS UK otvorila rozpravu. 

 

Ako prvý požiadal o slovo riaditeľ VMĽŠ Ing. Peter Petro. Informoval o vývoji situácie počas 

siedmich týždňov od svojho nástupu do funkcie.  

Zdôraznil, že predchádzajúce vedenie internátov zanechalo nefungujúci systém, v rámci 

ktorého VMĽŠ pôsobili bez praktickej naviazanosti a spolupráce s UK. Nefunkčné boli podľa 

jeho slov aj celkové ekonomické, personálne a správne procesy internátov. Okrem 

medializovaných problémov (havarijný stav balkónov, ktorý je aktuálne v procese riešenia) 

kritizoval aj nastavenie „ubytovacej“ politiky (neexistencia transparentných a 

štandardizovaných cenníkov). Z celkového hľadiska navrhol prioritne riešiť najkritickejšie 

procesné veci (ekonomika, personálna stránka) a včlenenie VMĽŠ do štruktúr UK.  

Vyjadril snahu o proštudentskosť, ktorá spočíva aj v informovaní prostredníctvom 

všetkých komunikačných kanálov (Facebook: Internát Mlyny) a priamej obojstrannej 

komunikácie vedenia internátov so študentmi. 

Z dlhodobejších záležitostí, ktoré je potrebné riešiť na internátoch, spomenul 

predovšetkým rekonštrukčné práce. Vyjadril sa k priebehu plánovanej rekonštrukcie 

Výškového bloku B, ktorý je aktuálne vo fáze prebiehajúceho verejného obstarávania 

projektovej dokumentácie (do 31. 1. 2020). Ocenil tiež priamu komunikáciu s vedením UK. 

 

Rektor UK následne zhrnul celú situáciu konštatovaním, že VMĽŠ sa pod novým vedením 

internátu dostávajú opäť pod kontrolu UK. 

 

Predsedníčka AS UK poďakovala vedeniu UK a riaditeľovi VMĽŠ za správu a následne 

otvorila rozpravu. 

 

Mgr. Askar Gafurov poukázal na dlhodobé zlyhávanie kontrolných mechanizmov AS UK 

vo vzťahu k VMĽŠ, pričom nastolil aj otázku budúceho nastavenia výkonu kontroly. 

Rektor UK vo svojej reakcii navrhol možnosť efektívnejšej kontroly Akademickým senátom 

UK a jeho komisií (predovšetkým finančnej komisie a komisie pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie) v záležitostiach konkrétneho nastavenia a dodržiavania zmlúv, ako aj lepšej 

spolupráce vedenia UK a AS UK. 
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Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. zdôraznil problematiku rekonštrukcie nehnuteľností 

v správe VMĽŠ. V tomto smere navrhol, aby Finančná komisia AS UK žiadala predkladanie 

finančných plánov všetkých relevantných súčastí UK. Vyjadril tiež záujem o prezentovanie 

predstavy nového vedenia VMĽŠ, v súčinnosti s vedením UK, ohľadom nastávajúcej 

rekonštrukcie. Ocenil prehodnocovanie nájomných zmlúv zo strany vedenia UK. 

V reakcii vystúpil riaditeľ VMĽŠ Ing. Peter Petro, ktorý deklaroval osobnú snahu 

o transparentnosť a otvorenosť. Bližšie predstavil plán rekonštrukcie, ktorý spočíva v týchto 

krokoch:  

1. Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, po ktorom bude v ideálnom prípade do 

apríla 2020 podpísaná zmluva. 

2. Do jedenástich mesiacov (polovica roka 2021) vypracovanie projektovej dokumentácie.  

3. Vyhlásenie obstarávania dodávateľa rekonštrukčných prác, ktorého víťaz by mohol byť 

v ideálnom prípade známy do jedného roka.  

Samotné rekonštrukčné práce by sa podľa neho mohli začať na prelome rokov 2022 

a 2023. 

 

Rektor UK vo svojej reakcii potvrdil zložitosť a časovú náročnosť rekonštrukcie, pričom 

zdôraznil, že rekonštrukcia sa týka nielen internátu Šturák B, ale aj ďalších budov v správe 

VMĽŠ-Mlyny UK. Vyjadril stanovisko, že projekt predchádzajúceho vedenia VMĽŠ (bývalý 

riaditeľ Mgr. Róberta Gula) bol nepoužiteľný. Celý harmonogram rekonštrukčných prác 

plánuje predstaviť na najbližšom zasadnutí AS UK. 

 

Predsedníčka AS následne ukončila rozpravu k tomuto bodu, pričom ocenila vôľu po 

zvýšenej spolupráci AS UK s vedením UK. 

 

Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol návrh uznesenia 

a predsedníčka AS UK vyzvala členov AS UK na hlasovanie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 54 28 54 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 3/18.12.2019  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie ústnu 

informáciu rektora UK o aktuálnom dianí na internátoch v Mlynskej doline. 

 

 

Bod č. 6: Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 

Úvodné slovo k materiálu predniesol dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Uviedol, že predmetný dodatok dáva štatút do súladu 

s platným znením zákona o vysokých školách, legislatívou na úrovni vnútorných predpisov 
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UK, ako aj vnútornými predpismi fakulty. V rámci dôvodovej správy boli špecifikované 

jednotlivé zmeny a úpravy v štatúte fakulty, ktoré vyplynuli zo zmien vnútorných predpisov 

fakulty (napr. rokovacieho poriadku vedeckej rady fakulty), zrušenia obmedzenia počtu 

funkčných období dekana a ďalšie ustanovenia a úlohy fakulty, ktoré neboli v štatúte doteraz 

uvedené. Na záver poďakoval komisiám AS UK za ich prácu pri preštudovaní materiálu a za 

ich odborné vyjadrenia. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval o prerokovaní 

dodatku na zasadnutí komisie a odporučil ho Akademickému senátu UK schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol návrh uznesenia 

a predsedníčka AS UK vyzvala členov AS UK na hlasovanie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 54 28 54 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 4/18.12.2019  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Dodatok č. 1 k 

Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 

 

 

