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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 

Zápisnica z 8. zasadnutia 

Finančnej komisie AS UK konaného dňa 02.12.2020  

formou videokonferencie MS Teams 

 

Začiatok zasadnutia: 15.00 hod. 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program zasadnutia (podľa pozvánky): 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh Dohody o urovnaní medzi UK, VMĽŠ a dlžníkmi OZ Študentský svet, unique, 

s.r.o., Ironika, s.r.o., Študentská reklama, s.r.o.,Banquet, s.r.o. 

(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK)   

3. Návrh na zriadenie vecných bremien medzi UK a oprávnenou spoločnosťou 

z vecného bremena: spoločnosť OTYK invest, s.r.o. 

              (predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK) 

4. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného 

4.1.    Almanach, s.r.o. – zníženie o 50% od 1.1.2021 do 31.3.2021 

(predkladá: Mgr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba) 

4.2.    GAST TOM, s.r.o., zníženie o 50% od 28.09.2020 do 20.12.2020 v rámci 

vládnej dotačnej schémy MH SR 

(predkladá: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK) 

4.3.    A. Maťovčík-University Cafe – zníženie o 80% od 16.12.2020 do 12.05.2021  

(predkladá: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK) 

5. Prerokovanie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou 

5.1.    ITC, s.r.o. – komunitné centrum Unispace,  

5.2.    Vacuumlabs Technologies, s.r.o. – coworkingový priestor Lounge 

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

6. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

6.1 Almanach, s.r.o. – 3 ks reklamné banery - predĺženie zmluvy 

6.2 Almanach, s.r.o. – 2 parkovacie miesta - predĺženie zmluvy  

 (predkladá: Mgr. Ivan Daňo., riaditeľ VI Družba UK) 
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6.3 ASO Vending, s.r.o. – nápojové automaty – predĺženie zmluvy 

                          (predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK) 

6.4     ISPA, s.r.o. – časť oplotenia na reklamné účely - predĺženie zmluvy 

    (predkladá: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK) 

  

6.5 Vodácky klub IUVENTA – šatne v Lodenici UK - predĺženie zmluvy  

6.6 ŠK Cabanos, s.r.o. – šatne v Lodenici UK - predĺženie zmluvy 

6.7 EMER group, s.r.o. – sklad, parkovacie miesto - predĺženie zmluvy 

6.8 Stravovanie-Petra, s.r.o. -  ŠKC CĎV Modra Harmónia – sklady, kuchyňa, 

jedáleň - predĺženie zmluvy 

(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK) 

 

6.9 Gabriel Bordács-VINYL – sklad - predĺženie zmluvy  

6.10   ELPROMER, s.r.o. - sklad - predĺženie zmluvy 

6.11   Integrácia študentov, o.z. – kancelária – zmena názvu spoločnosti/predĺženie   

                                               zmluvy 

6.12   LUX communication – kancelária, štúdio, sklad -predĺženie zmluvy  

6.13   P.J. Servis Holding, s.r.o. – kancelária - predĺženie zmluvy  

6.14   Bc. Soňa Halásová – ateliér – nový nájomca – predĺženie zmluvy 

6.15   SK PROFESIONAL, s.r.o. – kancelária – predĺženie zmluvy 

6.16   Janud, s.r.o. – multifunkčné kultúrno-zábavné centrum – priestory unique –  

                          nová zmluva 

6.17    UPC Mosty – evanjelické univerzitné pastoračné centrum  - predĺženie zmluvy 

6.18    VERY GOODIES SK, s.r.o. – automat – predĺženie zmluvy 

 (predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená riadením VMĽŠ -    

Mlyny) 

7. Návrh úpravy formulára: „Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku“  

(predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc, predseda FK AS UK) 

8. Rôzne 

9. Záver   

 

Bod 1. Otvorenie. 

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvoril a viedol predseda komisie doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc., ktorý privítal prítomných členov komisie a hostí. Konštatoval, že komisia je 

uznášania-schopná. Z celkového počtu 22 členov komisie bolo prihlásených 17 členov komisie, 

3 členovia sa ospravedlnili a 2 boli neprítomní. Predseda komisie vyzval členov na doplnenie 

alebo pozmeňujúce návrhy k programu zasadnutia.  

RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol vyradiť z programu zasadnutia komisie bod č. 3 „Návrh na 

zriadenie vecných bremien medzi UK a oprávnenou spoločnosťou z vecného bremena: 

spoločnosť OTYK invest, s.r.o.“ s odôvodnením, že je to komplikovaný materiál a vyžadoval 

by si prezenčné rokovanie komisie. Návrh podporil aj doc. Neogrády. Ďalšie návrhy na úpravu 

programu zasadnutia neboli navrhnuté. Predseda komisie dal následne hlasovať o návrhu 

vyradiť bod č. 3 z rokovania komisie. 
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Uznesenie č. 1: 

Finančná komisia Akademického senátu UK schvaľuje vyradenie bodu č. 3 . „Návrh na 

zriadenie vecných bremien medzi UK a oprávnenou spoločnosťou z vecného bremena: 

spoločnosť OTYK invest, s.r.o.“ z programu rokovania komisie. 

Hlasovanie č. 1:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

1 17 9 16 0 0 

 

Uznesenie č. 1 bolo schválené. 

Predseda komisie požiadal prorektorku Doc. JUDr. J. Duračinskú, PhD. o jej stanovisko 

k hlasovaniu komisie k vyradeniu bodu č. 3. Prorektorka Duračinská odpovedala, že rešpektuje 

rozhodnutie komisie. Je pripravená na zodpovedanie prípadných otázok k problematike 

zriadenia vecných bremien. Informovala, že historicky boli schválené memorandum a dohoda 

o urovnaní, ktoré v minulosti vykonala FMFI UK a je to komplikovaný návrh. Predseda 

komisie navrhol, aby informácie o zriadení vecných bremien prorektorka Duračinská 

prezentovala v bode Rôzne, napriek tomu, že komisia schválila vyradenie tohto bodu 

z programu. Doc. J. Duračinská s tým súhlasila a informovala, že neskoršie zverejnenie 

podkladových materiálov bolo spôsobené, že UK čakala na znalecký posudok, ktorý bol dodaný 

2 dni pred rokovaním komisie. Predseda komisie upozornil, že uvedený bod nebude preto 

zaradený ani do rokovania pléna AS UK 16.12.2020 a spýtal sa, či uvedený návrh znesie 

odklad. Nevylúčil, že v januári 2021 bude finančná komisia opäť posudzovať tento návrh a ak 

to situácia dovolí, tak zasadnutie by mohlo byť prezenčné.  

Poznámka: Dňa 7.12.2020 bola zvolaná porada na RUK, kde boli pozvaní dekani dotknutých 

fakúlt:  Prírodovedeckej fakulty UK a FMFI UK, prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prorektorka 

Duračinská a člen FK doc. Pavel Neogrády, DrSc.. Na porade bolo opäť zriadenie vecných 

bremien prediskutované a vysvetlené. Na porade bol vyjadrený súhlas s návrhom zriadenia 

vecných bremien. Súčasne bolo dohodnuté, že odplatu za riadenie vecných bremien vo výške 

150 000 EUR po odpočítaní nevyhnutných nákladov, ktorú prisľúbila spoločnosť OTYK Invest 

s.r.o., bude rozdelená medzi PriF UK, FMFI UK a RUK rovnakým dielom. Poznámku do 

zápisnice dodatočne doplnil Doc. RNDr. S. Ševčík, CSc.  

Predseda komisie dal potom hlasovať o upravenom programe zasadnutia. 

Uznesenie č. 2: 

Finančná komisia Akademického senátu UK schvaľuje upravený program zasadnutia 

komisie, v ktorom sa vypúšťa bod č.3 programu. 

Hlasovanie č. 2:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

2 17 9 17 0 0 
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Uznesenie č. 2 bolo schválené. 

Bod 2.  Návrh Dohody o urovnaní medzi UK, VMĽŠ a dlžníkmi OZ Študentský svet, 

unique, s.r.o., Ironika, s.r.o., Študentská reklama, s.r.o.,Banquet, s.r.o. 

 

Predseda komisie doc. S. Ševčík informoval, že tento bod predkladá pán rektor UK, ktorý sa 

z rokovania komisie ospravedlnil. Požiadal kvestorku UK Ing. I. Kútnu Želonkovú, PhD. aby 

k materiálu predniesla úvodné slovo. Kvestorka UK informovala, že počas prípravy návrhu 

o urovnaní bol zainteresovaný vedúci OLP JUDr. M. Káčerík a požiadala ho, aby uviedol návrh. 

