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 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE     

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

               

  Bratislava, 30. 07. 2020 

 

Zápisnica  

z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 24. júna 2020  
 

Začiatok zasadnutia: 14:15 hod. 
Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum Právnickej fakulty UK (Šafárikovo 

námestie 6, Bratislava). 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 
 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. 

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

5. Študijné poriadky fakúlt UK. 

 písomne predkladajú:  dekani FTVŠ UK, JLF UK, LF UK 

6. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK. 

písomne predkladá:   RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK 

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

2020. 

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

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 písomne predkladajú:  rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

9. Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK. 

   písomne predkladá:  Ing. Peter Petro, riaditeľ VMĽŠ-Mlyny UK 

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

Akademického senátu UK. 

 tajné hlasovanie členov študentskej časti Akademického senátu UK 

11. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ 

do Študentskej rady vysokých škôl. 

 písomne predkladá:  Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

12. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode 

JLF. 

 písomne predkladá:  Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
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13. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 

Akademického roka 2020 /2021. 

písomne predkladá:   prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

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

15. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

17. Rôzne.  

18. Záver. 

 

 

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

a podpredsedovia AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a Mgr. Gašpar Fronc. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

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

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

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

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

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

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

neúčasti na zasadnutí. 

 

 

Bod č. 2:  Schválenie programu 

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

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

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

programu zasadnutia.  

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. požiadal o stiahnutie Dodatku 

k Štipendijnému poriadku UK (bod. č. 6). 

 Podpredseda AS UK Mgr. Gašpar Fronc navrhol zmenu v bode 12, t. j. stiahnutie 

doplňujúcej voľby do AS UK za študentskú časť JLF UK. Namiesto toho, na základe 

uprázdnených mandátov navrhol vyhlásenie volieb do AS UK v zamestnaneckej časti FM UK 

a študentskej časti PriF UK. 

 Podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent požiadal o vypustenie informácie zo 

Študentskej rady vysokých škôl v bode 16. 

 Keďže žiadne ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy už neboli predložené, 

predsedníčka AS UK dala plénu AS UK hlasovať o schválení pozmeneného návrhu programu 

zasadnutia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 52 27 52 0 0 schválené 
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Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh programu zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1/24.06.2020 

Akademický senát UK schvaľuje program 5. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu UK dňa 24. júna 2020 takto:  

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.    

5. Študijné poriadky fakúlt UK (FTVŠ UK, JLF UK, LF UK). 

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

rok 2020. 

7. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

8. Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK. 

9. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK. 

10. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ do 

Študentskej rady vysokých škôl. 

11. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu UK.  

12. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 

Akademického roka 2020 /2021. 

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

14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

15. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl. 

16. Rôzne.  

17. Záver. 

 

 

Bod č. 3:  Voľba návrhovej komisie 

 Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí Mgr. Ľubor 

Tománek, PhD., Mgr. Andrea Figulová, PhD. a Michal Dolnák. Všetci menovaní so svojou 

nomináciou súhlasili, preto predsedníčka AS UK pristúpila k vyhláseniu hlasovania. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 52 27 51 0 1 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 2/24.06.2020 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.,  

Mgr. Andrea Figulová, PhD. a  

Michal Dolnák. 
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Bod č. 4: Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu 

Materiál predstavil dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Zároveň poďakoval 

Právnej komisii AS UK za prerokovanie a pripomienky k dodatku. 

Za Právnu komisiu AS UK sa k materiálu vyjadril jej predseda doc. JUDr. Peter Lukáčka, 

PhD., ktorý uviedol, že komisia odporúča materiál na schválenie do AS UK. 

Keďže k materiálu po výzve na jeho pripomienkovanie neodzneli z pléna AS UK žiadne 

podnety, nechala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. o predmetnom 

dodatku hlasovať.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 52 27 51 0 1 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že predmetný dodatok bol schválený. 

 

Uznesenie č. 3/24.6.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského            

v Bratislave, Fakulty managementu. 

 

 

Bod č. 5: Študijné poriadky fakúlt UK (FTVŠ UK, JLF UK, LF UK) 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predstavila v tomto bode tri študijné 

poriadky a vyzvala predsedov komisií UK, aby sa k nim vyjadrili. 

Predseda Právnej komisie AS UK prezentoval postoj komisie k trom predmetným 

návrhom študijných poriadkov s odporučením AS UK schváliť ich. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. doplnila, že všetky pripomienky 

a požiadavky Právnej komisie AS UK boli zapracované a schválené na akademických 

senátoch predmetných fakúlt a  podporuje ich schválenie v pléne AS UK. 

