
 

 
 

 
 

Bratislava 04. 06. 2019 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 15. 05. 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum  
(Šafárikovo nám. 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. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin). 

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018. 

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

7. Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK za FM UK). 

tajné hlasovanie 

8. Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl. 

tajné hlasovanie 

9. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK. 

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

10. Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu. 

písomne predkladá: prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan FM UK 

11. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK  

12. Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

tajné hlasovanie 

13. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s. r. o. za rok 2018. 

písomne predkladajú: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Mgr. Agáta Jurášková -konatelia 

UK Veda, s. r. o. 

14. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
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písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia SHS UK 

15. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 

2023. 

16. Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ – Mlyny UK. 

písomne predkladá: Mgr. Róbert Zsembera, poverený funkciou riaditeľa VMĽŠ- Mlyny 

UK 

17. Rôzne. 

18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

20. 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 65 členov AS UK prítomných 50 

členov). 

O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali štyria členovia AS UK 

(Mgr. Radoslav Hanus, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD., prof. PhDr. Mária Vajičková, 

CSc., Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.,). 

 

 

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. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol vyradiť z programu voľbu podpredsedu AS UK. Návrh 

odôvodnil tým, že do konca funkčného obdobia AS UK ostáva menej ako šesť mesiacov 

a dve riadne zasadnutia AS UK. Voľba štvrtého podpredsedu AS UK preto nie je potrebná. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 50 26 7 8 35 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh nebol prijatý. 

 

Predseda AS UK navrhol zaradiť do programu bod s názvom „Návrh rektora UK na 

vymenovanie člena Vedeckej rady UK“ ako bod č. 9 a bod s názvom „Návrh na vymenovanie 

člena Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť Akademického senátu UK“ ako 

bod č. 10. 

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 

2 50 26 50 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 43/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje program 23. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK dňa 15. 05. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

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

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018. 

7. Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK za FM 

UK). 

8. Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl. 

9. Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

10. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť 

Akademického senátu UK. 

11. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK. 

12. Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu. 

13. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

14. Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

15. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s. r. o. za rok 2018. 

16. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

17. Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 

10. 2023. 

18. Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ – Mlyny UK. 

19. Rôzne. 

20. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

22. Záver. 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. RNDr. Michala Greguša, 

PhD., PhDr. Simonu Kelčíkovú, PhD. a Daniela Kremnického. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 50 26 50 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 44/2019 

 



Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD., 

Daniel Kremnický. 

 

 

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

 

Rektor UK informoval o výberovom konaní na riaditeľa Vedeckého parku UK. Uviedol, že 

výberová komisia neodporučila rektorovi žiadneho z kandidátov na danú funkciu. 

Z uvedeného dôvodu bude daná funkcia obsadená od 1. júna 2019 na základe dočasného 

poverenia. 

 

Rektor UK ďalej informoval o odvolaní riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny 

UK, Mgr. Róberta Gulu, MBA, MSc. z dôvodu nepripravenej fázy rekonštrukcie internátu. 

Rektor UK uviedol, že v roku 2014 bola vysúťažená projektová firma, ktorá naplánovala 

rekonštrukciu v siedmych fázach, no neskôr prišlo od riaditeľa VMĽŠ – Mlyny UK zadanie, 

podľa ktorého mala firma pôvodných sedem fáz spojiť do jednej, čo malo negatívne dôsledky. 

Aktuálne je proces rekonštrukcie zastavený a pripravuje sa nové výberové konanie na projekt 

rekonštrukcie celého bloku „Štúrak”. Rektor UK sa zúčastnil zasadnutia Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, kde informoval o svojom návrhu dočasne 

poveriť Mgr. Róberta Zsemberu výkonom funkcie riaditeľa Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra 

– Mlyny UK. Komisia výber rektora podporila. Rektor UK ďalej informoval, že všetky 

žiadosti o udelenie súhlasu s nájom nehnuteľného majetku, ktoré boli doručené od Mgr. 

Róberta Gulu, MBA, MSc. boli po súhlase Vedenia UK stiahnuté. Rektor UK uviedol, že 

rekonštrukcia internátov sa odkladá so začiatkom plánovaným na september 2020. 

 

Rektor UK ďalej informoval o pokračujúcich oslavách 100. výročia UK a blížiacej sa udalosti 

pre zamestnancov UK v Botanickej záhrade, ktorá sa uskutoční dňa 30. 05. 2019. 

 

Následne sa rektor UK vyjadril k písomne zaslaným otázkam od člena AS UK RNDr. Róberta 

Kysela, PhD. Uviedol, že odpovie aj na druhú otázku, ktorá bola adresovaná kvestorke UK 

Ing. Ingrid Kútnej Želonkovej, s čím predkladateľ otázok vyjadril súhlas. 