Bod č. 7: Aktualizácia Dlhodobého zámeru UK na roky 2020 – 2021 

Problematiku aktualizácie Dlhodobého zámeru UK (DZ UK) na roky 2020 – 2021 

prezentovala prorektorka pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. Zdôraznila, že 

aktualizácia vychádza z Dlhodobého zámeru UK na roky 2014 – 2024, ako aj 

z predchádzajúcej aktualizácie (roky 2018 – 2019). Uvedený text prešiel pripomienkovým 

konaním (prorektorov, dekanov fakúlt, Vedeckej rady UK, Pedagogickou a vedeckou 

komisiou AS UK). Materiál bol hodnotený ako menej konkrétny, keďže sa čaká na schválenie 

nových akreditačných štandardov pre vysoké školy. Prorektorka Štvrtinová následne 

predstavila štruktúru DZ, v ktorom vyzdvihla predovšetkým nové body. Hlavným predmetom 

doplnenia a aktualizácie DZ UK bola vízia UK ako spoločensky zodpovednej výskumnej 

univerzity s kvalitnými absolventmi a medzinárodnou reputáciou. Ako vzdelávacia inštitúcia 

aktualizovala podmienky a ciele, za ktorých sa majú zlepšovať podmienky pre študentov 

v celom trvaní ich štúdia. Okrem iného aktualizácia obsahuje aj zlepšovanie ubytovacích 

podmienok a budovanie študovní. DZ vyjadruje aj snahu UK aktívne podporovať 

zahraničných študentov v štúdiu na UK v slovenskom jazyku.  V oblasti výskumu bola zvlášť, 

popri dôraze na materiálne vybavenie, vyzdvihnutá úloha doktorandov a následné 

podporovanie postdoktorandských miest. Okrem iného má DZ UK v rámci výskumu ambíciu 
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podporovať aj oblasť environmentálnej medicíny a potravinovej bezpečnosti. V oblasti 

Strategických cieľov v spoločenskej zodpovednosti necháva DZ priestor zapracovaniu 

najnovších akreditačných štandardov. Ako posledné prorektorka pre kvalitu spomenula 

aktualizáciu strategických cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa týka 

predovšetkým efektívneho využívania vedeckého potenciálu UK na komunikáciu zásadných 

tém a postojov s verejnosťou. 

 

Predsedníčka AS UK poďakovala prorektorke Štvrtinovej za prezentáciu aktualizácie DZ UK. 

 

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa v mene 

komisie vyjadril, že všetky pripomienky komisie boli v plnom rozsahu zapracované do 

predloženého návrhu a odporúča tento materiál na schválenie v pléne AS UK.  

 

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

PhD. uviedol, že jeho komisia sa predloženým návrhom nezaoberala. 

 

Predsedníčka AS UK následne o tomto bode otvorila rozpravu. 

 

Ako prvý vystúpil Matej Gajdoš s pripomienkou, že podľa prezentovaného návrhu 

aktualizácie DZ UK sa mu zdá, že UK sa uzatvára pred cudzojazyčnými študentmi. Jeho 

ďalšia otázka smerovala na procesy, ktoré majú za cieľ implementovať európske štandardy 

kvality do univerzitných štandardov.  

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. na pripomienku reagovala 

dementovaním názoru o znevýhodňovaní zahraničných študentov, keďže v prospech nich 

vypovedá až 9 bodov, ktoré sa týkajú štúdia v anglickom jazyku. UK im poskytuje väčší 

priestor študovať aj v slovenskom jazyku. Čo sa týka aplikácie európskych štandardov 

kvality, vyjadrila sa v ich prospech, pričom celý proces čaká na schválenie nového systému 

slovenských štandardov. 

 

Mgr. Askar Gafurov poukázal na plnenie konkrétnych záväzkov DZ (zvýšenie zastúpenia 

zahraničných študentov v %) a opýtal sa, aká je kontrola plnenia cieľov. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. reagovala, že niektoré parametre DZ UK 

boli nastavené nereálne, bez podrobnejšej analýzy (napr. plán počítal s nárastom študentov 

UK z radov zahraničných ERASMUS študentov na 20 %, pričom dnešná realita je na úrovni 

11,5 %). Zdôraznila preto vypracovanie kvalitnej analýzy aktuálneho stavu a nastavenie 

reálnych cieľov.  

Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef 

Masarik, DrSc. doplnil, že v rámci aktuálnych štandardov sa sleduje plnenie cieľov skôr na 

základe rastu/poklesu čísel, než na základe dosahovania určitých pevne stanovených cieľov. 

Zdôraznil tiež, že pravidelná aktualizácia DZ UK je zároveň podmienkou pre žiadosti o rôzne 

typy grantov, predovšetkým európskych. 
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RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa vyjadril, že sa v tomto bode zdrží hlasovania. Chýbalo mu 

totiž vyhodnotenie a analýza doterajšieho plnenia DZ UK, pričom sa vyslovil za zrušenie 

vypracúvania neustálych aktualizácií a za prípravu nového DZ UK na základe analýz. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., ako aj prorektor prof. RNDr. Jozef 

Masarik, DrSc. vyslovili súhlas s názorom, že je vhodné vypracovať nový DZ UK už 

v skoršom časovom horizonte (platný DZ UK je schválený do roku 2024).  

 

Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol návrh uznesenia 

a predsedníčka AS UK vyzvala členov AS UK na hlasovanie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 52 27 47 0 5 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 5/18.12.2019  

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Aktualizáciu 

Dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2020 - 2021. 
 

 

Bod č. 8: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Bod otvoril podpredseda AS doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý plénu AS UK 

prezentoval výpis z 20 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK.  

 

Úvodné slovo predniesol predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, 

CSc. Informoval, že komisia na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2019 prerokovala 

20 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku. Konštatoval, že 

hoci komisia mala na posúdenie málo času, prerokovala všetky žiadosti, z ktorých väčšina sa 

týkala predĺženia doby nájmu. Komisia odporučila AS UK predložené žiadosti schváliť. 

Formálne pochybenia, ktoré sa vyskytli v prípade štyroch žiadostí, boli odstránené. Zároveň 

navrhol, aby sa o všetkých návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. 

Predseda komisie ďalej predložil požiadavku, aby boli komisii predkladané rozpočty 

výnosov a nákladov nefakultných súčastí UK a Rektorátu UK, ako aj výročné správy 

o hospodárení týchto súčastí. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš v mene 

komisie odporučil návrhy prenájmov majetku UK na schválenie. 

 

Následne podpredseda AS doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. otvoril diskusiu. 