Keďže k materiálu po výzve na jeho pripomienkovanie neodzneli z pléna AS UK žiadne 

podnety, nechala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. o Študijnom 

poriadku FTVŠ hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že predmetný študijný poriadok bol schválený. 
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Uznesenie č. 4/24.06.2020 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 

 

Nasledovala výzva na pripomienkovanie návrhu Študijného poriadku JLF UK. Keďže      

z pléna AS UK neodzneli žiadne podnety, nechala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD. o schválení predmetného študíjneho poriadku hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že predmetný študijný poriadok bol schválený. 

Uznesenie č. 5/24.06.2020 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. 

 

Nasledovala výzva na pripomienkovanie návrhu Študijného poriadku LF UK. Keďže        

z pléna AS UK neodzneli žiadne podnety, nechala predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD. o schválení predmetného študíjneho poriadku hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že predmetný študijný poriadok bol schválený. 

 

Uznesenie č. 6/24.06.2020 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty. 

 

 

Bod č. 6: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším účastiam 

UK na rok 2020 

Predsedajúca AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode vyzvala 

kvestorku UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., aby prezentovala predložený materiál. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala, že z dôvodu pandemickej 

situácie spôsobenej ochorením COVID-19 vedenie UK rozhodlo o zriadení účinného 

rozpočtového provizória (podľa rozpočtu a metodiky dotácií z roku 2019). V rámci 

prezentovanej metodiky došlo po siedmich rokoch k návrhu na navýšenie rozpočtu RUK       

na obslužné činnosti (o 1 milión € na mzdy, tovary a služby), pričom podrobne informovala 

o zdôvodnení  konkrétnych navýšení prostriedkov v jednotlivých zložkách a kapitolách 
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Rektorátu UK. Ďalej priblížila kapitolu o zabezpečení zvýšeného rozpočtu na činnosť Centra 

informačných technológií (ďalej CIT UK, 750 000 €), ako aj prostriedky na vytvorenie 

postdoktorandských miest (100 000 €), ale aj oblasť sociálnej podpory študentov UK. 

Metodika obsahovala aj výzvu fakultám a súčastiam UK na šetrenie a efektivitu. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala kvestorke UK   

za vyčerpávajúce priblíženie návrhu metodiky a požiadala predsedov komisií AS UK 

o vyjadrenie k predmetnému materiálu.  

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

potvrdil prerokovanie materiálu na poslednom zasadnutí komisie s pripomienkou                   

na zachovanie vyplatenia odmeny (štipendia) v rámci ocenenia rektora UK za vynikajúcu 

diplomovú prácu, čo bolo z predmetného návrhu RUK z dôvodu šetrenia finančných 

prostriedkov UK pozastavené. 

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

v prezentovanom stanovisku za komisiu zaoberal dôvodmi navýšenia rozpočtu pre 

Rektorát UK, centrálne financované súčasti UK ako aj CIT UK. V konečnom rezultáte 

vyslovil odporúčacie stanovisko komisie, teda, aby bol materiál v pléne AS UK schválený. 

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

Greguš, PhD. informoval o zasadnutí komisie a zdôraznil potrebu navýšenia rozpočtu pre 

CIT UK. Nakoniec k tomu prezentoval uznesenie komisie, ktorým vedenie UK zaväzuje 

hľadať v tomto smere adekvátne riešenie. 

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

komisia materiál prerokovala a zobrala na vedomie. 

Podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie JUDr. Filip Vincent 

potvrdil prerokovanie materiálu komisiou a zároveň prezentoval odporúčanie na finančné 

zabezpečenie ubytovacích súčastí UK  

Po týchto vyjadreniach predsedov komisií AS UK otvorila predsedajúca prof. PhDr. 

Zlatica Plašienková, PhD. k bodu rozpravu. 

Z pléna AS UK zaznela pripomienka o pomerne vysokom počte pracovníkov UK, zvlášť 

v administratívnej oblasti, v pomere (v poslednej dobe relatívne nízkom) k počtu študentov. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v reakcii uviedla, že personálna 

politika je výhradne v rukách jednotlivých fakúlt a súčastí UK. 

Na uvedenú pripomienku reagoval aj prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a 

projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a poukázal na možnosť vytvorenia 

metodiky zaväzujúcej zamestnancov UK k istým pedagogickým, vedeckým a grantovým 

výkonom, čím by sa zefektívnila činnosť zamestnaneckej zložky UK. 

