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Zápisnica
z 22. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 03. 04. 2019
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

14.00 hod.
Auditorium maximum
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

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

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
tajné hlasovanie
Voľba podpredsedu AS UK.
tajné hlasovanie
Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.
písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK
Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok
2019.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin).
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia SHS UK
Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
Záver.

Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer,
PhD., ktorý privítal prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK a hostí.
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku
zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 53
členov).
O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali piati členovia AS UK (prof.
PhDr. Jozef Lysý, CSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. RNDr. Martin Putala,
PhD., Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD., Bc. Zuzana Pallová).
Bod č. 2:

Schválenie programu

Predseda AS UK MUDr. Daniel Böhmer, PhD. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený
na pozvánke a vyzval členov AS UK a rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby
predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia.
Predseda AS UK navrhol zaradiť do programu bod „Doplňujúca voľba členov komisií AS
UK“ ako bod č. 12. Na žiadosť prítomných z Martina predseda AS UK navrhol vymeniť body
č. 8 a č. 9.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol doplniť do bodu č. 6 voľbu člena Predsedníctva AS UK za
volebný obvod Prírodovedecká fakulta UK.
Keďže iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezazneli, predseda AS
UK dal následne hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

53

27

53

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 23/2019
Akademický senát UK schvaľuje program 22. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 03. 04. 2019 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
tajné hlasovanie
6. Voľba podpredsedu AS UK a člena Predsedníctva AS UK.
tajné hlasovanie
7. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.

písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK
8. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin).
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
9. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok
2019.
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia SHS UK
11. Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
12. Doplňujúca voľba členov komisií AS UK.
13. Rôzne.
14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
15. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
16. Záver.
Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. PaedDr. Janu Labudovú,
PhD., Mgr. Gašpara Fronca, Bc. Adama Štefunka.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

53

27

53

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 24/2019
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.,
Mgr. Gašpar Fronc,
Bc. Adam Štefunko.
Bod č. 4:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval predsedníctvu AS UK, že vyhovelo
jeho žiadosti o zaradenie tohto bodu programu na úvod zasadnutia. Uviedol, že informácie
členov Vedenia UK chce tlmočiť Akademickému senátu UK pravidelne, nakoľko sú dôležité.
Rektor UK uviedol, že jeho informácie sa budú týkať predovšetkým verejného obstarávania,
ktoré robí UK značné problémy. V rámci otvorenia verejného obstarávania a personálnych
zmien, ku ktorým došlo, zvolal stretnutie so zástupcami fakúlt UK a súčastí UK, ktoré sa
týkalo verejného obstarávania, na ktorom si prítomní chceli vzájomne vymeniť názory, v čom
sú na fakultách UK a súčastiach UK problémy a v čom môže byť Rektorát UK nápomocný.
Rektor UK konštatoval, že sa zapájali len dve lekárske fakulty UK a Farmaceutická fakulta
UK. Nikto iný nemal žiaden problém s verejným obstarávaním. Cieľom stretnutia mali byť
zmeny vo verejnom obstarávaní a vyjdenie v ústrety fakultám UK, no zástupcovia z iných
fakúlt UK nič nenamietali a nezapájali sa. Rektor UK konštatoval, že chcel členom AS UK
dať na vedomie túto informáciu, aby ju šírili ďalej na fakultách UK.

Rektor UK uviedol ďalšiu informáciu súvisiacu s verejným obstarávaním, ktorá sa týka
rekonštrukcie Výškového bloku Ľudovíta Štúra - blok B vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta
Štúra – Mlyny. K tvrdeniam študentov o tom, že nevedia čo sa na UK deje uviedol, že znova
zopakuje informáciu, že bola pripravená projektová dokumentácia a súťažné podklady na
rekonštrukciu a boli vykonané všetky protikorupčné a transparentné opatrenia. Každý študent
dostal e-mail so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú rekonštrukcie internátu. Po
konzultácii s mimovládnymi organizáciami sa na ich odporúčanie rektor UK rozhodol prijať
transparentné opatrenie, a to prípravné trhové konzultácie, ktorú spočívajú v tom, že celá
projektová dokumentácia bola ešte pred vyhlásením verejného obstarávania zverejnená na
webe môže byť pripomienkovaná všetkými verejnými subjektmi, ktoré sa potenciálne môžu
do verejného obstarávania prihlásiť. Konštatoval, že takýto postup bude štandardným
a informoval, že žiadne pripomienky zatiaľ neprišli a predkladať ich je možné do 08. 04.
2019. Všetky podklady boli postúpené dvom nadáciám, ktoré sa venujú transparentnosti
verejného obstarávania. Boli požiadané, aby nominovali svojho zástupcu do komisie, ktorá
bude preverovať všetky ponuky. Najskorší možný termín začatia prác je september 2019
a dotkne sa to približne 400 študentov.
K problémom s Vedeckým parkom UK rektor UK uviedol, že UK prevzala protokol o
výsledku kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom bol konštatovaný potenciálny
konflikt záujmov riaditeľa Vedeckého parku UK. Rektor UK sa dohodol na ukončení
spolupráce s riaditeľom Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. a spustil
proces hľadania nového riaditeľa. Najneskôr 04. 04. 2019 má byť zverejnený inzerát
s požiadavkami na webe a na portáli profesia.sk. Rektor UK informoval, že UK robí všetky
nevyhnutné kroky, aby UK neutrpela viac ako je nutné a následky boli čo najmenšie.
Následne rektor UK odpovedal na otázky, ktoré mu boli doručené od člena AS UK RNDr.
Róberta Kysela, PhD. Prvá otázka sa týkala nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného
funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností v súvislosti so zamestnaním
rektora UK na Ministerstve spravodlivosti SR a vo vydavateľstve C. H. Beck s. r. o. Rektor
UK uviedol, že na túto otázku by nemusel odpovedať, keďže podľa čl. 24 Rokovacieho
poriadku AS UK interpelácia sa môže týkať právomocí, ktoré spadajú do pôsobnosti rektora
UK a majetkové priznanie nie je takou otázkou, no napriek tomu odpovie. Odpovedal, že
funkcie predsedu komisie pre nový Občiansky zákonník sa nevzdá a je to preňho veľká česť.
Nepozná väčšie vedecké vyznamenanie pre právnika ako byť členom rekodifikačnej komisie.
K publikačnej činnosti vo vydavateľstve C. H. Beck s. r. o. uviedol, že publikačná činnosť
predstavuje výnimku zo zákona. Druhá otázka sa týkala Poradného zboru rektora, konkrétne
predstavenia jeho členov informácie, či je členstvo v Poradnom zbore rektora čestnou
funkciou. Rektor UK informoval, že Poradný zbor zriadil v nadväznosti na tradíciu rektora
Dr.h.c. prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc. Následne predstavil členov Poradného zboru
rektora, ktorými sú dvaja predchádzajúci rektori UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof.
PhDr. František Gahér, CSc., ďalej sú členmi bývalý prorektor prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc. a prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., ďalej prof. RNDr. Juraj Hromkovič,
DrSc. a prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., bývalý dekan Právnickej fakulty UK. Rektor UK
uviedol, že členstvo v Poradnom zbore rektora nie je čestnou funkciou ale honorovanou a
nakoľko nejde o vedúcich zamestnancov, nie je povinný zverejňovať výšku ich platu.
Predseda AS UK vyzval na predkladanie otázok. Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. sa
spýtala, aké sú najhoršie možné dopady pre UK týkajúce sa výsledku kontroly z Úradu pre
verejné obstarávanie. Rektor UK odpovedal, že proti protokolu z kontroly sa nedá právne
brániť a záver kontroly z úradu je právne záväzný. O výške prípadnej korekcie ale

nerozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Korekcie, ktoré hrozia, môžu byť vo výške do
100 %, teda do 18 mil. eur, čo je suma, za ktorú stavba bola vysúťažená. Predpokladá, že
v súlade s rozhodovacou praxou budú korekcie siahať do výšky 25 %. Robí všetko pre to, aby
následky boli minimálne.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. poďakoval rektorovi UK za odpovede a konštatoval, že otázky sa
týkali len oznámenia verejného funkcionára a nie majetkového priznania.
Bod č. 5:

Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poprosil členov AS UK o podporu návrhu
členov Vedeckej rady UK a informoval, že návrhy na členov Vedeckej rady UK pripravil
v spolupráci s prorektorom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., a to za rešpektovania
istých pravidiel, a to aby členom Vedeckej rady UK nebol niekto kto nemá vysokoškolský
titul profesor, aby bolo vo Vedeckej rade UK paritné zastúpenie spoločenských a politických
hodnôt a aby sa zvyšovala kvalita a prestíž UK a tak aj Vedeckej rady UK.
Predseda AS UK vyzval na predkladanie pripomienok.
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že v Štatúte UK sú uvedené dve zásady, ktoré je potrebné
dodržiavať pri návrhu členov Vedeckej rady UK, a ktoré podľa jeho názoru dodržané neboli
a spýtal sa na dôvod ich nedodržania. Následne citoval Štatút UK, podľa ktorého sa má pri
návrhu členov Vedeckej rady UK zohľadňovať primerané zastúpenie študijných odborov
a členmi majú byť spravidla prorektori UK a dekani fakúlt. Prorektor prof. RNDr. Jozef
Masarik, DrSc. uviedol, že predložený návrh členov Vedeckej rady UK vychádza z toho, že
veľké fakulty, ktoré majú veľa študentov a bohatú vedecko-výskumnú činnosť majú po päť
navrhnutých členov, menšie fakulty UK po štyroch členov, a niektoré fakulty UK sú v návrhu
zastúpené len dekanom fakulty. Pri výbere vychádzali z výkonnosti jednotlivých fakúlt
a z výkonnostných oblastí vedy a výskumu. Ďalej informoval, že v návrhu sú zastúpené
všetky odbory. K druhej zásade týkajúcej sa členstva prorektorov a dekanov vo Vedeckej rade
UK uviedol, že s výnimkou dekanov nebudú navrhnutí tí, ktorí nemajú vysokoškolský titul
profesor. K uvedenému sa rozhodli takto pristupovať, nakoľko v Štatúte UK je uvedené, že
členmi sú „spravidla“ prorektori a dekani fakúlt UK. Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik,
DrSc. uviedol, že v jednotlivých odboroch je kvalifikačná štruktúra na UK rozdielna a túto
skutočnosť zohľadnili. Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že nikdy sa nestalo, aby návrh
členov zámerne porušoval Štatút UK. Rektor UK uviedol, že nič nie je zámerne porušované,
ale boli akceptované aj návrhy z fakúlt UK. Dodal, že dekan musí byť členom Vedeckej rady
UK, lebo ex efficio je členom Vedeckej rady fakulty UK. K rozporu Rokovacieho poriadku
Vedeckej rady UK so Štatútom UK uviedol, že na to aby, mohol byť zmenený Rokovací
poriadok Vedeckej rady UK musí byť najskôr kreovaná Vedecká rada UK. Doc. Mgr. Pavel
Neogrády, DrSc. uviedol, že Vedenie UK má aj iné povinnosti ako vedecké a nepochybuje že
členovia Vedenia UK budú svoje zverené oblasti viesť elitne a súhlasí s rozhodnutím, že
členovia Vedenia UK, ktorí majú iné zverené oblasti vedenia pôsobenia nie sú navrhnutí za
členov Vedeckej rady UK.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že nesúhlasí s návrhom kandidáta prof. RNDr.
Jaromíra Pastoreka, DrSc., ktorý podpísal návrh na zrušenie výskumných agentúr. Prorektor
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. informoval, že nešlo o návrh na zrušenie výskumných
agentúr, ale o návrh na zreorganizovanie výskumných agentúr.