Prvá otázka sa týkala spôsobu plnenia uznesenia AS UK č. 18/2019, ktorým AS UK vyjadril 

nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. Rektor UK uviedol, že na návrh prorektorky pre vzdelávanie RNDr. Zuzany 

Kovačičovej, PhD. bola distribuovaná petícia za stiahnutie návrhu zákona; kontaktoval členov 

školského výboru ešte pred druhým čítaním v parlamente tlmočil nesúhlas AS UK, na ktorý 

reagovali len opoziční poslanci a stotožnili sa s výhradami UK. Dodal, že ďalší proces mu nie 

je známy, na čo RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že prezident návrh vetoval, no zákon 

prešiel. 

Druhá otázka sa týkala financovania podujatí 100 rokov s Amosom a Amosfest 2019. Rektor 

informoval, že UK vynaložila na podujatie 100 rokov s Amosom 31 350 eur s DPH, 

konkrétne najmä na realizáciu výstavy, športové turnaje, prednášky, diskusie. Na podujatie 

Amosfest vrátane podujatia v Botanickej záhrade je vyčlenených 84 tisíc eur s DPH, ktoré 

zahŕňajú ďalšie potrebné náklady ako technika, ozvučenie, osvetlenie, prípravné práce, 

upratovanie, gastro služby, marketing... Rektor UK dodal, že ide o nedotačné zdroje, 

sponzorské dary. Bolo oslovené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so 

žiadosťou o príspevok. 

 

 

Bod č. 5: Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin). 



 

Rektor UK uviedol, že v zmysle uznesenia z 22. riadneho zasadnutia AS UK zriadil pracovnú 

komisiu, ktorá sa na svojich zasadnutiach zaoberala možnými riešeniami predaja pozemkov 

v k. ú. Martin. Členovia komisie vyriešili možné problémy a dohodli ďalšie postupy predaja. 

Závery zo stretnutí pracovnej komisie sú uvedené v dôvodovej správe predloženého 

materiálu. 

Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že pracovná komisia sa stretávala, 

intenzívne komunikovala s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine a požadované 

chýbajúce informácie boli doplnené. Z dôvodovej správy návrhu vyplýva postup, ktorý bude 

nasledovať. Dodala, že jej bol doručený aj predbežný znalecký posudok z JLF UK datovaný k 

januáru 2019, no v čase predaja pozemkov má byť vyhotovený aktuálny znalecký posudok.  

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. uviedla, že komisia 

odporúča návrh na predaj pozemkov schváliť. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, komisia síce nebola 

uznášaniaschopná, no taktiež odporúča návrh schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 50 26 50 0 0 

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na 

predaj pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 zákona č. 

176/2004 o nakladaní s majetkom. Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom 

vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 4733, k. ú. Martin, obec Martin, okres 

Martin, parc. č. 7685/4 o výmere 9709 m
2
, 7685/10 o výmere 5016 m

2
, 7684/2 o výmere 

16847 m
2
, 7684/6 o výmere 28712 m

2
, 7685/2 o výmere 5725 m

2
, 7685/9 o výmere 4857 

m
2
. Cena predmetných nehnuteľností nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým 

posudkom. 

 

 

Bod č. 6: Výročná správa o činnosti UK za rok 2018. 

 

Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. stručne prezentovala najdôležitejšie 

informácie z Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018. Uviedla, že UK sa umiestnila 

v medzinárodných rebríčkoch a lepšie umiestnenie má najmä v tých ratingoch, kde sa hodnotí 

aj štúdium. Informovala, že UK napriek citačnému ohlasu v oblasti citácií zaostáva. Čo sa 

týka poskytovania vysokoškolského vzdelávania, dochádza k dlhodobému poklesu študentov, 

ktorý je ale celkový a UK si napriek tomu zachovala svojich 16 % z celkového počtu 

vysokoškolských študentov. Uviedla, že dochádza k nárastu počtu projektov APVV, najviac 

na Prírodovedeckej fakulte UK. Pozitívne zhodnotila klesajúci priemerný vek profesorov, 

najmä na Právnickej fakulte UK a Fakulte managementu UK, a tiež rastúci počet 

zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom. Prorektorka ďalej informovala o začatí 

budovania centrálnej databázy evidencie publikačnej činnosti. Pozívne tiež zhodnotila, že 

stúpol počet publikácií. 



Predsedníčka Finančnej komisie AS UK a predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS 

UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. ocenili prezentáciu Výročnej správy zo zasadnutí 

komisií.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 50 26 50 0 0 

 

Uznesenie č. 46/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti UK za rok 2018. 

 

 

Bod č. 7:  Voľba orgánov AS UK (podpredseda AS UK, člen Predsedníctva AS UK 

za FM 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. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa spýtal PhDr. Kataríny Cabanovej, PhD., či informácia o 

predražených verejných obstarávaniach v zápisnici zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK je pravdivá, na čo PhDr. Katarína Cabanová, PhD., odpovedala, že 

jej slová boli v zápisnici nesprávne interpretované a zapísané a už upozorňovala na túto 

skutočnosť a žiadala opravu zápisnice. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval 

o úprave hlasovacieho lístka a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba podpredsedu AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  48 

Počet platných hlasovacích lístkov:   48 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:  15 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 33 0 0 34 

 

Nakoľko podpredseda AS UK nebol v prvom kole zvolený, nasledovalo druhé kolo 

hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 2 

Voľba podpredsedu AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:   65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  47 

Počet platných hlasovacích lístkov:   47 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:  15 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 32 0 0 24 



Uznesenie č. 47/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD. za 

podpredsedníčku Akademického senátu UK. 