Nakoľko k predmetnej problematike už neboli predložené žiadne podnety ani otázky 

z pléna AS UK, predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyjadrila poďakovanie za 

vedeniu UK za prípravu materiálu, ako aj orgánom AS UK za ich pripomienkovanie 

a požiadala o hlasovanie o schválení materiálu metodiky rozpočtu. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že materiál bol 

schválený jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 7/24.06.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020. 

 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne vyzvala 

k hlasovaniu o schválení Rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2020. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že materiál bol 

schválený jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 8/24.06.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2020. 

 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček v reakcii na výsledok hlasovania vyjadril AS UK 

svoje poďakovanie a zároveň prezentoval ambíciu poskytovať v rámci Rektorátu UK 

s navýšeným rozpočtom aj lepší servis pre fakulty a súčasti UK. 

 

 

Bod č. 7:  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

V rámci uvedenia aktuálneho bodu prebral ďalšie vedenie zasadnutia podpredseda 

AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. Následne vyzval predsedu Finančnej komisie 

AS UK doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. o prezentovanie žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku UK. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že predložených bolo 11 žiadostí, z ktorých 9 

Finančná komisia AS UK odporúča schváliť (v prípade žiadostí z FTVŠ UK nemal 

prenajímateľ reklamných materiálov vysporiadané všetky právne záležitosti, predovšetkým 

zverejnenie zmlúv v CRZ). V prípade vyhlásenia verejnej súťaže na prenajímateľa priestorov 
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kultúrno-zábavného centra UNIQUE (VMĽŠ-Mlyny UK) odporučila komisia najprv schváliť 

v pléne AS UK predložené kritéria a až následne dať na schválenie zmluvu s víťazom tohto 

obstarávania. Predseda komisie sa rovnako vyjadril aj o problematike zníženia nájomného 

v rámci schémy štátnej pomoci, o ktorú je možné požiadať v dôsledku predchádzajúcej 

pandemickej situácie spôsobenej COVID-19 (marec - máj 2020).  

Podpredseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK JUDr. Filip 

Vincent potvrdil prerokovanie žiadostí týkajúcich sa VMĽŠ-Mlyny UK a odporúčanie 

komisie schváliť ich v pléne AS UK. 

K žiadosti od nájomcu V. Srniaka sa vyjadril riaditeľ VMĽŠ-Mlyny UK Ing. Peter Petro 

v otázke zálohovej platby 8 €/m2. 

Následne predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. otvoril k bodu zasadnutia 

diskusiu. 

Padol návrh oddeliť hlasovania o nájmoch a vyhlásení podmienok obchodnej súťaže 

na prenájom priestorov kultúrno-zábavného centra  UNIQUE. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vo svojej reakcii uviedol, že v rámci dohody 

s riaditeľom VMĽŠ-Mlyny UK Ing. Petrom Petrom bol študentom vydaný prísľub 

o transparentnej verejnej súťaži na prevádzkovateľa UNIQUE a zároveň súhlasí 

s odporúčaním predsedu Finančnej komisie AS UK schváliť najprv kritériá súťaže a až 

následne víťaza súťaže. 

Keďže ďalšie pripomienky ani otázky z pléna AS UK už neboli predložené, predsedajúci 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uzavrel rozpravu a nechal hlasovať o predložených 

9 žiadostiach o prenájom spôsobom „en bloc.“ 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že žiadosti boli jednomyseľne 

schválené.  

 

Uznesenie č. 9/24.06.2020 

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 - miestnosti/ambulancie odborného lekára a 

spoločné priestory o výmere 41,50 m2, z toho ambulancia 21,24 m2, 

sesterňa 13,28 m2, podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré 

sa nachádzajú v budove na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, 

súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV 1401 

vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra 

Bratislava III 
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Identifikácia nájomcu MUDr. Galina Taragelová 

Sídlo: Legerského 10, 831 02 Bratislava 

IČO: 31784950 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 21,24 m2 65 EUR/m2/1 rok      1 391 EUR/1 rok 

sesterňa – 13,28 m2  65 EUR/m2/1 rok    863,20 EUR/1 rok 

podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2  

   24,26 EUR/m2/1 rok           169,33 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   2 423,53 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu : 

 Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla, 

 Odvoz smetí a likvidácia odpadu 

 Používanie a upratovanie WC 

 Prevádzka telekomunikačných liniek 

 

39,50 EUR/mesačne bez DPH, cena za služby celkom 474,00 EUR 

ročne bez DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí 

prílohu zmluvy a jej dodatkov. 

Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

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. 10/24.06.2020 

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 – časť strechy o výmere 20 m², 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69 

Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu SWAN Mobile, a.s. 

Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava 

IČO: 35680202, 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej 

siete /VEKS/, t.j. umiestnenie základňovej stanice VEKS a inštalácie 

jej technologickej infraštruktúry.  

Výška nájomného 4 000 EUR ročne 

Energie a služby Dodávka energií: elektrická energia podľa výšky reálnej spotreby 
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zistenej podružným meračom el. energie umiestneným v hlavnej 

elektrickej rozvodni v budove, fakturácia po uplynutí príslušného 

kalendárneho roka, v cenách stanovených príslušným dodávateľom. 

Doba nájmu od 15.7.2020 do 15.7.2024 

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. 11/24.06.2020 

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 3,69 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1.poschodie), na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

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

parcely 2940/24, o výmere 8942m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Petra Danišová 

Bydlisko: Jasovská 6, 851 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 44 EUR/ m2/rok bez DPH  

(t. j. 162,36 EUR bez DPH ročne) 

Energie a služby Bez elektrickej energie. 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.11.2020 do 31.10.2022 

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. 12/24.06.2020 

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 o výmere 50,16 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy C, 
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1. poschodie) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva 

č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, 

k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na 

vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2, na 

ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba 

Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava 

IČO: 11638532 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie predajne školských potrieb, papiernictva, kníh, 

darčekových predmetov, poskytovania kopírovacích a kancelár-

skych služieb 

Výška nájomného 75 EUR/ m2/rok bez DPH  

(t. j. 3 762 EUR bez DPH ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.9.2020 do 31.8.2022 

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. 13/24.06.2020 

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 27,5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok F, 2 NP), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

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

parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Mladiinfo Slovensko, o.z. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

IČO: 42 183 774 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

študentský spolok, klubovňa 

Výška nájomného 10 EUR/ m2/rok bez DPH  

(t. j. 275 EUR bez DPH ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.10.2020 do 30.9.2022 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 14/24.06.2020 

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 7,47 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1.PP), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova 

pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24, 

o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Srniak Vladimír 

Adresa trvalého bydliska: Kríková 6, 821 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 44 EUR/ m2/rok bez DPH  

(t. j. 328,68 EUR bez DPH ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.10.2020 do 30.9.2022 

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. 15/24.06.2020 

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 

časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výšková budova blok B) na ulici Staré Grunty 36 

v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná 

na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 

5474 m2, na ktorých sa stavba nachádza 



 

 

 

Strana 13 z 23 

 

Identifikácia nájomcu SWAN, a.s. 

Sídlo: Landererova 12 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 

IČO: 47 258 314 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre 

zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej 

siete nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb v súlade so 

ZEK 

Výška nájomného 3 000 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby Len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. Odhadovaná 

cena energie je vyčíslená na 1 200 EUR/rok plus DPH. 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2022 

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. 16/24.06.2020 

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 20,04 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vinisoft, s.r.o. 

Sídlo: 177, Vigľašská Huta-Kalinka 962 25 

IČO: 46 004 360 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 70 EUR/ m2/rok bez DPH  

(t. j. 1 402 EUR bez DPH ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.10.2020 do 30. 9. 2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 17/24.06.2020 

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

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

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

časť pozemku parcela č. 3131/1 o výmere 140 m2 a parcela 3131/2 

o výmere 64 m2, a schody k Dunaju, zapísané na LV 727, 

katastrálne územie Karlova Ves, nachádzajúce sa v Bratislave – 

Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Občianske združenie Lodenica Domček 

Sídlo: Púpavova 43, 841 04 Bratislava 

IČO 51752298 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Parcely budú slúžiť na rekonštrukciu časti chátrajúceho rybárskeho 

domčeka na prírodnú saunu a revitalizácia časti brehu Dunaja na 

prenajatých pozemkoch. Sauna nebude napojená na inžinierske 

siete. Súčasťou nájmu je oprávnené užívanie schodov k Dunaju a 

spoluúčasť na údržbe, starostlivosť o vegetáciu. 

Výška nájomného 1020 EUR/rok, bez DPH 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30. 6. 2025 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. nechal hlasovať o schválení súťažných 

podmienok na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov UNIQUE vo VMĽŠ-

Mlyny UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh bol schválený 

jednomyseľne. 