 

Doc. JUDr. Ján Škrobák, PhD. (prodekan PraF UK, hosť zasadnutia) formuloval vyhlásenie 

ohľadom uvádzania DPH pri prenájmoch, ktorým navrhol upraviť uznesenie žiadosti na 
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nájom majetku UK predloženého PraF UK (za slovom „+ DPH“ uviesť text: „ak prenajímateľ 

nerozhodne ináč“, ďalej v časti o cene za poskytované služby, kde DPH nebola vyslovene 

uvedená, vložiť za slová „podľa skutočnej spotreby nájomcu“ slovo „+ DPH“). 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyjadril s touto 

úpravou návrhu uznesenia svoj súhlas a navrhol uznesenie schváliť v upravenom znení. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. vyjadril k predchádzajúcemu návrhu tiež svoju podporu. Navyše 

navrhol, aby sa v prípade prenájmov majetku univerzitným pastoračným centrám zmenila 

doterajšia forma, t. j. prenájom „za 1 euro“ sa nahradil výpožičkou. Táto úprava by podľa 

neho mohla zabrániť prípadným námietkam o nehospodárnom nakladaní s majetkom UK. 

K tejto veci predniesol aj návrh uznesenia. 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. podporil 

prednesený návrh uznesenia, ktorým by AS UK odporučil vedeniu VMĽŠ a vedeniu UK 

rokovať so štatutárnymi zástupcami univerzitných pastoračných centier o výpožičke majetku.  

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. vyjadril svoj súhlas s úpravami prednesenými 

prodekanom doc. JUDr. Jánom Škrobákom, PhD. V prípade zvýhodnených prenájmov 

zdôraznil svoju podporu inštitúciám (UPC-čkám), ktoré poskytujú študentom služby zadarmo, 

avšak v prípade ich komerčnej činnosti by sa mal prenájom posudzovať osobitne. 

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. konštatoval, že 

komisia neprerokovala žiadosti o prenájom a neprijala k nim uznesenia.  

Následne sa vyjadrila prorektorka pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD., 

ktorá navrhla počkať s prijatím doplňujúceho uznesenia k návrhu na výpožičku majetku, 

nakoľko je aktuálne v príprave koncepcia nakladania s majetkom UK, ktorej súčasťou budú aj 

štandardy nájmov aj cenník nájmov. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. zdôraznil, že forma výpožičky („bezplatný prenájom“) je 

vhodnejším spôsobom poskytnutia priestorov pre nepodnikateľský subjekt. 

Za návrhovú komisiu sa k problematike vyjadril doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. ktorý 

odporučil AS UK hlasovať o uznesení vo formulácii „akademický senát odporúča“ bez 

časového vymedzenia. S týmto riešením súhlasil aj doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. 

 

Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol procedurálny 

návrh, aby sa o zapracovaní úprav prednesených prodekanom PraF UK, ako aj o návrhoch 

uznesení k predloženým žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval o podanom 

procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho 

poriadku AS UK považoval za schválený.  

 

Predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol návrhy uznesení 

a podpredseda AS UK vyzval členov AS UK na hlasovanie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 52 27 52 0 0 schválené 
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Podpredseda AS UK konštatoval, že návrhy uznesení boli schválené. 

 

 

Uznesenie č. 6/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o  celkovej výmere 50,89 m², ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25,  v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

katastrálne  územie  Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 

727 vydanom  katastrálnym úradom – Správou katastra pre hlavné 

mesto SR  Bratislavu, druh stavby 11 – Budova pre školstvo na 

vzdelávanie a  výskum, číslo parcely 3117/7 o  výmere 1 472 m
2
, 

na ktorej sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia  č. 02  18,11 m
2
 

denná miestnosť č. 01  11,90 m
2
 

predsieň  č. 01a    2,50 m
2
 

WC              č. 01b    1,13 m
2
 

čakáreň  č. 010    8,95 m
2
 

chodba              č. 011    1,75 m
2
 

WC pre pacientov č. 01c    0,22 m
2
 

umyváreň  č. 01d    0,23 m
2
 

schodisko  č. 014    0,90 m² 

sklad              č. 013    1,94 m
2
 

vchod              č. 021    3,26 m² 

spolu                 50,89 m² 

Identifikácia nájomcu AEDent, s.r.o. 

Sídlo: Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava 

Zastúpená:  MUDr. Andrej Elan - konateľ 

IČO: 52131912 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – 

zubná ambulancia 

Výška nájomného 40 EUR/m
2
/rok  

(2 035,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) 

a dodávku tepla bude fakturovaná paušálne od 01.03.2020 vo výške 

573,60 EUR bez DPH /rok.  

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej, studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2025 

Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia 
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predmetu nájmu 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 7/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor - miestnosť č. 923 o výmere 20 m2, ktorý sa  

nachádza v  budove č. súpisné 6220, blok B9, 1. posch., na ulici 

Botanická 7 v obci Bratislava, okres Bratislava, katastrálne územie 

Bratislava Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom katastrálnym úradom Bratislava – Karlova Ves, číslo 

parcely 3146 o výmere 570 m², na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská arbitrážna,  a. s. 

Sídlo: Karloveské rameno 6, 841 04  Bratislava 

Zastúpená: Ing. Andrea  Duchoňová,  predseda predstavenstva 

IČO: 35 922 761 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárie 

Výška nájomného 39,83 EUR/1 m
2
/rok 

(796,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za poskytované služby vodné, stočné, revízia a údržba has. 

prístrojov a hydrantov, nepretržitá strážna služba, upratovanie 

spoločných priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a 

dezinsekcia je fakturovaná paušálne od 1.4.2020 vo výške 

989,26 EUR vrátane DPH /rok.  

Doba nájmu od 1.4.2020 do 15.8.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 8/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory v budove Vysokoškolského internátu 

Družba UK v Bratislave, a to: 

 

a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m
2
,  na 5. poschodí v objekte D1 ,  
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súpisné č. 6, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísané  na  liste  vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym 

úradom – Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, druh 

stavby 11 – budova  pre školstvo  na  vzdelávanie  a  výskum, číslo  

parcely 3118, o výmere 1583 m2 , na ktorej sa stavba nachádza 

 

b) miestnosť č. 526 o rozlohe 13,4 m
2
, na 5. poschodí v objekte D2, 

súpisné č. 6161, na ulici Botanická25, v obci Bratislava - m. č.  

Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie - Karlova 

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym 

úradom - Správou katastra pre hl.mesto SR Bratislavu, druh 

stavby 11 - budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum,  číslo 

parcely  3117/7, o výmere 1472 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

 

c) s účinnosťou od 01.04.2020 miestnosť č. 614 o  rozlohe 1 m
2
, 

v objekte B6 –Švédske domky, súpisné č. 6217, na ulici 

Botanická 7, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísané  na liste vlastníctva 

č. 727, vydanom katastrálnym úradom - Správou  katastra pre hl. 

mesto SR Bratislavu, druh stavby 13 - budova ubytovacieho 

zariadenia, číslo parcely 3142 o výmere 381 m
2
, na ktorej sa  

stavba  nachádza 

Identifikácia nájomcu Speed Wash s.r.o. 

Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 

Zastúpená:  Mgr. Vladimír Kupčo - konateľ 

IČO: 52 368 076 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie služby - pranie a sušenie bielizne bez obsluhy 

v automatických práčkach 

Výška nájomného 75 EUR/m
2
/rok  

(2 085 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za dodávku elektrickej energie, teplej, studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.4.2020 do 31.3.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 9/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – miestnosť č. 906 o výmere 20 m
2
, ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9, prízemie, na ulici 

Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 

vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –

Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č. 3146 

o výmere 570 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z. 

Sídlo: Botanická 22/11, 841 04 Bratislava 

IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

účely zriadenia provizórneho dočasného skladu na uskladnenie 

športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 EUR/m
2
/rok 

(796,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby Cena za poskytované služby – elektrická energia a ostatné služby je 

vo výške 307,94 EUR/ rok bez DPH, z toho:  

elektrická energia -           224,16 EUR bez DPH 

ostatné služby                  -             83,78 EUR bez DPH 

(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá 

strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz a 

likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.5.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 10/18.12.2019 

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 

priestory o výmere 66,14 m
2
, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, 2NP/35 m
2
 

a prízemie/31,14 m
2
), 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 m
2
, na 

ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o. 

Sídlo: Čelno 394, 976 98 Podbrezová – Lopej 

Zastúpená: Mgr. Michal Porubský 

IČO: 45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  zriadenie predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných 

administratívnych služieb (35 m
2
) a skladu (31,14 m

2
) 

Výška nájomného 80 EUR/m
2
/rok (za priestory o výmere 35 m

2
) 

40 EUR/m
2
/rok (za priestory o výmere 31,14 m

2
) 

(4 045,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m
2
/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.2.2020 do 31.1.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 11/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 47,86 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok C, 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 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu eMTe & co., s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 16, 851 06 Bratislava 

Zastúpená: Emília Trabalková 

IČO: 52 132 064 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

tetovacie štúdio 

Výška nájomného 50 EUR/m
2
/rok 

(2 393 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m
2
/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2020 do 31.3.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 
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Uznesenie č. 12/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 96,03 m
2
, 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 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu RNDr. Eva Janišíková, PhD. 

Bydlisko: Pittsurgská 1673/22, 010 08 Žilina 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 30 EUR/m
2
/rok  

(2 880,90 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m
2
/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 13/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 23,85 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok C, 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 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu Leroto s.r.o. 

Sídlo: Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava 

Zastúpená: Vladimír Franček 

IČO: 51 632 381 

Účel nájmu, spôsob  Kancelária 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Výška nájomného 60 EUR/m
2
/rok 

(1 431 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m
2
/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 14/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 161,25 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú  v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok G,  

1 a 2 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 m
2
, na ktorých  sa 

stavby nachádzajú 

Identifikácia nájomcu univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY) 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 05 Bratislava 

Zastúpená: Ing. Andrej Adamuščin, PhD., tajomník UPC MOSTY 

IČO: 42 271 355 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie evanjelického univerzitného pastoračného centra 

Výška nájomného 1 EUR/m
2
/rok 

(161,25 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m
2
/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 15.2.2020 do 15.2.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 15/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory o celkovej rozlohe 56 m
2
 – trafostanica  

TS 0752-000, v ktorej sa nachádza technologické zariadenie (VN 

a NN rozvádzač). Nebytové priestory sa nachádzajú v Bratislave na 

Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku 

parc. č. 207, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405. 

Identifikácia nájomcu ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Osoby oprávnené k podpísaniu zmluvy: 

JUDr. Szabolcs Hodosy, vedúca úseku riadenia financií 

Ing. Xénia Albertová, vedúca tímu riadenia vlastníckych vzťahov 

IČO: 36 361 518 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

trafostanica TS 0752-000 s technologickým zariadením, ktorej 

obsluhu vykonáva v zmysle platnej legislatívy nájomca 

Výška nájomného 89,50 EUR/m
2
/rok 

(5 012 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby bez energií a služieb 

Doba nájmu od 01.01.2020 do 31.12.2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 16/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom 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 

Identifikácia nájomcu Športový klub CABANOS, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava 

IČO: 30857163 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m
2
 a šatne 

pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m
2
 

- 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 
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Výška nájomného 6 členov á 105 EUR/rok/člen, spolu 630 EUR ročne 

Energie a služby 6 členov á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 129,60 EUR ročne 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

Uznesenie č. 17/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom 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 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Iuventa, Tehelná 25, 831 03 Bratislava 

IČO: 36067504 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m
2
 a šatne 

pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m
2
 

- 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 

Výška nájomného 6 členov á 105 EUR/rok/člen, spolu 630 EUR ročne 

Energie a služby 6 členov á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 129,60 EUR ročne 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 18/18.12.2019 

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  nájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove Centra 
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predmetu nájmu 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 

Identifikácia nájomcu KVR MISTRAL BRATISLAVA, Jasovská 19, 851 07 Bratislava 

IČO: 36069248 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m
2
 a šatne 

pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m
2
 

- 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 

Výška nájomného 5 členiek á 105 EUR/rok/člen, spolu 525 EUR ročne 

Energie a služby 5 členiek á 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, 

spolu 108 EUR ročne 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 19/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom 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 

Identifikácia nájomcu Jana Dukátová, Floglova 2, 811 05 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

- nájom šatne pre ženy miestnosť č. 214 o výmere 15,7 m
2
 

- tréningová činnosť reprezentantky SR v priestoroch posilňovne 

č. 102 o výmere 58 m
2
 a telocvične č. 223 o výmere 48,24 m

2
, 

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 

Výška nájomného 115 EUR/rok bez DPH – nájom skrinky v ženskej šatni, posilňovne 

a telocvične 

60 EUR/rok bez DPH + 12 EUR/rok DPH, spolu 72 EUR/rok za 

uloženie lode 

Energie a služby 20 EUR/rok bez DPH + 4,00 EUR/rok DPH, spolu 24 EUR/rok za 

náklady na energie (dodávka elektrickej energie, vody) 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 20/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom 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, parc. č. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava 

IČO: 30808022 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

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. 