Žiadne ďalšie pripomienky nezazneli.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval
o spôsobe hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK
Počet všetkých členov AS UK:
66
Počet prítomných členov AS UK:
53
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
52
Počet platných hlasovacích lístkov:
50
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
1
kandidát

za

proti

zdržal sa kvórum

1. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

44

1

6

27

2. prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.

50

0

1

27

3. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

48

2

1

27

4. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

42

5

4

27

5. prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

48

1

2

27

6. prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

47

1

3

27

7. doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

43

2

6

27

8. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

49

1

1

27

9. prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

44

6

1

27

10. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

50

0

1

27

11. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

50

0

1

27

12. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

47

0

4

27

13. Mgr. Milan Jurík, PhD.

44

1

6

27

14. prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

49

1

1

27

15. doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

47

1

3

27

16. prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

46

2

3

27

17. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

43

3

5

27

18. prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

45

2

4

27

19. prof. PhDr. František Gahér, CSc.

44

3

4

27

20. prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

47

1

3

27

21. prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

46

0

5

27

22. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

46

1

4

27

23. prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

47

1

3

27

24. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

45

1

5

27

25. prof. RNDr.Peter Moczo, DrSc.

46

1

4

27

26. prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

46

1

4

27

27. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

44

2

5

27

28. prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

44

1

6

27

29. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

44

2

5

27

30. doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD.

43

2

6

27

31. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

45

1

5

27

32. Ing. Igor Lacík, DrSc.

44

2

5

27

33. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD.

47

1

3

27

34. prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

16

20

15

27

35. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

46

1

4

27

36. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

32

10

9

27

37. prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

45

4

2

27

38. prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

45

1

5

27

39. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

47

1

3

27

40. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

46

1

4

27

Okrem prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc. boli všetci navrhnutí kandidáti zvolení za
členov Vedeckej rady UK.
Uznesenie č. 25/2019
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.
prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD.
prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.
doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
prof. Mgr. Martina Slobodníka, PhD.
prof. RNDr. Petra Fedora, PhD.
doc. RNDr. Edity Partovej, CSc.
prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD.
prof. Mgr. Mariána Vanderku, PhD.
prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc.
prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.
ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD.
Mgr. Milana Juríka, PhD.
prof. RNDr. Michala Greguša, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD.
prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc.
prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.
prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvayho, PhD.
prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc.

prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD.
prof. PhDr. Romana Holeca, DrSc.
prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc.
prof. MUDr. Michala Megu, DrSc.
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.
prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc.
prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc.
prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD.
prof. RNDr. Ivana Vargu, PhD.
prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.
doc. Mgr. art. Márie Heinzovej, ArtD.
prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.
Ing. Igora Lacíka, DrSc.
prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., PhD.
prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.
prof. MUDr. Petra Šimku, CSc.
prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.
prof. Ing. Mariána Valka, DrSc.
prof. RNDr. Evy Zažímalovej, CSc.
prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA
za členov Vedeckej rady UK.
Bod č. 6:

Voľba podpredsedu AS UK a člena Predsedníctva AS UK.

Predseda AS UK vyzval na predkladanie návrhov kandidátov na podpredsedu AS UK.
Predseda AS UK navrhol PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD., ktorá vyjadrila s návrhom súhlas.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. navrhol prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. RNDr.
Róbert Kysel, PhD. navrhol prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc., ktorý s návrhom nesúhlasil.
Nakoľko prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. nebola prítomná na zasadnutí, súhlas
s návrhom potvrdili dvaja členovia AS UK a následne aj prof. PhDr. Zlatia Plašienková, PhD.
formou SMS.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka
a spôsobe hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 2
Voľba podpredsedu AS UK
Počet všetkých členov AS UK:
66
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
48
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
48
Počet platných hlasovacích lístkov:
44
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
4
kandidát

za

proti

zdržal sa kvórum

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

23

0

0

25

2. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

21

0

0

25

Nakoľko podpredseda AS UK nebol v prvom kole zvolený, nasledovalo druhé kolo
hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 3
Voľba podpredsedu AS UK
Počet všetkých členov AS UK:
66
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
47
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
47
Počet platných hlasovacích lístkov:
45
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
2
kandidát

za

proti

zdržal sa kvórum

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

23

0

0

24

2. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

22

0

0

24

Podpredseda AS UK nebol v druhom kole hlasovania zvolený. Predseda AS UK navrhol
vykonať novú voľbu podpredsedu AS UK na najbližšom zasadnutí AS UK.
Za člena Predsedníctva AS UK za Prírodovedeckú fakultu UK navrhol doc. RNDr. Vladimír
Falťan, PhD. kandidáta doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc. Doc. Mgr. Pavel Neogrády,
DrSc. vyjadril s návrhom súhlas.
Tajné hlasovanie č. 4
Voľba člena Predsedníctva AS UK
Počet všetkých členov AS UK:
66
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
41
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
41
Počet platných hlasovacích lístkov:
35
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
6
kandidát

za

proti

1. doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

35

0

zdržal sa kvórum
5

21

Uznesenie č. 26/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc. za
člena Predsedníctva Akademického senátu UK.
Bod č. 7:

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský informoval, že na diskusii na Predsedníctva AS UK
bol prijatý záver, že riadne zasadnutia AS UK nebudú zvolávané na základe vopred
schváleného harmonogramu. Mgr. Filip Vincent preto vypracoval dodatok k Rokovaciemu
poriadku AS UK.