 

Pre technické problémy členovia komisie nepočuli stanovisko JUDr. M. Káčeríka, ktorý sa 

nevedel korektne pripojiť, preto o návrhu diskutovali bez jeho stanoviska. V diskusii 

 

- Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. navrhol aj tento bod programu vyradiť z rokovania. 

- Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. informoval, že máme materiál k dispozícii, navrhol 

zamietnuť návrh prof. Vrabku, podporuje dohodu o urovnaní, ale nie v tom znení, ako 

bola predložená. Zdôraznil, že dlžníci majú za nájom a služby voči UK dlh vo výške 

59 287,57 EUR, ale v návrhu je uvedené, že dlžníci chcú previesť do majetku UK 

niektoré zariadenia za odplatu v cene 100 000 EUR, čo je neprijateľné. Navrhol, aby 

komisia toto konkrétne znenie zmluvy zamietlo. Uviedol, že ak máme podporiť dohodu 

o urovnaní tak takým spôsobom, aby bolo nulové vyrovnanie, teda výšku odplaty do 

výšky ceny našej pohľadávky a odplatu iba za zariadenia, ktoré majú cenu a nie 

čokoľvek, čo si dlžníci navrhli.  

- Doc. Ševčík stručne informoval o dlžníkoch, uznal, že materiál je po právno-štylistickej 

stránke „dobre naslohovaný“, po obsahovej stránke však v niektorých ustanoveniach 

nie. 

- Prof. M. Vrabko svoj návrh stiahol a podporil stanovisko doc. Neográdyho. 

- Doc. Pardubská taktiež podporila návrh doc. Neográdyho. 

- Kvestorka UK Ing. I. Kútna Želonková informovala, že technický problém sa vyriešil 

a JUDr. Káčerík sa môže pripojiť. 

 

JUDr. M. Káčerík:  

Koncom roku 2019 UK pristúpila k ukončeniu nájmu u subjektov, ktoré sú predmetom dohody 

o urovnaní. Nájomcom bola daná výpoveď. Dlžníci podali návrh na nariadenie neodkladného 

opatrenia, ktoré súd uznal. UK sa podľa zákona k nemu nemohla vyjadriť. Následne sa UK 

odvolala proti tomuto rozhodnutiu súdu a na súde bola úspešná. Bol podaný návrh na súd na 

vypratanie priestorov, ktorý nájomcovia nerešpektovali. Študenti nemohli využívať priestory 3 

fitnescentier, čajovne Aura a klubu Musicat. Pokračovalo sa v rokovaniach o mimosúdnom 

urovnaní. Prvý návrh bol vypracovaný vo februári 2020, epidemiologická situácia nedovolila 

tento návrh predložiť na rokovanie AS UK. Zmenili sa aj požiadavky nájomcov. Rokovania 

naďalej prebiehali, požiadavky nájomcov sa menili a rokovania neviedli k zdarnému koncu. 

V novembri UK vyzvala nájomcov a ich právnych zástupcov, aby definovali svoje podmienky 

pre dohodu o mimosúdnom urovnaní. Tieto podmienky sú uvedené v predloženom návrhu 

a očakáva názor zástupcov akademickej obce. 

 

V diskusii vystúpili: 

- RNDr. R. Kysel požiadal JUDr. Káčeríka o jeho názor na toto znenie dohody 

o urovnaní, aké sú jej výhody a nevýhody, plusy a mínusy. Nesúhlasí s postupom, že je 
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niečo predložené komisii a požaduje sa od nej rozhodnutie. Aké je stanovisko JUDr. 

Káčeríka, či nám odporúča alebo nie tento návrh dohody schváliť.  

 

JUDr. M. Káčerík:  

Zhrnul požiadavky dlžníkov. Chcú ukončiť nájom fitnescentier Kraton a Hektor a chcú naďalej 

užívať čajovňu a klub Musicat. Za podnikateľský koncept, výbavu a úpravy vo fitnescentrách 

Kraton a Hektor  požadujú odplatu 75 000 EUR s tým, že majetok prejde do majetku UK. Za 

výbavu diskoklubu unique požadujú odplatu 25 000 EUR. Nájomcovia boli upozornení, že by 

UK musela postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  

Čo sa týka jeho názoru na dohodu, tak je jasný, ale radšej by si vypočul názory členov komisie. 

 

- RNDr. Kysel opätovne požiadal JUDr. Káčeríka na jeho osobný názor na dohodu 

o urovnaní. 