Za člena Predsedníctva AS UK za Fakultu managementu UK navrhol prof. Ing. Ján Rudy, 

PhD. kandidáta doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

vyjadril s návrhom súhlas. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 3 

Voľba člena Predsedníctva AS UK 

Počet všetkých členov AS UK:                     65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  46 

Počet platných hlasovacích lístkov:   45 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    1  

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 45 0 0 34 

 

Uznesenie č. 48/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Michala Greguša, PhD., za 

člena Predsedníctva Akademického senátu UK. 

Nasledoval bod programu č. 9 „Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK” 

a až po ňom bod č. 8 „Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl”. 

 

 

Bod. č. 9:  Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

 

Rektor UK informoval, že za člena Vedeckej rady UK navrhuje prof. Mgr. Mariána Zouhara, 

PhD. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 4 

Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK 

Počet všetkých členov AS UK:                     65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  46 

Počet platných hlasovacích lístkov:   46 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0  

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 46 0 0 34 

 

 



Uznesenie č. 49/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie  

prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD. za člena Vedeckej rady UK. 

 

Bod č. 8:  Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl. 

 

Predseda AS UK uviedol, že doc. RNDr. Martin Putala, PhD. písomne požiadal o svoje 

zvolenie do Rady vysokých škôl. Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. návrh podporila. Doc. 

RNDr. Martin Putala, PhD. vyjadril súhlas s návrhom na jeho zvolenie. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 5 

Voľba zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl 

Počet všetkých členov AS UK:                     65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  46 

Počet platných hlasovacích lístkov:   46 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    2  

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 44 0 0 34 

 

Uznesenie č. 50/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. ako 

zástupcu AS UK do Rady vysokých škôl. 

 

Bod č. 10: Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho 

zamestnaneckú časť Akademického senátu UK. 

 

Zasadnutie ďalej viedol podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský. 

 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. navrhol prof. Ing. Jána Rudyho, PhD., ktorý vyjadril s 

návrhom súhlas. 

MUDr. Erika Macháčová, PhD. navrhla doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., ktorý vyjadril 

súhlas s návrhom. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. Upozornil, že hlasovania sa zúčastňuje len zamestnanecká časť AS UK. 

 

Tajné hlasovanie č. 6 

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť 

Akademického senátu UK. 

Počet všetkých členov AS UK:          65  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   27 

Počet platných hlasovacích lístkov:          27 



Počet neplatných hlasovacích lístkov:        0   

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 12 0 0 21 

2. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 15 0 0 21 

 

V prvom kole nebol zvolený kandidát na vymenovanie člena Správnej rady UK 

zastupujúceho zamestnaneckú časť AS UK, preto nalsedovalo druhé kolo hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 7 

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho zamestnaneckú časť 

Akademického senátu UK. 

Počet všetkých členov AS UK:   65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  26 

Počet platných hlasovacích lístkov:   26 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 10 0 0 14 

2. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 16 0 0      14 

 

Uznesenie č. 51/2019 

 

Zamestnanecká časť Akademického senátu UK navrhuje ministerke školstva, vedy, 

výskumu a športu SR vymenovať doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za člena Správnej 

rady UK. 

 

 

Bod č. 11: Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK. 

Rektor UK uviedol, že pôvodne plánoval predložiť úplne nový Študijný poriadok UK, no 

vstúpila do platnosti novela zákona o vysokých školách a ešte je potrebné prerokovať otázky 

týkajúce sa najmä doktorandského štúdia či systému vnútorného hodnotenia kvality, preto sa 

rozhodol nepredkladať nový Študijný poriadok UK. Jeho prijatie a účinnosť je plánovaná na 

akademický rok 2020/2021. Predložený dodatok k súčasnému Študijnému poriadku UK sa 

týka problematiky zrušenia indexov a účinný má byť od 1. septembra 2019. Fakulty, ktoré 

majú záujem si indexy ponechať, majú túto možnosť prijatím uznesenia Akademickým 

senátom fakulty. Ostatné otázky sa budú diskutovať pri procese prijímania Študijného 

poriadku UK.  

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK poďakovala rektorovi za prítomnosť 

a diskusiu na zasadnutí komisie, a ocenila prácu RNDr. Róberta Kysela, PhD. a OLP RUK. 

Uviedla, že komisia nebola uznášaniaschopná, no odporúča AS UK dodatok schváliť. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK informoval, že komisia návrh prerokovala a odporúča ho na 

schválenie. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský informoval s odkazom na predloženú tabuľku, že 

všetky študentské časti AS fakúlt okrem Lekárskej fakulty UK vyjadrili podporné stanovisko 



k zrušeniu indexov. Predseda AS UK uviedol, že na základe ankety v AS fakulty bola väčšina 

za zachovanie indexov. 