Predseda AS UK informoval, že zasadnutia bez účasti rektora UK nemajú správnu polohu,
nakoľko ide o priamu kontrolnú činnosť AS UK rektora UK a Vedenia UK, preto sú
krátkodobé plány zasadnutí efektívnejšie. Bc. Adam Štefunko sa spýtal, či sa nedá do dodatku
zapracovať aspoň krátkodobé plánovanie zasadnutí. Predseda AS UK uviedol, že navrhuje
plánovanie zrušiť. Následne sa Bc. Adam Štefunko spýtal predsedu AS UK, či sa neobáva
situácie, kedy dôjde k zmene obsadenia Vedenia UK a harmonogram nebude. Predseda AS
UK odpovedal, že takej situácie sa nebojí a je potrebné skôr reagovať na aktuálne otázky
a termíny a nie zamýšľať sa nad tým, čo sa môže stať v budúcnosti. Doc. RNDr. Sebastián
Ševčík, CSc. informoval, že plánovanie je normálna vec a dekani fakúlt UK a riaditelia SHS
UK budú vedieť, dokedy je možné predkladať materiály a vnútorné predpisy. Ak sa
harmonogram riadnych zasadnutí vypustí, každé zasadnutie sa tak stane mimoriadnym
zasadnutím a na mimoriadnom zasadnutí sa nehlasuje o programe ani o doplnení programu.
Vidí tak rozpor s Rokovacím poriadkom AS UK. Predseda AS UK uviedol, že podľa jeho
skúsenosti ani plánovanie zasadnutí nepomohlo dochádzke. RNDr. Róber Kysel, PhD.
spochybnil argument vypustenia plánovania riadnych zasadnutí AS UK s odvolaním sa na
skutočnosť, že zasadnutia Vedeckej rady UK naplánované sú. Uviedol, že ak sa vypustia
riadne zasadnutia, každé zasadnutie bude mimoriadnym zasadnutím a bude narušený postup
predkladania materiálov, ktoré musia prejsť cez jednotlivé komisie, a tiež dodržiavanie
termínov, kedy fakulty nebudú vedieť, dokedy je možné materiály predkladať. Prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že AS UK musí konať aj operatívne a termíny preto musia
byť variabilné, aby sa na zasadnutí AS UK aj malo čo schvaľovať. Podpredsedníčka AS UK
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. sa spýtala na stanovisko Právnej komisie AS UK
a navrhla stiahnuť daný návrh z rokovania. Podpredseda AS UK Mgr. Daniel Zigo
informoval, že Právna komisia AS UK o dodatku nerokovala, ale je zjavné, že návrh má
uvedený legislatívny nedostatok a nerieši rozpor medzi riadnymi a mimoriadnymi
zasadnutiami a je nutné ho prepracovať. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že na
fakulte taktiež nemajú schválený harmonogram a zasadnutia napriek tomu fungujú. Bc. Adam
Štefunko sa spýtal, ako majú byť materiály pripravované včas bez naplánovaných zasadnutí
AS UK. Predseda AS UK odpovedal, že väčšina materiálov je pripravovaná Vedením UK, na
ktorého zasadnutia je prizývaný. Dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
uviedol, že otázku harmonogramu spolu s RNDr. Róbertom Kyselom, PhD. vyhodnotili ako
dobrú, nakoľko minimálne pre predkladanie materiálov fakultami UK musia byť stanovené
termíny.
Predseda AS UK pristúpil k návrhu podpredsedníčky prof. MUDr. Kataríny Adamicovej,
PhD. stiahnuť návrh na dopracovanie a prerokovanie v komisiách.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

53

27

53

0

0

Uznesenie č. 27/2019
Akademický senát UK sťahuje z rokovania návrh Dodatok č. 3 k Rokovaciemu
poriadku AS UK. Tento bod zaradí do programu až po jeho prerokovaní v príslušných
komisiách.
Bod č. 8:

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

Predseda AS UK udelil slovo rektorovi UK. Rektor UK informoval, že existuje uznesenie
vlády SR, ktoré podporuje vznik univerzitnej nemocnice v Martine, ktoré UK zaviazalo
vykonať určité kroky, no nedáva procesné možnosti ako ich zrealizovať. Prvým krokom bolo
rozhodnutie o vyhlásení majetku za nepotrebný, bez ktorého by tento proces nebolo možné
spustiť. Uviedol, že podporuje proces výstavby nemocnice v Martine, no upozornil na určité
právne a iné riziká. Informoval, že Predsedníctvo AS UK sa týmto návrhom zaoberalo
a výsledkom zasadnutia Predsedníctva AS UK bolo, že na zasadnutie AS UK boli prizvaní
primátor Martina prof. MUDr. Ján Danko, CSc. a dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. Rektor UK ďalej konštatoval, že Predsedníctvo AS
UK zaviazalo JLF UK v Martine, aby spresnila odpovede na určité otázky v stanovenom
termíne, čo JLF UK v Martine splnila. Upozornil, že návrh musí byť pravdepodobne
prerokovaný a schválený tiež v Správnej rade UK.
Následne predseda AS UK prečítal otázky zaslané dekanke JLF UK v Martine a jej odpovede.
Dekanka JLF UK poďakovala rektorovi UK za kroky, ktoré vykonal.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. uviedla, že Finančná
komisia AS UK sa oboznámila s návrhom a Finančná komisia AS UK a žiadala, aby
predkladateľ ozrejmil podrobnosti prevodu majetku. Predseda Právnej komisie AS UK JUDr.
Peter Lukáčka, PhD. informoval, že Právna komisia AS UK podporuje výstavbu univerzitnej
nemocnice s tým, že žiada doplnenie informácií. Predsedníčka Finančnej komisie AS UK sa
spýtala na tržby z predaja, či sa tvorba fondu týka UK alebo JLF UK. Rektor UK odpovedal,
že zákon predpokladá tvorbu fondu reprodukcie UK z výnosov z predaja majetku a zároveň
doplnil, že reprodukčný fond má aj UK aj fakulty UK, čo nie je právne doriešené ani vo
vnútorných predpisoch UK a doteraz sa k tomu pristupovalo ad hoc pri každom predaji.
Zároveň môže rektor určiť určité percento z predaja na tvorbu GARI fondu. Uvedené potvrdil
vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. konštatoval a zároveň sa obrátil s otázkou na primátora
Martina, ohľadom skutočnosti, že druh pozemku určuje územnoplánovacia informácia a ak je
táto informácia taká, že druh pozemku je stavebný pozemok, nie je potrebné na toto čakať.
Primátor Martina konštatoval, že tak ako v minulosti žiadal o kúpu pozemkov na uvedený
účel, teraz za tým istým účelom žiada ich predaj. Uviedol, že pozemky v stave v akom sú, sú
ornou pôdou, a keďže je to nad 2000 m2, môže ich kúpiť družstvo alebo súkromník
s licenciou na obhospodarovanie ornej pôdy. Dodal, že JLF požiadala o územné konanie,
mesto pozemky preklasifikuje na stavebné, ale len na účel výstavby nemocnice a to sa nebude
dať zmeniť. Uviedol, že obavy sú legitímne, no nejde o žiadne špekulácie, ale o dobro veci.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že mal na mysli to, ako tieto pozemky kategorizuje
existujúci územný plán, pretože ak sú kategorizované na výstavbu nemocnice alebo inú
zástavbu, nepodlieha UK režimu ponúkania poľnohospodárskej pôdy. Primátor Martina
uviedol, že v terajšom územnom rozhodnutí sú zaradené do špeciálnej výstavby pre
verejnoprospešné účely. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že ak má stavať štát,
tak už na svojom a pokiaľ pôda nie je vyňatá z pôdneho fondu, stále je ešte
poľnohospodárskou pôdou. Rektor UK uviedol, že nechce konšpirovať, no územný plán sa
tiež môže zmeniť, preto žiada senát, aby v prípade, že predaj schváli, ho zaviazal podpísať
zmluvu len so štátom. Upozornil, že v podmienkach súťaže síce je možné uviesť právo súťaž
zrušiť, no zároveň má povinnosť konať ako riadny hospodár, a preto ak dá niekto vyššiu
ponuku ako štát, nemohol by súťaž zrušiť. Taktiež, ak by súťaž zrušil, zostali by stavebné
pozemky, za ktoré sa platí niekoľkonásobne vyššia daň. Toto vidí ako potenciálne riziká.
Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že pozemky stoja

na mieste, kde je odsúhlasená stavba nemocnice a ak by niekto mohol niečo zneužiť, tak je to
primátor Martina, ktorý bol v Martine zvolený najmä preto, že sa odhodlal na projekt
výstavby nemocnice, preto treba veriť primátorovi, že sa nič také nestane. Mgr. Michaela
Dénešová uviedla, že ak by UK rušila súťaže len preto, či vyhral vhodný alebo nevhodný
kandidát, robilo by to zlé meno UK. Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka,
PhD. vyjadril názor, že realizácia by mala byť s tým zámerom aký je predstavovaný a malo
by sa prijať uznesenie, na základe ktorého bude rektor UK zaviazaný uzatvoriť zmluvu len so
štátom. Otázkou je potom potreba verejnej obchodnej súťaže, keď je dané, že zmluva bude
uzatvorená so štátom.
Rektor UK uviedol, že podporuje vznik univerzitnej nemocnice v Martine, ale ako štatutár
musí dávať pozor na záujmy UK. Informoval, že existuje ministerská výnimka zo zákona pre
verejnú ustanovizeň, no o takomto postupe nerád hovorí a nechce k nemu pristupovať. Hľadá
preto možné riešenia a spôsoby, keďže na pozemku UK nemôže UK nechať stavať nikoho
iného a toto ustanovenie sa momentálne nedá preklenúť.
Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že ak UK vyhlási verejnú obchodnú súťaž
a prihlási sa súkromná spoločnosť, ktorá vstúpi lebo bude chcieť konkurovať verejnému
zdravotníctvu a súťaž bude zrušená, zažaluje UK, lebo ju UK obrala o možný zisk - toto
riziko vidí ako reálne.
Primátor Martina upozornil, že diskusia je negatívna voči akademickej obci JLF UK tak ako
bola negatívna pri snahe pozemky kúpiť. Uviedol, že čas, ktorý venovali na rozvoj UK bol
zbytočný. Vyzval, aby sa nenechalo tak to, čo sa dá zhodnotiť, pretože ak sa proces zastaví,
pozemky budú ďalej ornou pôdou.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. spomenul, ako primátor pred piatimi rokmi žiadal AS
UK, aby JLF UK mohla pozemky kúpiť, kým ich nekúpi niekto iný. Do kúpy JLF UK
investovala vlastné prostriedky a teraz majú možnosť vzniku novej univerzitnej nemocnice,
kam budú môcť chodiť medici.
Mgr. Gašpar Fronc uistil primátora a JLF UK, že nikto nie je proti výstavbe univerzitnej
nemocnice, je len obava o to, aby vo verejnej obchodnej súťaži nekúpil pozemky niekto iný
a či by bol tento subjekt schopný spolupracovať s UK v oblasti výstavby nemocnice.
Rektor UK uviedol, že nezaznamenal nič negatívne voči akademickej obci JLF UK, ale že
treba mať v úcte fakty a je snaha nájsť vhodné riešenie. Navrhol, aby ho AS UK zaviazal
zriadením komisie, v ktorej budú právnici z Martina, z Ministerstva zdravotníctva SR a z UK,
ktorá sa pokúsi nájsť riešenia.
Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že diskusia neviedla k zamedzeniu predaja,
ale k hľadaniu právno-technického riešenia tak, aby bol proces dostatočne ošetrený, keďže
zodpovednosť ponesie rektor UK. Vyjadrila súhlas s návrhom na zriadenie komisie.
Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že má ísť
o univerzitnú nemocnicu, ktorá má aj iné funkcie ako obyčajná nemocnica, a preto neverí, že
by sa do súťaže prihlásil niekto iný.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. skonštatoval, že ministerská výnimka nie je správne
riešenie, ale treba ísť cestou verejnej obchodnej súťaže. Otázkou je, koľko je času na túto