- Prof. Vrabko opäť informoval, (keďže pravdepodobne JUDr. Káčerík nepočul diskusiu), 

že podal návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania pre technické problémy. Po 

vypočutí návrhu doc. Neográdyho svoj návrh stiahol a podporil jeho návrh. 

      

JUDr. Káčerík: 

UK vedie súdne konania. V súdnom konaní vo vyprataní čajovne Aura bola UK úspešná. Ďalej 

sú vytýčené dve ďalšie pojednávania, vo vyprataní fitnescentier pojednávania vytýčené neboli. 

UK má veľkú šancu v týchto konaniach uspieť. Predložená dohoda o urovnaní je dosť 

jednostranná. 

 

- RNDr. Vigľašová sa opýtala, či JUDr. Káčerík a pani kvestorka počuli (v súvislosti s 

technickými problémami komunikácie na zasadnutí) návrh doc. Neográdyho a či by sa 

k tomuto návrhu mohli vyjadriť. Požiadala doc. Neográdyho, aby zopakoval svoj návrh. 

- Doc. Neogrády opakovane navrhol, aby sa návrh mimosúdnej dohody v navrhovanom 

znení zamietol s tým, že by sa komisia stotožnila iba s takým návrhom, ktorý by bol 

postavený na neutrálnom plnení, to znamená že odplata UK za majetok dlžníkov, so 

zdôraznením za cenný majetok, by bol maximálne vo výške dlhu nájomníkov. Nech UK 

ďalej pokračuje vo všetkých právnych krokoch, ktoré podniká a v prípade, že by sa 

navrhla takto upravená dohoda, tak je priestor pre jej prerokovanie. Vymedzil by sa 

takto rámec na ďalšie rokovania a nájomcovia by vedeli naše limity.   

 

JUDr. Káčerík: 

Odpovedal, že sa pýtal pána Pagáča, ktorý je zástupcom dlžníkov, že v navrhovanom znení by 

AS UK pravdepodobne dohodu odmietol a či je ochotný súhlasiť s nižšou odplatou. Pán Pagáč 

túto možnosť urovnania jednoznačne zamietol. 

- Doc. Neogrády zdôraznil, že nezávisle na stanovisku dlžníkov, nech UK pokračuje 

v právnych krokoch. Kým nie je schválená dohoda o mimosúdnom vyrovnaní, 

pokračujme v štandardnom postupe. 

- RNDr. Kysel poďakoval JUDr. Káčeríkovi za jeho stanovisko k dohode. 

Pravdepodobne aj nevymožiteľnú pohľadávku by mal AS UK schváliť (nebol si tým 

úplne istý). Vyslovil otázku, že ak nájomca vykonal technické zhodnotenie majetku, či 

UK nemusí náklady za technické zhodnotenie vrátiť a či sa nájomca nebude domáhať 

o vrátenie nákladov za technické zhodnotenie majetku. 

JUDr. Káčerík: 
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Podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii je UK povinná tieto náklady 

uhradiť, ak dala predtým písomný súhlas s takýmto technickým zhodnotením. Nájomcovia 

takýto súhlas nikdy nepredložili, predložili iba súhlas bývalého pána riaditeľa Gulu, ale pán 

riaditeľ nebol poverený takýto súhlas dať, takže je to exces. Je tu však časový odstup, preto ak 

by nájomcovia aj mali nárok na zaplatenie technického zhodnotenia, tak je už premlčaný.  

 

- Doc. Ševčík sa vyjadril k priloženým znaleckým posudkom, v ktorých je viac 

zaujímavých informácií. Týka sa to hlavne fitnescentier Dyana, Hektor a Kraton. 

V znaleckom posudku JUDr. Mgr. Róberta Tkáča pod. č. 8/2020 sa uvádza, že vo 

fitnescentrách sú opotrebované stroje, veľa strojov si vyžaduje revíziu, dokonca uviedol 

stroj, ktorý je pre cvičiaceho nebezpečný. Ak by sme tento návrh schválili, tak nám 

ostanú „staré šunky“ a načo sú nám. Je to neprijateľný postup. Podobne v súvislosti s 

elektrotechnikou v discoklube unique znalec Ing. V. Vajčovec uvádza v posudku pod 