Výška nájomného 60 EUR/1 priečku/rok bez DPH  

(DPH 12 EUR, spolu 72 EUR/1 priečku/rok s DPH,  

t. j. za 18 priečok 1 296 EUR ročne s DPH) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 21/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom 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 

Identifikácia nájomcu Klub dunajských vodákov Slávia Univerzita Komenského 

v Bratislave, Repašského 6, 841 02 Bratislava 

IČO: 30856710 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

- 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 m
2
 a šatne 

pre mužov miestnosť č. 210 o výmere 15,7 m
2
 za účelom šatní 

a odloženia športového náradia 
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Výška nájomného 60 EUR/1 priečku/rok bez DPH  

(DPH 12 EUR, spolu 72 EUR/1 priečku/rok s DPH,  

t. j. za 12 priečok spolu 864 EUR ročne s DPH) 

 

poplatok za užívanie šatní členmi nájomcu vo výške 

105 EUR/rok/člen, t. j. za 12 členov 1 260 EUR ročne 

Energie a služby 18 EUR/rok/člen bez DPH + 3,60 EUR/rok/člen DPH, spolu pre  

12 členov 259,20 EUR/rok za náklady na energie (dodávka 

elektrickej energie, vody) 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 22/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Časť nebytového priestoru č. NP01 nachádzajúceho sa 

v polyfunkčnom  objekte so súp. č. 56, vchod Vajanského nábrežie, 

prízemie, zapísaný na liste vlastníctva 5552, vedenom Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor pre okres Bratislava I, obec 

Bratislava – m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto 

nasledovne:  

Nebytový priestor č. NP01 v stavbe súpisné číslo 56 na pozemku 

parc. č. 224 (parcela 224 pod stavbou je evidovaná na LV č. 7487), 

popis stavby polyfunkčný objekt; vchod do nebytového priestoru sa 

nachádza na Vajanského nábreží, nebytový priestor sa nachádza na 

prvom podzemnom podlaží, prízemí a na prvom a druhom 

poschodí. 

Prenajímaná časť nebytového priestoru má samostatný vchod 

z Prešernovej ulice; prenajímaná časť nebytového priestoru zaberá 

časť prvého podzemného podlažia. Pozostáva z týchto miestností a 

priestorov: predsieň (zahŕňa priestor za vstupom; vstupné 

schodisko; predsieň); sklad I. (sklad pri schodisku a sčasti pod 

ním); šatňa; reštaurácia; sklad II (sklad so vstupom z reštaurácie, 

nachádzajúci sa pod nádvorím); chodba (chodba medzi reštauráciou 

/priestor pri bare/, vstupom na toalety, do salóniku a do kuchyne, 

chodba pri vstupe do kuchyne); WC ženy; WC muži; salónik; 

kuchyňa; sprcha. 

Celková úžitková podlahová plocha vo výmere 338,01 m
2
. 

Identifikácia nájomcu T-J s.r.o. 

Sídlo: Brnianska 3717/29, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 

PSČ 811 04 

Zastúpená:: Tomáš Jozaniak, konateľ 
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IČO: 50 980 416 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

reštaurácia – komerčná prevádzka 

Výška nájomného 19 EUR/m
2
/mesiac + DPH (ak prenajímateľ v súlade so zákonom 

rozhodne, že sa neuplatní oslobodenie od DPH) 

(77 066,28 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)  

Energie a služby elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie podľa 

skutočnej spotreby nájomcu, + DPH 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 23/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory s celkovou rozlohou spolu 292,65 m
2
, ktoré 

predstavujú miestnosti č. 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 

123 a 124 v budove Nových teoretických ústavov Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, na ulici Sasinkova č. 4 

v Bratislave, súpisné č. budovy 2627, nachádzajúcej sa na parcele 

registra C, parcela č. 9801/3, zapísanej na LV č. 3405, vedenom 

katastrálnym úradom Staré mesto, obec Bratislava-Staré mesto 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o. 

Sídlo: Šášovská 14, 851 06 Bratislava 

Zastúpená: PhDr. Ing. Tomáš Kaiser, konateľ 

IČO: 44822316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom a študentom 

LF UK, Ide o stravovacie služby spojené s výrobou (prípravou) 

pokrmov a nápojov a prevádzkou bufetu 

Výška nájomného a) Komerčné priestory (kuchyňa, bufet, sklad a sociálne priestory) 

v celkovej ploche 114,90 m
2
 

93 EUR za 1 m
2
 ročne = 10 685,70 EUR ročne 

 

b) Priestory jedálne pre zamestnancov a študentov v celkovej   

ploche 177,75 m
2
.................40,00 EUR za 1 m

2
 ročne = 7 110,00 

EUR ročne 

 

Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku 

jednostranne zvýšiť nájomné o percentuálnu mieru inflácie 

publikovanú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny 

rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských cien. 
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Energie a služby Službami spojenými s nájmom sú: dodávka elektrickej energie, 

dodávka plynu a dodávka teplej a studenej vody. 

Nájomca uhrádza prenajímateľovi skutočnú cenu za služby spojené 

s nájmom vyčíslenú na základe odpočtu meračov spotreby a na 

základe výšky vyúčtovacích faktúr od dodávateľov služieb. 

Nájomca je povinný platiť za služby preddavkovo, a to mesačnými 

splátkami na základe faktúry vystavenej správcom v zmysle 

Zálohového listu platieb. 

Ak sa v priebehu kalendárneho roka zvýši cena služieb alebo 

spotreba služieb, správca je oprávnený vystaviť Zálohový list 

platieb a nájomca sa zaväzuje platiť zvýšenú úhradu za služby. 

Odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečovať nájomca na 

vlastné náklady. 