 

Prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. pozitívne zhodnotil, že UK prechádza len na 

elektronický systém hodnotenia a uvítal možnosť ponechania indexov pre fakulty, ktoré ich 

chcú zachovať. Informoval, že po vylepšení fungovania systému AIS tento umožní 

vygenerovanie potvrdenia o zapísaní známky. 

 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že podľa jeho názoru by mala byť ponechaná 

možnosť zachovania indexov, nakoľko to, čo je zapísané v indexe má váhu dôkazu a spýtal 

sa, či na základe predloženého dodatku je táto možnosť. Rektor UK opätovne odpovedal, že 

fakultám je ponechaná možnosť indexy zachovať, ak sa na tom uznesie AS fakulty. 

 

Bc. Adam Štefunko poďakoval Vedeniu UK za skutočnosť, že návrhom na zrušenie indexov 

je ochotné posunúť veci dopredu. Súčasne však vyslovil obavy z toho, ako funguje dnešný 

AIS a požiadal Vedenie UK o vyjadrenie, akým spôsobom a v akom časovom horizonte túto 

skutočnosť chce riešiť. Zároveň podotkol, že pri súčasnom akademickom informačnom 

systéme fungujú indexy aj ako zábezpeka toho, že nebude s hodnoteniami v AIS voľne 

manipulované a že zrušiť indexy bez toho, aby sa našla alternatíva poskytujúca minimálne 

ekvivalentnú bezpečnosť, môže viesť k problémom. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 44 23 43 0 1 

 

Uznesenie č. 52/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu 

Dodatku č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK. 

 

Bod č. 12: Dodatok č. 1 k Štatútu UK, Fakulty managementu. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že komisia odporúča dodatok schváliť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 41 21 41 0 0 

 

 

Uznesenie č. 53/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty managementu. 

 

Bod č. 13: Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

 

Predseda AS UK predniesol úvodné slovo. RNDr. Róbert Kysel, PhD. predložil pozmeňujúci 

návrh k dodatku v nasledovne: 

 



Znenie čl. 15a ods. 1 by po schválení zmeny bolo nasledovné: 

(1) Riadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „riadne zasadnutie“) sú zvolávané na 

základe rámcového harmonogramu riadnych zasadnutí, ktorý pred začiatkom každého 

semestra schvaľuje akademický senát. Predseda akademického senátu je oprávnený v 

zreteľahodných prípadoch zvolať riadne zasadnutie v inom než schválenom termíne. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Filip Vincent 

uviedol, že podľa predloženého znenia dodatku je naďalej ponechaná možnosť zvolať 

mimoriadne zasadnutie AS UK a lehota 21 dní je daná z dôvodu, aby mohli najmä komisie 

AS UK predložené materiály v dostatočnom predstihu zanalyzovať a spripomienkovať. 

 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa spýtal, čo v prípade, že bude treba posunúť riadne 

zasadnutie napríklad z dôvodu neskoršieho doručenia Metodiky, či sa predlžuje aj lehota na 

predkladanie materiálov. 

 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol že podľa jeho názoru sa termíny na predkladanie 

materiálov nemenia a ide len o termíny týkajúce sa zasadnutí AS UK. 

 

Mgr. Filip Vincent uviedol, že ak sa posunie termín zasadnutia AS UK, posúva sa aj lehota na 

predkladanie materiálov. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK navrhol ako kompromisné riešenie skrátenie 21 dňovej 

lehoty uvedenej v pôvodnom znení nárvhu na 7 dňovú lehotu za účelom zachovania 

flexibility. Mgr. Filip Vincent aj predseda AS UK si tento návrh osvojili. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. trval na svojom návrhu. Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský 

ukončil diskusiu a dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu k dodatku. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 40 21 10 2 28 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský konštatoval, že pozmeňovací návrh dodatku nebol 

schválený. 

 

Nasledovalo hlasovanie o pôvodnom predloženom nárvhu, s úpravou 21 dňovej lehoty na 

lehotu 7 dní. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 40 21 29 0 11 

 

Uznesenie č. 54/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Akademického 

senátu UK. 

 

Bod č. 14: Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 



Rektor UK informoval, že za konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. navrhuje prorektora doc. 

PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. 

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 8 

Návrh rektora UK na vymenovanie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

Počet všetkých členov AS UK:                     65 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      39 

Počet platných hlasovacích lístkov:              39 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:            0 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 37 1 1 20 

 

Uznesenie č. 55/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vymenovanie doc. PhDr. Radomíra 

Masaryka, PhD. do funkcie konateľa spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 

Bod č. 15: Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s. r. o. za rok 

2018. 