 

 

 

Uznesenie č. 18/24.06.2020 

Akademický senát UK schvaľuje súťažné podmienky súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytových priestorov 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 538,40 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. Súpisné 211 (Výšková budova, blok C 3NP) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava – m.č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

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

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Výber nájomcu je predmetom súťaže na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov. 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

multifunkčné, kultúrno – zábavné centrum – Unique 

Výška nájomného Najvyššia ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov – 

minimálne 8 EUR/ m2/rok. 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 10 rokov, od podpisu 

nájomnej zmluvy. 

Zdôvodnenie výberu 

nájomcu 

Nebytový priestor bude prenajatý nájomcovi – víťazovi súťaže na 

uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásenej 

VMĽŠ na prevádzkovanie kultúrno-zábavného centra ako 

multifunkčného priestoru pre uspokojenie širokospektrálnych 

potrieb študentov. 

Návrh účelu nájmu korešponduje s výsledkami prieskumu 

študentov a ich záujmu o využitie nájomného priestoru Unique. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

nájomný priestor vyžaduje stavebné a technické úpravy 

 

 

Bod č. 8: Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil aktuálny bod programu a vyzval 

predsedu predsedov komisií AS UK na vyjadrenie k predloženému materiálu. 

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

komisia sa predloženým materiálom zaoberala, a hoci v tom čase nebola uznášaniaschopná, 

odporučila materiál v pléne AS UK schváliť. 

 Za Komisiu pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa vyjadril jej podpredseda 

JUDr. Filip Vincent s odporúčaním schváliť predložený návrh cenníkov za ubytovacie služby 

vo VMĽŠ-Mlyny UK. 

 Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. následne otvoril k bodu rozpravu, 

do ktorej sa však nikto neprihlásil. Predsedajúci teda pristúpil k vyhláseniu hlasovania 

o schválení predmetného návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 52 27 52 0 0 schválené 
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Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh bol schválený 

jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 19/24.06.2020 

Akademický senát UK 

I. 

schvaľuje Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

s účinnosťou od 01.09.2020, 

II. 

schvaľuje Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

s účinnosťou od 01.09.2020. 
 

 

Bod č. 9: Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú 

časť Akademického senátu UK  

Akutálny bod z pozície predsedajúceho otvoril podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent. 

Ten zároveň ako člen študentskej časti AS UK navrhol na vymenovanie za člena Správnej 

rady UK za túto časť AS UK Bc. Erika Tótha (PraF UK). Následne otvoril rozpravu, kde bolo 

možné sa k návrhu vyjadriť. Keďže do rozpravy sa nikto neprihlásil a jediný kandidát na 

člena Správnej rady UK Bc. Erik Tóth vyjadril so svojou kandidatúrou súhlas, predsedajúci 

pristúpil k tajnému hlasovaniu členov študentskej časti AS UK.  

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc informoval o úprave 

hlasovacieho lístka a spôsobe hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Návrh študentskej časti AS UK na vymenovanie člena Správnej rady UK  

(I. kolo) 

Počet všetkých členov študentskej časti AS UK:         26 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                      17 
Počet platných hlasovacích lístkov:                              16 
Počet neplatných hlasovacích lístkov:                            1 

Kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. Bc. Erik Tóth 16 0 0 14 

 

Uznesenie č. 20/24.06.2020 

Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovať Bc. Erika Tótha (PraF UK) za člena 

Správnej rady UK. 
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Bod č. 10:  Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom 

obvode FTVŠ do Študentskej rady vysokých škôl  

Návrh prezentoval podpredseda AS UK a zároveň predseda Volebnej a mandátovej 

komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc. Prečítal návrh uznesenia a vyzval na pripomienkovanie 

návrhu členov AS UK. 

Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedajúci dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc skonštatoval, že návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 21/24.06.2020 

Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 

Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 

2019 – 2022 na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 

21. 9. 2020 do 17. 10. 2020. 
 

 

Bod č. 11: Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu UK 

Návrh prezentoval podpredseda AS UK a zároveň predseda Volebnej a mandátovej 

komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc. Prečítal návrh uznesenia a vyzval na pripomienkovanie 

návrhu členov AS UK. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. podal pripomienku k úprave obdobia na vykonanie 

doplňovacích volieb do AS UK, konkrétne do 17. 10. 2020, aby mohol byť počet členov 

AS UK doplnený do najbližšieho zasadnutia AS UK, t. j. 21. 10. 2020. 