Doba nájmu od 1.2.2020 do 31.1.2025 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 24/18.12.2019 

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

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor FTVŠ UK nachádzajúci sa na ulici Návr. arm. 

gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo I. 4298, číslo 

parcely 20823 o celkovej výmere podlahovej plochy 12 m
2
 

Identifikácia nájomcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

Zastúpená: 

Ing. Tomáš Fiala, riaditeľ odboru logistiky 

Ing. Ľuboš Calpaš, vedúci tímu interných služieb 

IČO: 31318916 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu 

Výška nájomného 1 224 EUR ročne (102 EUR mesačne) 

Energie a služby 35 EUR plus DPH (42 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 

Vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. 

Doba nájmu od 1.3.2020 do 28.2.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 25/18.12.2019 

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 

priestory na umiestnenie 7 ks nápojových 

a potravinovo/nápojových automatov o rozlohe spolu 7 m
2
 : 

 

1 automat – kávomat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 0 podlažie 

Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, 

v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kávomat v pavilóne CH1, 0 podlažie Univerzity 

Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove 

zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 

mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 

3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kávomat v pavilóne B2, 0 podlažie Univerzity 

Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty, v budove 

zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – 

mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 

3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kávomat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 

Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, 

v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 

0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 

fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 

obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kusový automat v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 

0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 

fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 

obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
 

 

1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 

Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty, 

v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na 

parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m
2
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Identifikácia nájomcu Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 

Sídlo: Cementárska 15, 900 31 Stupava 

Zastúpený: Ing. Václav Syrovátka a Ladislav Cupák, konatelia 

IČO: 35 766 875 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 7 ks automatov, z toho 4 kávových automatov 

a 3  kusových automatov pre využitie študentmi, zamestnancami a 

návštevníkmi fakulty (rôzne kávy, čaj, cukrovinky, bagety, nápoje) 

Výška nájomného 66 EUR/ m
2
/rok/ 1 automat 

Energie a služby Kávomat –CH1 vstupný vestibul – rozmer: 0,7 x 0,65 m 

Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 

Voda .............................0,505 EUR/mesiac 

Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 

 

Kávomat –CH1/0. podl.– rozmer: 0,7 x 0,65 m 

Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 

Voda .............................0,505 EUR/mesiac 

Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 

 

Kávomat –B2/0. podl. – rozmer: 0,7 x 0,65 m 

Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 

Voda .............................0,505 EUR/mesiac 

Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 

 

Kávomat – B1 (CH1 III) vestibul – rozmer: 0,7 x 0,65 m 

Elektrická energia .......19,35 EUR / mesiac ( 5,0  kWh/deň ) 

Voda .............................0,505 EUR/mesiac 

Spolu ...........................19,855 EUR s DPH/mesiac 

 

Kusový automat –CH1 vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 

Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 

Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 

 

Kusový automat –CH1 vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 

Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 

Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 

 

Kusový automat – B1 (CH1 III) vestibul – rozmer: 0,8 x 0,8 m 

Elektrická energia .......21,285 EUR / mesiac ( 5,5  kWh/deň ) 

Spolu ...........................21,285 EUR s DPH/mesiac 

 

Energie za 7 automatov celkom: 143,30 EUR s DPH/mesiac 

Doba nájmu od 1.1.2020 do 31.12.2024 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Podpredseda AS UK následne vyzval predsedu návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastiána 

Ševčíka, CSc. o prednesenienávrh uznesenia predloženého RNDr. Róbertom Kyselom, PhD., 

po ktorom dal o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 52 27 44 0 8 schválené 

 

Uznesenie č. 26/18.12.2019 

Akademický senát UK odporúča rektorovi UK a riaditeľovi Vysokoškolského mesta 

Ľ. Štúra - Mlyny UK rokovať o výpožičke nehnuteľného majetku UK – priestorov  

univerzitných pastoračných centier s ich štatutárnymi zástupcami. 

 

 

Bod č. 9: Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií 

v LS akad. roka 2019/2020 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil ucelený harmonogram 

zasadnutí AS UK do konca akademického roka 2019/2020. Následne otvoril k tomuto bodu 

rozpravu. O prezentovanie pripomienok neprejavil žiaden člen AS UK záujem, preto dal 

o schválení tohto harmonogramu hlasovať. 

 

č. hlas. Prítomných Kvórum Za proti zdržal sa Výsledok 

8 52 27 52 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 27/18.12.2019 

Akademický senát UK schvaľuje Rámcový harmonogram zasadnutí pléna 

Akademického senátu UK, predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020. 

 

 

Bod č. 10: Návrh na rozdelenie komisie (PedVed), vytvorenie novej komisie a určenie 

kompetencií komisií. Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom vypracovať 

návrh Dodatku k rokovaciemu poriadku AS UK. 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil návrh na vytvorenie 

pracovnej skupiny k príprave návrhu k dodatku k rokovaciemu poriadku AS UK. Pracovná 

skupina by sa venovala rozdeleniu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a aktualizácii 

kompetencií komisií AS UK. Za hlavný dôvod rozdelenia komisie uviedol predovšetkým jej 

veľkosť, resp. početnosť členov tejto komisie, rozsiahlosť jej agendy, ako aj problém 

s uznášaniaschopnosťou jej zasadnutí. Pripomenul, že jej agenda sa týkala aj zahraničných 

vzťahov a tiež vzťahov s verejnosťou. Zároveň vyjadril názor, že kompetencie komisií by sa 

mali čo najmenej prekrývať. 

 

Následne podpredseda AS UK otvoril rozpravu. 
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Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prezentovala poznámku k rozdeleniu Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK s možnosťou spoločných zasadnutí viacerých komisií 

k spoločným záležitostiam. Tiež pripomenula hlavný dôvod návrhu na rozdelenie komisie, a 

to problém uznášaniaschopnosti, veľmi početnej, momentálne 28-člennej komisie. Navrhla 

vytvoriť komisiu pre zahraničnú spoluprácu a styk s verejnosťou, ktorá by pokrývala agendu 

prorektorov pre medzinárodne vzťahy a pre vonkajšie vzťahy.  

 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že navrhovanú pracovnú skupinu majú tvoriť 

predsedovia stálych komisií AS UK, pričom vyzval plénum, aby navrhlo ďalších kandidátov.  