 

Rektor UK uviedol, že k Výročnej správe nemá pripomienky a požiadal o jej schválenie. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na dlhoročnú stratu spoločnosti UK Veda, s. r. o. Pri 

výške straty dosiahnutej za rok 2018 spoločnosť skončí o dva roky v konkurze, pretože bude 

mať záporné vlastné imanie. Je preto potrebné sa zamyslieť nad ďalším pôsobením UK Veda, 

s.r.o. a predniesol návrh uznesenia, ktorý vopred prekonzultoval aj s rektorom UK v znení: 

„Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, s. r. 

o. pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju na 

zasadnutie Akademického senátu UK. Termín - október 2019.“. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc.  uviedol, že je potrebná zmena, nakoľko UK nevie 

predávať svoje knihy. Doteraz dané miesto nebolo obsadené na plný úväzok, preto je potrebné 

pristúpiť k tomu profesionálne, aby sa napĺňali ciele spoločnosti. 

 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že je potrebné spoločnosť buď premenovať, alebo 

musí začať plniť činnosť, na ktorú bola pôvodne určená. 

 

Rektor UK súhlasil s tým, čo odznelo a požiadal o odsúhlasenie navrhnutého uznesenia. 

 

Nasledovalo hlasovanie o pôvodných návrhoch a následne o navrhnutom uznesení.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 



10 38 20 38 0 0 

 

Uznesenie č. 56/2019 

 

Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s. r. o. za 

rok 2018. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 38 20 38 0 0 

 

Uznesenie č. 57/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku UK Veda, s. r. o. zostavenú k 31. 12. 

2018. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

12 38 20 38 0 0 

 

Uznesenie č. 58/2019 

 

Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, 

s. r. o. pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju 

na zasadnutie Akademického senátu UK. Termín – október 2019. 

 

Bod č. 16: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že 

Finančná komisia AS UK prerokovala 14 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku a Finančná komisia AS UK odporúča schváliť všetky predložené žiadosti. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Filip Vincent 

informoval, že komisia prerokovala dve zo žiadostí a odporúča ich AS UK schváliť. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský vyzval na predkladanie otázok a doplnení. Keďže 

žiadne otázky nezazneli, nasledovalo an block hlasovanie o predložených žiadostiach. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

13 38 20 38 0 0 

 

Uznesenie č. 59/2019 

 

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 33,6 m
2
, ktoré sa nachádzajú v budove 

súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – Staré Mesto, 

okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. Staré Mesto, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, 

parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m
2
. 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava, IČO: 

44822316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Fakultný bufet – predajná časť + sklad 

Výška nájomného nájomné: 22 € /m
2
 /mesiac (264 € /m

2
 /rok) 

Energie a služby služby a energie: podľa merania 

Doba nájmu od 1.6.2019 do 30.6.2021 

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. 60/2019 

 

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 

a) nebytové priestory o výmere 2 m
2
, ktoré sa nachádzajú v 

budove súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. 

Staré Mesto, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m
2
. 

b) nebytový priestor o výmere 1 m
2
, ktorý sa nachádza v 

budove súpisné číslo 22 na ulici Štúrova 9 v obci Bratislava – Staré 

Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 4356 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. 

Staré Mesto, druh stavby „Iná stavba“, parcelné číslo 8890/5, o 

výmere 651 m
2
. 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office, k.s., Prístavná 10, 821 09  Bratislava, 

IČO: 35 803 118 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

predajné automaty na kávu 

Výška nájomného nájomné: 12,50 €/m
2
/mesiac (150 €/m

2
/rok) 

 

Energie a služby služby a energie: 6,60 €/m
2
/mesiac (79,20 €/m

2
/rok) 



Doba nájmu od 1.9.2019 do 30.8.2020 

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. 61/2019 

 

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 

Žiadame o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov – 

miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy o výmere 8,00 m
2
 

(2m
2
 pre jeden automat), ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10, 

832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej 

na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom  v Bratislave, Správou 

katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy a nádvoria, 

číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza. 

Identifikácia nájomcu názov:  Soňa Korčeková – ASO VENDING 

adresa:  Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica 

zastúpená: Ing. Miroslav Korček 

IČO :   32 016 247 

zapísaná v Živnostenskom registri OkÚ v Banskej Bystrici pod č. 

601-7274 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom nájmu je prevádzkovanie 2 kusov automatov Necta  s 

mincovým mechanizmom na predaj nealkoholických  nápojov vo 

flašiach, a  1 kus automatu Royal Vendors s mincovým 

mechanizmom na predaj nápojov vo flašiach, a  1 kus automatu  s 

mincovým mechanizmom na predaj kusového tovaru.  Automaty 

budú umiestnené  vo vstupnom priestore vestibulu fakulty. 

Výška nájomného 25,00 €/m
2
/mesačne, t.j. 2.400,00 € ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu.
 