záležitosť. Uviedol, že je rizikom prijať uznesenie, v ktorom bude rektor UK zaviazaný
podpísať zmluvu len so štátom, ak príde iný subjekt, ktorý ponúkne viac a UK súťaž zruší.
Otázka je, či toto riziko podstúpiť.
Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský navrhol ako riešenie zámennú zmluvu
s Ministerstvom zdravotníctva SR za pozemky v Bratislave v hodnote pozemkov v Martine,
prípadne vytvorenie akciovej spoločnosti. Navrhol sformulovať uznesenie, o ktorom má AS
UK hlasovať.
Mgr. Gašpar Fronc prečítal návrh uznesenia v znení: „Akademický senát UK poveruje rektora
UK zriadiť bezodkladne pracovnú komisiu pre dopracovanie podkladov k bezrizikovému
odpredaju nepotrebného majetku UK v Martine za účelom výstavby univerzitnej nemocnice.“.
Primátor Martina uviedol, že Európska investičná banka zaviazala SR minúť finančné
prostriedky na tento projekt do konca roka, preto predlžovanie tohto procesu je
kontraproduktívne, no rešpektuje názor AS UK. Dekanka JLF UK uviedla, že dostali
prostriedky 2 mil. eur na prípravu projektu, no musí byť východiskový bod, podmienkou je
pôda. Rektor UK uviedol, že bola jeho dobrá vôľa, že tento projekt vôbec spustil a vydal
rozhodnutie o nepotrebnosti a predložil návrh do AS UK. Z diskusie chcel vyabstrahovať
podnety na riešenie.
Prof. PhDr. Franišek Gahér, CSc. navrhol v návrhu uznesenia zmeniť slovo „poveruje“ na
„odporúča“ alebo „žiada“. Predseda Právnej komisie AS UK navrhol dať do uznesenia aj
časové hľadisko. Navrhuje sa „bezodkladne“. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. navrhol
uviesť namiesto „bezrizikovému“ „minimalizácii rizík“. Rektor UK dodal, že nevie či
splnenie časového hľadiska bude možné, nakoľko závisí od viacerých faktorov, rokovaní
s ministerstvom a pod.
Mgr. Gašpar Fronc prečítal upravený návrh uznesenie v znení: „Akademický senát UK žiada
rektora UK zriadiť bezodkladne pracovnú komisiu pre dopracovanie podkladov k
minimalizácii rizík pri odpredaji nepotrebného majetku UK v Martine za účelom výstavby
univerzitnej nemocnice.“.
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. dodal, že schváliť sa má zámer predaja a nie spôsob predaja.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že v návrhu je už zámer uvedený, a to že predaj sa
má vykonať formou verejnej obchodnej súťaže.
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. uviedla, že sú dva návrhy uznesení a je otázka, o ktorom
sa má hlasovať. Rektor UK pôvodný návrh na predaj pozemkov stiahol.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že by chcel počuť stanovisko JLF UK
k nahradeniu pôvodného návrhu. Dekanka JLF UK uviedla, že pre JLF UK je to negatívne,
pretože potrebuje pozemky predať a nevie kde je problém. Rektor UK sa k tomu vyjadril tak,
že nevie, čomu dekanka JLF UK nerozumie.
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že v návrhu je uvedené, že cena bude určená
znaleckým posudkom po tom, ako budú pozemky prekvalifikované. V odpovediach na
zaslané otázky ale JLF UK uviedla, že si znalecký posudok nechala vyhotoviť. Spýtala sa,
kedy budú pozemky zmenené na stavebné, kedy bude urobený znalecký posudok, kedy reálne