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. navrhol za členov pracovnej skupiny Mgr. Gašpara 

Fronca a za študentskú časť AS UK Mgr. Filipa Vincenta. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. 

navrhol za člena pracovnej skupiny prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. Menovaní vyjadrili so 

svojím menovaním do pracovnej skupiny súhlas. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. ďalej podal návrh zaradenia do pracovnej skupiny celého 

predsedníctva AS UK, čím by svojich zástupcov v pracovnej skupine mala aj ŠČAS UK. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. v súvislosti s kreovaním pracovnej skupiny navrhol, aby sa do 

uznesenia zapracovala aj aktualizácia Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK. Na 

základe toho padol návrh, aby bol do pracovnej skupiny prizvaný aj RNDr. Róbert Kysel, 

PhD., s čím menovaný vyjadril svoj súhlas. 

 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. sa k rozdeleniu 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK vyjadril s tým, že jeho prorektorská agenda sa 

dotýka prakticky všetkého. Následne sa presadil návrh prorektora prof. RNDr. Jozefa 

Masarika, DrSc. aby do pracovnej skupiny boli prizvaní aj všetci prorektori. 

 

Po tom, ako predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prečítal 

doplnený návrh uznesenia, vrátane aktualizácie Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch 

AS UK a kompletného personálneho obsadenia navrhovanej pracovnej skupiny, dal 

predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. o návrhu uznesenia hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 51 26 51 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 28/18.12.2019 

Akademický senát UK zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá vypracuje návrh príslušného 

dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK, predmetom ktorého bude rozdelenie 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, vytvorenie novej komisie, aktualizácie 

kompetencií komisií a aktualizácia Zásad prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK, 

v zložení: predsedovia stálych komisií AS UK, predsedníčka a podpredsedovia AS UK, 

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (PdF UK) a RNDr. Róbert Kysel, PhD. (FMFI UK). 

Na zasadnutia pracovnej skupiny budú pozvaní všetci prorektori UK. 
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Bod č. 11: Doplňujúca voľba členov do komisií Akademického senátu UK 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. otvoril bod o doplňujúcej voľbe 

členov komisií AS UK. Vyzdvihol zodpovednosť a pravidelnú účasť členov na rokovaniach 

komisií, kde dve neospravedlnené absencie znamenajú zánik členstva v komisii. 

 

Mgr. Filip Vincent z titulu podpredsedu AS UK za Študentskú časť AS UK navrhol celkovo 

deväť kandidátov na členstvo v komisiách z nečlenov AS UK.  

 

Na výzvu doplnenia ďalších kandidátov na členstvo v komisiách už z pléna AS UK nikto 

nereagoval. 

 

Následne predseda návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prečítal návrh 

uznesenia, o ktorom dal predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 50 26 49 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 29/18.12.2019 

Akademický senát UK volí  

I. 

Mgr. Daniela Ziga (PraF UK) za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

Bc. Matúša Mažáryho (PraF UK) za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie 

Akademického senátu UK, 

III. 

Adama Kováčika (FaF UK), Kristínu Šlonerovú a Alex Šurinovú (FSEV UK), Mgr. 

Luciu Procházkovú a Jána Šutého (PriF UK) za členov Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, 

IV. 

JUDr. Stanislava Mihálika (PdF UK) za člena Pedagogickej a vedeckej komisie 

Akademického senátu UK, 

V. 

Bc. Martina Matejoviča (PraF UK) za člena Právnej komisie Akademického senátu UK. 

 

 

Bod č. 12: Rôzne 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. vyzval na predkladanie návrhov 

a pripomienok v rámci bodu Rôzne. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predniesol pripomienku zo zasadnutia Akademického 

senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, na ktorom vyvstal problém 

s nespokojnosťou zahraničných doktorandov s podmienkami ubytovania na internátoch UK. 

Rovnaké námietky vzniesli aj zahraniční študenti magisterského štúdia, ktorí sú pri 

pretrvávaní takýchto podmienok pripravení odísť z UK. Prezentoval teda prosbu fakulty o 

slušnejšie ubytovanie pre zahraničných študentov. 
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Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, 

že pre všetkých žiadateľov o ubytovanie platí rovnaký princíp, teda, že každý, kto 

o ubytovanie požiada včas, ubytovanie aj dostane. V prípade zahraničných doktorandov preto 

apelovala na Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, aby zabezpečila 

schválenie väčších rezerv pre zahraničných študentov, ktorí na štúdium nastupujú neskôr ako 

domáci študenti.  

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš 

vyjadril otvorenosť diskutovať o potrebách zahraničných študentov, a preto apeloval na AS 

UK a vedenie UK, aby internáty UK boli prioritou nielen finančnou, z dôvodu ich 

neuspokojivého stavu, ale aby sa ako súčasť UK, ktorá sa vydáva za najlepšiu univerzitu na 

Slovensku, patrične zohľadnil aj ich rozvoj. 

 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa ako predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

vyjadril, že v tomto smere má predstavovať najdôležitejší orgán Rada pre kvalitu UK. V tejto 

súvislosti požiadal aj prorektorku pre kvalitu o vyjadrenie k zloženiu tohto orgánu. 

Prorektorka pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. sa podrobne vyjadrila 

k zloženiu a pôsobeniu Rady pre kvalitu UK (zloženej z predsedov fakultných rád pre kvalitu, 

prorektorov, bývalých rektorov, riaditeľov oboch internátov UK, riaditeľky Centra ďalšieho 

vzdelávania UK). Podľa nej je to orgán, ktorý dokáže zabezpečiť súčinnosť jednotlivých 

súčastí UK, pričom bude mať do budúcnosti stále väčší význam.  

Matej Gajdoš v súvislosti s Radou kvality UK zdôraznil, že má byť kladený predovšetkým 

dôraz na jej nezávislosť. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., ako aj doc. RNDr. Martin Putala, PhD. vyslovili 

poznámku k postaveniu Rady pre kvalitu v Štatúte UK, ako aj postaveniu voči Vedeniu UK 

a Akademickému senátu UK. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. podľa aktuálne zverejnených informácií spochybnil význam 

tohto orgánu UK z dôvodu jeho nízkej frekvencie zasadnutí. 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. reagovala objasnením frekvencie 

zasadania tohto orgánu, ktorý rokuje dvakrát do roka, pričom v priebehu roka 2019 zasadala 

až trikrát (posledné zasadnutie sa konalo 12. 12. 2019). Zdôraznila dôležitosť personálneho 

obsadenia, pričom uviedla, že v Rade pre kvalitu UK je aj zástupca študentov. Znova 

vyzdvihla jej úlohu v rámci UK aj s úvahou o jej lepšom nastavení v rámci zmien v Štatúte 

UK. 

Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa pozitívne vyjadril k zloženiu Rady pre 

kvalitu UK, pričom problematiku schvaľovania členov Rady pre kvalitu UK navrhol riešiť 

v rámci nového Štatútu UK s dôrazom na čo najlepšiu prácu v prospech UK. Podobne sa 

k veci vyjadril aj doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., podľa ktorého by mal byť orgán 

schvaľovaný Akademickým senátom UK a pôsobiť ako poradný orgán rektora UK, pričom 

o jeho personálnom zložení je potrebné diskutovať.  

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uzatvoril bod Rôzne a pristúpil k otvoreniu 

nasledujúceho bodu programu. 
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Bod č. 13: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK 

Podpredseda AS UK Mgr. Filip Vincent informoval o výsledkoch zasadnutia študentskej časti 

AS UK (18. 12. 2019), na ktorom sa dohodlo uskutočnenie výjazdového rokovania AS UK 

vo februári 2020. Predstavil aj projekty, na ktorých participuje ŠČAS UK, a to: Študentská 

aliancia Bratislava v spolupráci s ďalšími štyrmi bratislavskými vysokými školami 

a univerzitami, ako aj v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavou. Najbližšie 

rokovanie tejto aliancie je plánované na január 2020, kde sa plánuje diskutovať o 

problematike mestskej hromadnej dopravy pre študentov, univerzitnom športe, ako aj o 

pokračovaní v príprave projektu ONLINE. Na záver vystúpenia Mgr. Filip Vincent požiadal 

prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. o participáciu na 

zviditeľnení týchto projektov. 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uzatvoril tento bod programu a pristúpil 

k otvoreniu posledného bodu programu. 

 

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

vysokých škôl 

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

zasadnutí Rady vysokých škôl, ktoré sa konalo 17. decembra 2019. Pripomienkovalo sa 

nedostatočné navýšenie finančných prostriedkov pre univerzity, ktoré sa týkalo len valorizácie 

miezd, ale nezohľadňovalo rozvojové potreby slovenských vysokých škôl a univerzít. Načrtol 

tiež problematiku postavenia UK, ktorá sa síce uvádza ako výskumná univerzita, avšak bez 

adekvátnej finančnej podpory. Na zasadnutí sa riešili aj výsledky štatistiky krajín EÚ, podľa 

ktorej sa na Slovensku realizuje dlhšia doba štúdia, keďže väčšia časť študentov po 

absolvovaní prvého (bakalárskeho) stupňa pokračuje v štúdiu aj na druhom stupni 

vysokoškolského štúdia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na základe toho 

rozhodlo prideľovať v prvom roku magisterského štúdia znížené dotácie, a to len na úrovni 10 

%. Dochádza tu podľa neho k nerozlišovaniu kvality, keď študent pokračuje v 2. stupni 

štúdia, ktoré je týmto opatrením celoplošne postihované.  

Pripomienky zo zasadnutia RVŠ sa týkali aj kategorizácie zápočtov za tvorivú a vedeckú 

činnosť, ktoré vykazovali značnú možnosť manipulácie. Výrazná kritika metodiky MŠVVaŠ 

bola pri hodnotení kvality vedy, ktorej hodnotenie spočíva z hodnotenia predchádzajúcej 

komplexnej akreditácie a aktuálnych výkonov za posledné dva roky. Návrh RVŠ bol, aby sa 

obdobie posudzovania výkonov predĺžilo (napr. na 3 roky) a zároveň sa výraznejšie znížila 

váha komplexnej akreditácie (z navrhovaných 2 percentuálnych bodov o 3 %).  

RVŠ taktiež navrhla podľa zákona o vysokých školách zaviazať MŠVVaŠ SR organizačne 

zabezpečiť periodické hodnotenie kvality výskumnej a vedeckej činnosti, plánovanej na roky 

2021 – 2022. Tento postup má byť stratégiou, ako získať príležitosť vyjadriť sa 

k pripravovanej hodnotiacej metodike ministerstva už v roku 2020. 

 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. poďakoval doc. RNDr. Martinovi 

Putalovi, PhD. za informovanie a dal slovo zástupcovi v Študentskej rade vysokých škôl 

Matejovi Gajdošovi. 
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Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) naposledy pripomienkovala štandardy, ktoré majú 

zohľadňovať sektorové rozdiely v rámci niektorých odborov. Rovnako apelovali na 

Akreditačnú agentúru, aby vysvetlila, podľa čoho boli navrhnuté minimálne kritériá 

v poslednej časti štandardov (kritériá pre habilitácie a inaugurácie), na čo dostali odpoveď, že 

väčšina tejto metodiky sa bude prerábať, pričom budú zohľadnené pripomienky všetkých 

strán konania. 

Vyzdvihol aktuálnu problematiku zabezpečovania kvality podľa nového zákona 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, kde Študentská rada 

vysokých škôl získala projekt na školenie študentov všetkých vysokých škôl, ako rozpoznať 

kvalitu a vytvoriť kvalitné prostredie v rámci ich inštitúcií a angažovania sa pri vytváraní 

interných systémov zabezpečovania kvality. 

Závažnú problematiku rokovania predstavovala téma renovácie internátov v priebehu 

uplynulých dvoch rokov od pridelenia štátnych dotácií. K metodike delenia týchto financií sa 

ŠRVŠ predbežne zhoduje s vyjadreniami Rady vysokých škôl, predovšetkým v oblasti 

nedostatočného množstva finančných prostriedkov. V prípade čerpania prostriedkov 

pridelených UK vyjadrila ŠRVŠ značnú kritiku, avšak spolupracuje s vedením UK aj na 

navýšení týchto prostriedkov do budúcnosti. Celkový obraz vykonaných rekonštrukčných 

prác bude predstavovať prehľadová Kniha rekonštrukcií, ktorá je v procese prípravy. 

 

 

Bod č. 15: Záver 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom UK, 

členom Vedenia UK a hosťom za účasť a zaželala im príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 

Koniec zasadnutia:  15.30 hod. 

 

Zapísal:  

Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 

 

Návrhová komisia: 

PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD.  ................................................................. 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.   ................................................................. 

 

Mgr. Martin Surový     ................................................................. 