Energie a služby Cena nájmu zahŕňa  služby spojené s užívaním predmetu nájmu a to  

dodávku vody, elektrickej energie  a odvoz odpadu. 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 62/2019 

 



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 – miesto pre nápojový automat vo 

vestibule budovy o výmere 2,00 m
2
 , ktoré sa nachádzajú na ulici 

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava, na parcele 11276/29 zapísanej 

na LV č. 1401 vydanom katastrálnym úradom v Bratislave, Správa 

katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy a nádvoria, 

číslo parcely 11276/29 o výmere 2289m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu názov:  Caffe Espresso, spol. s.r.o 

adresa:  Riznerova 3, 811 01  Bratislava 

zastúpená: Ing. Juraj Ružička – konateľ spoločnosti 

IČO:   17 319 331 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a prevádzkovanie mincového automatu zn. BIANCHI 

na predaj nealkoholických nápojov. 

Výška nájomného 25,00 €/m
2
/mesačne, t.j. 600,00 € ročne za celkovú výmeru 

predmetu nájmu
 

Energie a služby Cena nájmu zahŕňa aj služby spojené s užívaním predmetu nájmu, 

dodávku vody a elektriky a odvoz odpadu. 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 63/2019 

 

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 – miesto pre nápojové automaty vo 

vestibule budovy o výmere 2 m
2
, ktoré sa nachádzajú na ulici 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné č. 78, na parcele č. 

11279/1 na Ulici Kalinčiakova 8, parcela 11276/29 zapísaných na 

LV č. 1401, vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou 

katastra BA III, na ktorej sa stavba nachádza, na predmet nájmu: 

miesto pre nápojové automaty: 

2 ks DIXIE NARCO 3800 vo vestibule budovy Farmaceutickej 

fakulty UK, Odbojárov 10 

1 ks DIXIE NARCO 5800 vo vestibule budovy Farmaceutickej 

fakulty UK, Kalinčiakova 8 

Identifikácia nájomcu CocaCola HBC Slovenská republika, s.r.o. – organizačná zložka, 

zastúpená: Mgr. Aleš Prochádzka, Tuhovská 1, 831 06 Bratislava, 

IČO: 50252160 



Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie 3 kusov automatov Dixie Narco 

s mincovým mechanizmom na predaj nealkoholických chladených 

nápojov distribuovaných  spoločnosťou Coca Cola HBC Česko 

a Slovensko, s.r.o. 

Výška nájomného 25,00€/m
2
/mesačne, bez DPH, t.j. 600,00€ ročne za každý jeden 

automat 

Energie a služby  cena nájmu zahŕňa služby spojené s užívaním predmetu nájmu, t. j. 

dodávku elektrickej energie 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2022 

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. 64/2019 

 

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 110,55 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty UK na adrese 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, 

katastrálne územie Bratislava III Nové Mesto, zapísané na LV č. 

1401 vedeným Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 

druh stavby iná budova, súpisné č. 78, číslo parcely 11279/1 

o výmere 4196 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, 

zastúpená: PhDr. Sylvia Woletz, IČO: 35903406 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie kaviarne v suteréne budovy  

Výška nájomného kaviarensky bar, kaviareň sedenie     90,31 m
2    

 1.200€/ročne 

sklad,WC                                           20,24 m
2
        120€/ročne 

nájom                                                                    1.320€ ročne 

nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, vody, teplej vody a tepla na vykurovanie - cena 

určená na základe odpočtu reálnej spotreby 

odvoz a likvidácia odpadu – 12 € mesačne 

Doba nájmu od 15.5.2019 do 30.4.2024 

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. 65/2019 



 

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 časti pozemku, parc. č. 11279/17, výmera 2207 m
2
, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na ulici 

Odbojárov 10, v obci Bratislava, okres Bratislava, k. ú. Bratislava. 

Pozemok je zapísaný na LV č. 1401 vedenom Správou katastra 

Bratislava III. 

Identifikácia nájomcu Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 

zastúpená: Ing. Štefan Michálek, Ing. Ladislav jarina, IČO: 

00151653 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu 

Výška nájomného 1.280€/rok, nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby dodávka el. energie – cena za službu je skutočná cena za dodávku 

elektriny meraná vlastným elektromerom nájomcu 

Doba nájmu od 1.7.2019 do 31.6.2024 

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. 66/2019 

 

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 nehnuteľného majetku, Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 

4, Bratislava – Staré mesto, Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo 

pozemku – 10172, výmera nájomného priestoru 1 m
2
 na prízemí. 

Identifikácia nájomcu Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov 

IČO: 44567481 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

miesto pre automat na kávu 

Výška nájomného 1. Nájomné - 15 € /m²/mesačne 

Energie - 21,30 € /m²/mesačne + DPH 

 

Energie a služby  bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2019 do 31.8.2023 



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. 67/2019 

 

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 189,53 m
2
 – priestory 

Akademického klubu Lafranconi 

obchodné priestory – miestnosť klubu o výmere 126,70 m
2 

obslužné priestory – chodba,
 

pánske a dámske toalety, sklad 

o výmere 42,03 m
2 

obslužné priestory – sklad o výmere 20,80
 
m

2 

nachádzajúce sa na Ulici Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 

Bratislava, súpisné č. 4298, č. parcely 20823 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava, IČO: 