Zároveň predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc oslovil ohľadom prednesenej úpravy uznesenia 

predstaviteľov Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty managementu UK, ktorí vyjadrili 

s pozmeňujúcim návrhom svoj súhlas. Nakoľko neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, dal 

predsedajúci hlasovať o uznesení v znení pozmeňovacieho návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 52 27 52 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 22/24.06.2020 

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK 
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I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnený mandát vo 

volebnom obvode PriF UK, 

II. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnený mandát vo 

volebnom obvode FM UK, 

III. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do AS UK od 21. 9. 2020 do 17. 10. 

2020. 

 

 

 Vedenia ďalšieho priebehu zasadnutia sa ujal podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal 

Greguš, PhD., ktorý avizoval podanie procedurálneho návrhu na zmenu programu zasadnutia. 

 

Bod č. 12:  Doplňujúca voľba člena Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

 Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. navrhol zaradenie nového bodu programu 

„Doplnenie člena Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK“. Za nového člena komisie 

navrhol Mgr. et Mgr. Mareka Neštinu, PhD. Následne požiadal Dr. M. Neštinu o potvrdenie 

súhlasu s jeho zaradením do predmetnej komisie a dal o procedurálnom návrhu tejto zmeny 

programu hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

14 52 27 52 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 23/24.06.2020 

Akademický senát UK podľa čl. 18 ods.7 Rokovacieho poriadku Akademického 

senátu UK schvaľuje zmenu schváleného programu 5. riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UK takto: 

I. 

za bod programu č. 11 sa vkladá nový bod programu č. 12: „Doplňujúca voľba člena 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK“, 

II. 

doterajšie body schváleného programu č. 12 až 17 sa označujú ako body programu 

č. 13 až 18. 

 

Bezprostredne po úspešnom hlasovaní nechal predsedajúci hlasovať o návrhu na zvolenie 

Mgr. et Mgr. Mareka Neštinu, PhD. za člena Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

15 52 27 52 0 0 schválené 



 

 

 

Strana 19 z 23 

 

Uznesenie č. 24/24.06.2020 

Akademický senát UK volí Mgr. et Mgr. Mareka Neštinu, PhD. (EBF UK) za člena 

Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK. 

 

 

Bod č. 13: Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom 

semestri Akademického roka 2020 /2021 

 Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. pokračoval v zasadnutí predstavením 

harmonogramu zasadnutí pléna AS UK (21. 10. 2020 a 16. 12. 2020) a s tým súviacich 

zasadnutí kolektívnych orgánov AS UK do konca kalendárneho roka 2020. Zvlášť pritom 

apeloval na dodržiavanie termínov doručovania materiálov pred jednotlivými zasadnutiami 

podľa stanoveného harmonogramu. Následne otvoril diskusiu. 

 Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. zdôraznil význam stredajších zasadnutí komisií AS UK, 

zvlášť Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, ktorá má najviac členov (29).  

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

s pripomienkou potreby schválenia žiadostí o zníženie prenájmu (počas pandémie  

COVID-19), pre ktoré by mohol byť termín najbližšieho plánovaného zasadnutia AS UK  

(21. 10. 2020) neskorý. Preto navrhol uvažovať o možnosti zvolať mimoriadne zasadnutie 

AS UK v auguste, na ktorom by sa uvedená problematika riešila, vrátane možného schválenia 

ďalších študijných poriadkov fakúlt UK (s účinnosťou od 01.09.2020). 

Keďže žiadne ďalšie návrhy a pripomienky nezazneli, nechal predsedajúci doc. RNDr. Michal 

Greguš, PhD. o schválení predloženého harmonogramu hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 52 27 52 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 25/24.06.2020 

Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

UK schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, 

predsedníctva a komisií v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

 

 

Bod č. 14:  Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

 V rámci otvorenia aktuálneho bodu vyzval predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

členov AS UK na podávanie interpelácií na členov Vedenia UK. 

 Ako prvý dostal z pléna AS UK možnosť Mgr. Askar Gafurov, ktorý vystúpil s otázkou 

ohľadom aktuálneho postupu v záležitosti transformácie Centra ďalšieho vzdelávania UK 

a otázkou na prorektorku prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD. ohľadom Rady pre kvalitu.. 

 Kvestorka Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v reakcii uviedla, že prechod CĎV UK pod 

správu Rektorátu UK je až od 1. 1. 2021. Aktuálne prebieha diskusia o budúcej podobe 

a štrukturálnom zaradení CĎV v rámci RUK (pod prorektorkou RNDr. Zuzanou 
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Kovačičovou, PhD.). Uviedla, že zvažuje sa rozpustenie celej ekonomickej agendy CĎV pod 

existujúce oddelenia RUK. Štruktúra oddelení CĎV a samostatné hospodárenie CĎV bude 

predmetom rokovaní. V prípade majetkových záležitostí sa uvažuje o prechode tejto agendy 

CĎV pod prorektorku JUDr. Janu Duračinskú, PhD. 