má prísť k predaju pozemkov a či to všetko nie je možné robiť aj bez toho, aby AS UK
schválil návrh.
Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že ak sa pozemky kupovali so zámerom
výstavby univerzitnej nemocnice, to bola podstata rozhodnutia o nepotrebnosti. Vyjadrila, že
ako právnička vidí viacero možných riešení, ale tiež riziká verejnej obchodnej súťaže. Cieľom
je teda nájsť najvhodnejšie riešenie, ktoré bude najmenej rizikové. Spýtala sa, aký je čas na
predloženie konkrétneho riešenia. Primátor Martina uviedol že uznesenie vlády prijalo štyri
body, ktoré sú podstatné pre to, aby vláda dala súhlas na ďalší krok – na výstavbu nemocnice.
Bez súhlasu UK je to ale zbytočné, proces sa minimálne na pol roka zastaví a prepadne
ponuka z Európskej investičnej banky.
Podpredseda AS UK Mgr. Daniel Zigo uviedol, že uznesenie, ktoré AS UK formuluje, je v
najlepšom záujme JLF UK a ak ich tlačí čas, treba nájsť také riešenie, aby súťaž prebehla čo
najrýchlejšie a bez vystavovaniu sa rizikám.
Mgr. Martin Daňko, PhD. konštatoval, že pre UK by bolo najvýhodnejšie, keby pozemky
predala hocikomu a za čo najviac, to ale nikto nechce, preto sa hľadá najlepšie riešenie.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že si praje aby bola univerzitná nemocnica
postavená, ale že UK musí chrániť svoje záujmy, preto navrhuje aby AS UK prijal navrhnuté
uznesenie.
Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa spýtal, či už sú vypracované nejaké znalecké posudky.
Primátor Martina odpovedal, že ide o predbežné znalecké posudky, ale zatiaľ k ornej pôde.
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutom uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

53

27

51

1

1

Uznesenie č. 28/2019
Akademický senát UK žiada rektora UK zriadiť bezodkladne pracovnú komisiu pre
dopracovanie podkladov k minimalizácii rizík pri odpredaji nepotrebného majetku UK
v Martine za účelom výstavby univerzitnej nemocnice.
Bod č. 9:

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam
UK na rok 2019.

Rektor UK informoval, že Metodika prešla Vedením UK, Kolégiom rektora UK a na pár
drobností kopíruje Metodiku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa ale
každý rok mení a je zlá. Poprosil o podporu Metodiky.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
Finančná komisia AS UK podporuje iniciatívu, ktorá prišla z Kolégia rektora UK, a to upozorniť

ministerstvo, že Metodika nebola vykonaná spôsobom, akým to bolo avizované, najmä čo sa
týka hodnotenia karentovaných publikácií.
Prof. PhDr. František Gahér, CSc. uviedol, že pokiaľ nie je text o aké stanovisko ide, je to
neurčité. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že všetci členovia Rady VŠ sa zhodli, že
takto to odznelo a že uznesenie Finančnej komisie AS UK je pre ďalšie obdobie dostatočné.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK doplnila, že kvestorka UK na zasadnutí Finančnej
komisie AS UK informovala o prostriedkoch, ktoré ministerstvo zadržiava UK a ktoré budú
uvoľnené až po predložení návrhov na implementáciu systémových opatrení v oblasti
vysokoškolského vzdelávania. Členovia komisie navrhli napísať vyjadrenie, v ktorom by zazneli
výhrady akademickej obce voči spôsobu podmieňovania prideľovania finančných prostriedkov.
Kvestorka UK uviedla, že prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. bol poverený vypracovať
text. Dodala, že sa zohľadnia možnosti, pretože niektoré fakulty môžu mať aj bakalárske študijné
programy. Prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. dodal, že na zasadnutí Rady pre vedu bude
táto vec prehodnotená.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK uviedla, že Finančná komisia AS UK odporúča schváliť
predložený návrh.
O Metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019
a Rozpise prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok
2019 sa hlasovalo samostatne.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

53

27

53

0

0

Uznesenie č. 29/2019
Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

53

27

51

0

2

Uznesenie č. 30/2019
Akademický senát UK schvaľuje Rozpis prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019.
Bod č. 10:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
Finančná komisia AS UK prerokovala šesť žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku a Finančná komisia AS UK odporúča schváliť všetky predložené
žiadosti.

Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. vyzvala na predkladanie
otázok a doplnení. Keďže žiadne otázky nezazneli, nasledovalo an block hlasovanie
o predložených žiadostiach.
č. hlas.
prítomných
kvórum
za
proti
zdržal sa
7

53

27

53

0

0

Uznesenie č. 31/2019
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

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

nájom nebytových priestorov o výmere 22,93 m2, 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, výmere 8942 m2, na ktorej sa
stavba nachádza.
Lukáš Moravský, sídlo: Trenčianska 724/48, Nová Dubnica 01851
IČO: 47779721
prevádzkovanie fotografického ateliéru
50,- eur/ m2/rok , t.j. 1 146,50 eur ročne za priestory o výmere
22,93 m2
16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 32/2019
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 o výmere 47,82 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D,
prízemie), na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č.
KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva

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

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, výmere 8942 m2, na ktorej sa
stavba nachádza.
Motyčka Václav, adresa trvalého bydliska : Andreja Mráza 4, 821
03 Bratislava
Klubovňa
40,- eur/ m2/rok , t.j. 1912,80 eur ročne za priestory o výmere 47,82
m2
16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2023
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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. 33/2019
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