44822316, JUDr. PhDr. Marián Horváth, PhD., PhDr. Ing. Tomáš 

Kaiser 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie Akademického klubu Lafranconi 

Výška nájomného Miestnosť klubu: 126,70 m
2 

á 28 €/m
2
/rok t.j. 3 547, 60 € ročne 

Obslužné priestory: 42,03 m
2
 á 13 €/rok t.j. 546,39 € ročne 

Skladové priestory: 20,80 m
2 

á 8,65 €/m
2
/mesiac t.j. 2 159, 04 € 

ročne 

Ročné nájomné spolu. 6 253,03 € 

Energie a služby El. energia, dodávka studenej a teplej úžitkovej vody: kvartálne na 

základe skutočnej spotreby 

Dodávka tepla na vykurovanie: zálohovo 60 €/mesačne plus prisl. 

DPH 

Odvoz odpadu: paušálny poplatok 10 € mesačne 

Doba nájmu od 1.7.2019 do 30.6.2021 

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. 68/2019 



 

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 

je nájom – nebytového priestoru o rozlohe 22,54 m
2
, ktorý je 

súčasťou  Profesorského domu na Botanickej ul. č. 27, 841 04 

Bratislava, súp. č. 27, stojacej na  parc. č. 3117/4,  katastrálne 

územie Karlova Ves vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa. 

Výlučné vlastníctvo prenajímateľa k stavbe súp. č. 3131 je zapísané 

na liste vlastníctva č. 2681,  v k. ú.  Bratislava – m. č. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu doc. Mgr. Dušan Kutlík, PhD., Botanická č. 27, 841 04 Bratislava, 

dát. nar. 26. 06. 1952. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

náhradné pivničné priestory 

Výška nájomného 37,57 €/mesiac bez DPH  

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu predĺženie do 31.08.2022 

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. 69/2019 

 

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 

nájmu nebytových  priestorov – miestnosti č. 325 o výmere 42,1 m
2
 

- kancelária
 
a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m

2
, 

ktoré sa nachádzajú na 3. podlaží v budove Centra univerzitného 

športu, Lodenice UK (ďalej aj Lodenica UK) na Botanickej ul. č. 7, 

Bratislava, m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne 

územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č.727 vydanom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, číslo parcely 

3141, zastavané plochy a nádvoria, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu KalerabGang, s.r.o., Na Hrebienku č. 38, 811 02 Bratislava, IČO: 

36 314 137 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie 

Výška nájomného - kancelária o výmere 42,1 m
2
, výška nájmu je 6,- €/m

2
/mesiac, za 

uvedenú výmeru je výška nájmu 252,60 €/mesiac; 



- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m
2
, výška nájmu 2,- 

€/m
2
/mesiac, za uvedenú výmeru je výška nájmu 13,- €/mesiac; 

nájom spolu: 265,60 €/mesiac; nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí 

a likvidácia odpadu, upratovanie) 36,- €/ mesiac s DPH. 

Doba nájmu 15.05.2019 do 30.06.2020. 

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. 70/2019 

 

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  miestností na III. nadzemnom podlaží, jedná sa o 

- miestnosť č. 326  

- miestnosť č. 327  

- miestnosť č. 328  

- miestnosť č. 330  

 výmera spolu: 56,8 m
2
. 

Priestory sa  nachádzajú v budove Lodenice UK v Centre 

univerzitného športu UK, (ďalej len predmet nájmu) na Botanickej 

ul. č. 7, Bratislava, m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva  č. 

727, vydanom  Okresným  úradom  Bratislava,  Katastrálny  odbor,  

číslo  parcely  3141, súp. č. stavby  6216, zastavané plochy a 

nádvoria.   

Identifikácia nájomcu Ing. Tomáš Lukačovič, Na Riviére 22, 841 04 Bratislava, dát. nar.: 

10. 02. 1989. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 250,- €/mesiac za celý priestor bez DPH 

Energie a služby dodávka teplej a studenej vody, el. energie a tepla, odvoz smetí 

a likvidácia odpadu, upratovanie) 23,90 €/ mesiac s DPH 

Doba nájmu 16. 05. 2019 do 30. 06. 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. 71/2019 

 

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. 936 s výmerou 20 m
2
, ktorá 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 MEDLA, s.r.o. 

 Sídlo: Zelené terasy 22/3778, 841 10  Bratislava  

 Zastúpený: Ing. arch. Jana Medľová, konateľ 

 IČO: 45565830 

 DIČ: 2023034684 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárie pre architektov 

Výška nájomného 39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 796,60 €  ročne  za  celkovú výmeru 20 m

2
    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby  elektrická energia a ostatné služby  je vo výške 824,38 €/ rok bez 

DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v roku 2018  

Z toho: elektrická energia -             589,95 € bez DPH 

ostatné služby                  -                234,43 € bez DPH   

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna  služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 09.07.2019  do 08.07.2021 

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. 72/2019 

 

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 – miestnosť č. 40 s celkovou  

výmerou  16,5 m
2
, ktoré  sa  nachádzajú  v budove  č.  súpisné  

6162,  prízemie,  na   ulici  Botanická  25, v obci  Bratislava – m.č.  