 Prorektorka UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. v reakcii uviedla, že zverejnenie 

štandardov kvality plánované na marec 2020 bude z dôvodu objektívnych príčin realizované 

s istým oneskorením. Zároveň avizovala plánované stretnutia k prerokovaným štandardom     

na jeseň 2020. Tiež sa vyjadrila k aktuálnej pozícii UK v rankingových rebríčkoch. 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval o rozhodnutí Vedenia UK 

nezvyšovať ceny bývania v ubytovacích zariadeniach UK. Od budúceho roka sa však cena za 

ubytovanie bude musieť zvýšiť, nakoľko je v tomto smere dlhodobo neudržateľná situácia. 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na skutočnosť, že v rámci zoznamu zasadnutí 

Vedenia UK nie je k dispozícii zápisnica z 8. marca 2020 (na ktorom sa rozhodlo o zatvorení 

UK) a ani zápisnica z 27. marca 2020. 

 Rektor UK sa vyjadril, že 8. marca 2020 nezasadalo Vedenie UK, ale Krízový štáb UK. 

Zápisnica zo zasadnutia nebola vyhotovená, podstatné je, že UK urobila správne rozhodnutie. 

Čo sa týka zápisnice z 27. marca 2020, vedúci kancelárie rektora UK Mgr. Róbert Zsembera 

uviedol, že ju zverejní hneď po zasadnutí AS UK (zabudol ju „odklinúť“ na zverejnenie).  

 Prorektor doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. informoval o aktivitách v oblasti agendy 

vonkajších vzťahov v uplynulom období. V infocentre RUK bude možné zakúpiť si rúška 

so znakom UK. 

 

 

Bod č. 15:  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK 

 V rámci tohto bodu informoval podpredseda AS UK za ŠČAS UK JUDr. Filip Vincent 

o poslednom zasadnutí ŠČAS UK (24. 6. 2020), ktoré aj napriek tomu, že nebolo 

uznášaniaschopné, prerokovalo materiály zaradené na aktuálne zasadnutie AS UK a vydalo 

stanovisko k problematickému získaniu magisterského titulu aktuálneho predsedu Národnej 

rady SR. V závere zasadnutia odznelo poďakovanie podpredsedníčke AS UK RNDr. Márii 

Kondekovej za jej doterajšiu prácu, ktorá obhájením dizertačnej práce v auguste 2020 skončí 

svoje pôsobenie v ŠČAS UK.  

 

 

Bod č. 16:  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl 

  V rámci tohto bodu doc. RNDr. Martin Putala, PhD. stručne informoval o stave 

prípravy nových akreditačných štandardov, o ktorých predstavitelia reprezentácií vysokých 

škôl diskutovali na stretnutí dňa 2. júna 2020 s členmi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport. 

 

 



 

 

 

Strana 21 z 23 

 

Bod č. 17:  Rôzne 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila tento bol 

poďakovaním končiacim členom AS UK doc. Mgr. Emilovi Wojčákovi, PhD. (FM UK) 

a RNDr. Márii Kondekovej (PriF UK) za ich pôsobenie v AS UK. 

Predsedníčka AS UK sa rovnako vyjadrila k možnosti zvolania mimoriadneho zasadnutia 

AS UK k žiadostiam o zníženie nájomného v čase pandémie COVID-19. Následne vyzvala na 

reakciu k tejto problematike prorektorku UK JUDr. Janu Duračinskú, PhD. ako aj ďalších 

zainteresovaných predstaviteľov Vedenia UK a členov AS UK. 

 Prorektorka UK JUDr. Jana Duračinská, PhD. v reakcii sprostredkovala informácie 

Ministerstva hospodárstva SR o podmienkach, spôsobe a časovom harmonograme 

poskytovania štátnej pomoci pandémiou postihnutým podnikateľským subjektom. Súčasne 

dodala, že každá žiadosť prenajímateľa by sa mala posudzovať osobitne, nakoľko UK nie je 

povinná poskytnúť zľavu z nájomného, čo je podmienkou udelenia štátnej pomoci. V prípade 

relevantných žiadostí by však navrhovala zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS UK na 

koniec augusta 2020. 