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

nájom nebytových priestorov o výmere 20,85 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J,
1PP), 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, výmere 8942 m2, na ktorej sa
stavba nachádza.
Štefan Ondruš, trvalá adresa: 01306 Terchová 570, IČO: 34222243
sklad
35,- eur/ m2/rok , t.j. 729,75 eur ročne za priestory o výmere 20,85
m2
16,- EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2023.
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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. 34/2019
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

nájom nebytových priestorov o výmere 28 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok T, na streche
strojovni výťahu 14 m2 a v priestore strojovni výťahu 14 m2) na
ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č. KARLOVA VES,
okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves,
druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo
parcely 2929 , o výmere 17987 m2 , na ktorých sa stavba nachádza
Slovak Telekom, a. s., sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete
nájmu Átriové domky, blok T, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc
výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí
technologického zariadenia.
3 485,- EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Átriových domkoch, blok
T)
len elektrická energia na základe skutočnej spotreby
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2024
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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. 35/2019
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 o výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, na strojovni
výťahu, strecha, 17 m2) 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,

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

o výmere 8942 m2, na ktorých sa stavba nachádza
Slovak Telekom, a. s., sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469
Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej
infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej
elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete
nájmu Manželské internáty blok „D“, Staré Grunty, Bratislava“
zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí
technologického zariadenia.
3280,-EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Manželských internátoch,
blok D)
len elektrická energia na základe skutočnej spotreby
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2024.
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. 36/2019
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

nehnuteľný a hnuteľný majetok Učebno – výcvikového zariadenia
UK Modra-Piesok (ďalej len „predmet nájmu“),nachádzajúca sa na
parc. č. 7715, súp. č. 4008 a parc. č. 8106, súp. č. 4298 v k. ú.
Modra, obec MODRA, okres Pezinok, zapísané na LV č. 2758
R – KAISER, s.r.o., Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava, IČO 44 760
191,
ubytovanie a reštauračné služby (rekreácie, školy v prírode a iné
akcie)
Nájom za nehnuteľný majetok 944,03 €/mesiac;
Nájom za hnuteľný majetok 78,59 € bez DPH, DPH je 15,71 €,
spolu 94,30 €/mesiac s DPH;
Spolu nájomné: 1 038,33 €/mesiac, t. j. 12 459,96,- € ročne za celý
predmet nájmu.

Energie a služby

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne, a to vo výške
1038,33,- € (slovom: jedentisíc €).
sa nájomca zaväzuje uhradiť priamo dodávateľom médií na základe
dvojstranných zmlúv

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

predĺženie nájmu na dobu 1 rokov do 31. 03. 2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Bod č. 11:

Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom perrollam.

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský informoval, že uznesenie prijaté spôsobom perrollam musí byť prerokované v pléne AS UK. Vyzval na predkladanie pripomienok
k samotnému hlasovaniu. Nikto nemal žiadne pripomienky. Následne podpredseda AS UK
prečítal návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

53

27

53

0

0

Uznesenie č. 37/2019
Akademický senát UK schvaľuje uznesenie č. 22/2019 prijaté spôsobom per-rollam (05.
03. 2019 – 07. 03. 2019).
Bod č. 12:

Doplňujúca voľba členov komisií AS UK.

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský otvoril diskusiu a vyzval na predkladanie návrhov
na členov komisií. Z písomných návrhov predniesol návrh RNDr. Róberta Kysela, PhD. na
zaradenie do Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a do Komisie pre vysokoškolské
internáty a ubytovanie AS UK, ďalej návrh Bc. Adama Štefunka, člena študentskej časti AS
UK za FMFI UK do Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK, žiadosť člena AS
UK Mateja Gajdoša z Pedagogickej fakulty UK do Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK
a žiadosť nečlena AS UK a člena akademickej obce Právnickej fakulty UK, Mgr. Stanislava
Mihálika do Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. Žiadne ďalšie návrhy nezazneli. Prof.
PhDr. František Gahér, CSc. navrhol hlasovať o každom návrhu jednotlivo.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

53

27

48

1

4

Uznesenie č. 38/2019
Akademický senát UK volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. za člena Pedagogickej
a vedeckej komisie AS UK.

č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

53

27

47

1

5

Uznesenie č. 39/2019
Akademický senát UK volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. za člena Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

53

27

53

0

0

Uznesenie č. 40/2019
Akademický senát UK volí Bc. Adama Štefunka za člena Komisie pre rozvoj
a informačné technológie AS UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

53

27

52

0

1

Uznesenie č. 41/2019
Akademický senát UK volí Mateja Gajdoša za člena Pedagogickej a vedeckej komisie
AS UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

13

53

27

52

1

0

Uznesenie č. 42/2019
Akademický senát UK volí Mgr. Stanislava Mihálika za člena Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK.
Bod č. 13:

Rôzne.

Predseda AS UK rozdal novozvoleným členom AS UK doc. Mgr. Pavlovi Neográdymu,
DrSc., RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. a Matejovi Gajdošovi osvedčenia o zvolení za členov
Akademického senátu UK.
Bod č. 14:

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

Podpredseda AS UK Mgr. Daniel Zigo informoval o plánovanom Konvente študentov UK,
ktorý sa uskutoční 10. apríla 2019 vo Vedeckom parku UK. Informoval o programe

Konventu, ktorý je rozdelený na štyri sekcie a ich o obsahu. Pozval prítomných na zasadnutie
Konventu.
Bod č. 15:

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

Bc. Filip Šuran informoval, že od posledného zasadnutia sa v Študentskej rade VŠ nič
nezmenilo.
Bod č. 16:

Záver.

Predseda AS UK poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a zasadnutie ukončil.

Koniec zasadnutia:

17:10 hod.
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