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Medľová&MENO=Jana&SID=0&T=f0&R=0


KARLOVA VES,   okres  Bratislava  IV,  katastrálne  územie 

Karlova  Ves,   zapísané   na liste  vlastníctva č. 727 vydanom  

katastrálnym úradom Bratislava  –  Správou katastra pre hlavné 

mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–Iná budova,   číslo parcely 

3117/6 o výmere 3 512 m
2
, na ktorej sa  stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o. 

Sídlo: Blagoevova 16, 851 04 Bratislava 

IČO: 45 268 193 

DIČ: 202 292 7951 

IČ DPH: SK202 292 7951 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie malobchodnej predajne s kancelárskymi potrebami 

a fotokopírovacie služby 

Výška nájomného 39,83  €/ m
2
/ rok  t.j. 657,20 €  ročne  za  celkovú výmeru 16,5 m

2
    

prenajatých  priestorov. Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby  elektrická energia a ostatné služby súvisiace s nájmom  je vo výške 

524,76 €/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe cien a nákladov  v 

roku 2018.  

Z toho: elektrická energia -                 291,14 € bez DPH 

ostatné služby                  -             233,62 € 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 15.09.2019 do 14.09.2024 

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. 

 

 

Bod č. 17: Vyhlásenie všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 

2019 do 31. 10. 2023. 
  

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský uviedol, že na zasadnutí Predsedníctva AS UK doc. 

RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval o končiacom sa volebnom období AS UK a potrebe 

vyhlásiť všeobecné voľby. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. navrhol vyhlásiť všeobecné 

voľby na funkčné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2023 a určiť obdobie na uskutočnenie 

všeobecných volieb do AS UK od 23.9.2019 do 23.10.2019 a vo volebnom obvode 

Nefakultné súčasti AS UK na 16.10.2019, pričom návrhy kandidátov je možné predkladať 

predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

14 38 20 38 0 0 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Akademický senát UK podľa čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK  

I. 



vyhlasuje všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 

2019 do 31.10.2023,  

II. 

určuje obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK od 

23.9.2019 do 23.10.2019,  

III. 

určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie všeobecných volieb vo volebnom obvode 

Nefakultné súčasti UK (ďalej len „voľby“): 

 

a) voľby sa uskutočnia dňa 16.10.2019 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v budove Rektorátu 

UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava, miestnosť č. 109, 

b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 9. októbra 2019, 15.00 hod., 

c) návrhy kandidátov sa podávajú Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD. (predsedovi Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK), a to prostredníctvom podateľne Rektorátu UK. 

 

 

Bod č. 18: Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VMĽŠ – Mlyny UK. 

 

Mgr. Róbert Zsembera, poverený funkciou riaditeľa VMĽŠ – Mlyny UK informoval, že bol 

predložený upravený návrh cenníka za ubytovacie služby pre študentov a bol zrušený dodatok 

k cenníku. Obe skutočnosti odôvodnil. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK uviedol, že cenník 

komisia schválila per-rollam. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

15 38 20 37 0 1 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Akademický senát UK schvaľuje upravený cenník študentského ubytovania vo 

Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

 

Bod č. 19: Rôzne. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa spýtal, či môže rektor UK potvrdiť informáciu, že verejné 

obstarávania sú predražené. Rektor UK uviedol, že nemá vedomosť o predražených verejných 

obstarávaniach na UK. Nechce však zasahovať do interných sporov na Pedagogickej fakulte 

UK. 

 

 

Bod č. 20: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský uviedol, že ŠČ AS UK nemá žiadne významné 

informácie na poskytnutie AS UK. 

 

 

Bod č. 21:   Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade 

   vysokých škôl. 



 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o zasadnutí Predsedníctva Rady vysokých škôl. 

Uviedol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo návrh vyhlášky 

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom regirstri evidencie 

umeleckej činnosti. K návrhu vzniesli pripomienky. Informoval, že Ministerstvo tiež 

predložilo na diskusiu návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie 

označenia „výskumná univerzita“, ktorý vychádzal z výsledkov poslednej komplexnej 

akreditácie. Uviedol, že združenie výskumných a technicky zameraných univerzít navrhovalo 

doplnenie ďalších kritérií.  

 

Bc. Filip Šuran informoval o probléme s plesniami v nemocniciach a návrhu premiéra uvoľniť 

prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie internátov. 

 

 

Bod č. 22: Záver. 
 

Podpredseda AS UK Mgr. Viktor Svetský poďakoval prítomným za účasť a informoval 

o nasledujúcom riadnom zasadnutí AS UK, ktoré sa bude konať dňa 25. júna 2019. Predseda 

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

 

 

Koniec zasadnutia:  17.00 hod. 

 

Zapísala:   
JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
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