 Vystúpenie prorektorky doplnili za Vedenie UK ešte prorektor UK pre vedu, 

doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ako aj 

rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Apelovali predovšetkým na citlivé posudzovanie 

jednotlivých žiadostí, nakoľko akceptácia každej žiadosti o zníženie nájmu znamená pre UK 

aj stratu príjmov v podobe odpustenia rovnakého percenta zo sumy rovnajúcej sa výške 

štátnej pomoci postihnutému podnikateľskému subjektu. V tomto smere má AS UK 

povinnosť strážiť predovšetkým najlepšie záujmy UK. 

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

argumenty v prospech súhlasu s udelením štátnej pomoci prenajímateľom. Argumentoval, že 

prevádzky nájomcov majetku UK boli v čase najtvrdších protipandemických opatrení (marec 

– máj 2020) často bez možnosti príjmov zo svojich prevádzok na UK, nakoľko internáty ako 

aj fakulty boli uzavreté. 

K hlbšej analýze tohto problému sa pridal aj doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., ktorý na 

jednej strane hájil najlepšie záujmy UK, no na strane druhej videl aj problémy prenajímateľov 

a možné právne následky, ktoré by neriešenie tohto problému mohlo v budúcnosti univerzite 

priniesť. 

V rámci ďalšej širokej diskusie (doc. MUDr. Daniel Böhmer, CSc., RNDr. Róbert Kysel, 

PhD., prorektor UK doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a ďalší) o problematike a jej 

alternatívnych riešeniach (napr. odmietnutie schémy štátnej pomoci nájomcom a vytvorenie 

splátkového kalendára nájomného za čas sťaženého užívania) predovšetkým v prípade 

množstva prenajímateľov v rámci internátov a ubytovacích zariadení UK (Ing. Peter Petro, 

Mgr. Ivan Daňo) sa došlo ku konečnému konsenzu v podobe individuálneho posudzovania 

žiadateľov a dopadu týchto ich žiadostí na príjmy z podnikateľskej činnosti na UK. Rámcové 

podmienky zadefinoval doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., ktoré mali spočívať 

v poskytovaní nevyhnutných služieb študentom UK (napr. jedálne a stravovacie zariadenia) 

a stanovenie istej minimálnej výšky mesačného nájomného (napr. nad 1000 €). 
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Po stanovení tohto konsenzu ukončila predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD. rozpravu k problematike žiadostí o zníženie nájomného. Zdôraznila potrebu 

vypracovania metodiky (v spolupráci s Rektorátom UK) na posudzovanie jednotlivých 

žiadostí najprv v rámci fakúlt a súčastí UK. 

Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. informoval o stave prípravy 

novelizácie Rokovacieho poriadku AS UK, ktorý má ambíciu zefektívniť prácu komisií 

AS UK, a ktorý by mal byť predložený na nasledujúcom riadnom zasadnutí AS UK v októbri. 

Zvlášť zdôraznil otázku pôsobenia nečlenov AS UK v komisiách AS UK. 

 Doc. MUDr. Daniel Böhmer, CSc. avizoval záujem Správnej rady UK na užšej 

spolupráci s AS UK v podobe zvýšenej komunikácie, ale aj možného spoločného stretnutia 

zástupcov týchto dvoch orgánov UK. 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa vyjadril k spomínanej problematike relatívne vysokého 

zastúpenia administratívnej a prevádzkovej zložky zamestnancov UK a ich reálneho podielu 

na rozpočte UK. Tento podiel je možné znížiť externými dodávateľmi týchto služieb 

(outsourcing), je však otázne, či to prispeje k lepšej kvalite služieb. 

 Po tomto vyjadrení uzavrela predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

bod Rôzne. 

 

 

Bod č. 18: Záver 

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

AS UK, zvlášť členom komisií AS UK za ich obetavú prácu pri posudzovaní veľkého 

množstva materiálov v problematickom období pandémie COVID-19, ďalej členom 

Vedenia UK za kvalitnú spoluprácu a všetkým za účasť. Zároveň všetkým zaželala príjemné 

leto a dovolenkové obdobie a udelila záverečné slovo rektorovi UK. 

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval o presunutí tradičného 

posedenia členov AS UK a Vedenia UK na konci akademického roka z dôvodu aktuálnych 

protipandemických opatrení až na októbrové riadne zasadnutie AS UK. Zároveň zaželal 

všetkým zúčastneným príjemné leto.  

 

Koniec zasadnutia:  16:27 hod. 

 

Zapísal:  

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

 

 

 

               prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

                predsedníčka Akademického senátu UK 
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Návrhová komisia: 

 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.,    ................................................................ 

 

Mgr. Andrea Figulová, PhD.   ................................................................. 

 

Michal Dolnák      ................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