číslom 29/2020, že sa tieto zariadenia ani neodvážili zapnúť, bol na nich prach a boli 

v dezolátnom stave. Podobne v posudku Ing. Jozefa Mráza pod číslom 5/2020 je 

uvedené, že nábytok v unique-u má 6-7-10 rokov. Posudky sú nepotešujúce a na základe 

nich nemôžeme s kľudom povedať, že oni nám zaplatia 59 287,57 EUR a UK im zaplatí 

ako odplatu 100 000 EUR. To je absolútne neprijateľné. Ako členovia FK a AS UK sme 

povinní predovšetkým hájiť záujmy UK. Treba kladne hodnotiť, že sa podarilo 

univerzite v rokovaniach s dlžníkmi „vyčistiť stôl“ a všetky výpovede a súdne žaloby 

ako keby neboli, toto je veľmi dobrý postup a mohlo sa začať rokovať z „čistého stola“. 

Ale nemožno súhlasiť s tými sumami 75 000 EUR a 25 000 EUR, ktoré požadujú 

dlžníci ako odplatu. 

- RNDr. Kysel upozornil, že nájomné priestory máme teraz blokované. Budeme v ďalších 

bodoch programu schvaľovať nového nájomcu pre klub unique s dobrým návrhom 

a konceptom. Ako dlho budú trvať súdne spory o vyprataní priestorov? V druhej otázke 

upozornil, že za 5 znaleckých odborných posudkov UK zaplatila okolo 6 000 EUR, čo 

je pomerne vysoká suma. Protistrana spochybnila náklady na technické zhodnotenie 

stavebných úprav priestorov. V návrhu nenašiel žiadne informácie o znaleckých 

posudkoch protistrany, ktoré by spochybňovali posudky naše. Opýtal sa, či nájomcovia 

predložili svoje znalecké posudky, alebo len slovne vyjadrili stanovisko, že sa im to 

nepáči. Opýtal sa, či bol nejaký znalecký posudok na to, čo oni uvádzajú ako svoje 

„know how“, resp. funkčný koncept. Mali by sme sa pridržiavať znaleckých posudkov 

a „nestrieľať čísla z brucha“, ktoré dlžníci uvádzajú. 

- Doc. Neogrády opäť zdôraznil, aby bol uvádzaný len hodnotný majetok. Má veľkú 

pochybnosť o tom, že v súčasnosti, keď sú fitnes centrá uzavreté, aká je ich reálna cena 

majetku a aká je ich predajnosť. Preto navrhuje, aby do ceny, ktorá pôjde do zápočtu, 

bol len majetok hodnotný. 

 

JUDr. Káčerík: 

Odpovedal na otázky RNDr. Kysela. Unique sa môže užívať okamžite, pretože tam nebola 

podaná výpoveď ale uplynula doba nájmu, a teda tento priestor je voľný. Akurát bývalý 

nájomca tam má svoje veci, čo je nepríjemné a budeme žiadať, aby si ich vypratal. Výpovede 

boli podané vo veci čajovne Aura, tam je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Potom 

klub Musicat a fitnescentrá. Jedno fitnescentrum prevzala spoločnosť TITAN GYM s čím 

bývalí nájomcovia vyjadrili súhlas. Jedno fitnescentrum teda bude k dispozícii študentom, 

ostatné dve pokiaľ nebude právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, vypratať nemôžeme. 

K znaleckým posudkom odpovedal, že boli vypracované, aby sme vedeli povedať cenu a mohli 

porovnať s požiadavkami nájomcov. So znalcami je dosť veľký problém, najmä ohodnotenie 

fitnescentier, pretože znalcov nie je veľa, na Slovensku sú 1-2 znalci, ktorý takéto služby 
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poskytujú. O kvalite znaleckých posudkov si môžete urobiť vlastný názor. Pán Pagáč tieto 

znalecké posudky namietal. 

 

- RNDr. Kysel sa opýtal, či pán Pagáč prejavil ochotu predložiť vlastné znalecké 

posudky. 

 

JUDr. Káčerík odpovedal, že nie. Všetko to bolo v rovine tvrdenia.  

 

Predseda komisie doc. Ševčík ukončil diskusiu k tomuto bodu, nakoľko sa nikto ďalší do 

diskusie neprihlásil. Navrhol uznesenie komisie v znení: 

 

Uznesenie č. 3  

Finančná komisia AS UK neodporúča AS UK schváliť návrh Dohody o urovnaní medzi 

UK, VMĽŠ a dlžníkmi OZ Študentský svet, unique, s.r.o., Ironika, s.r.o., Študentská 

reklama, s.r.o.,Banquet, s.r.o. v predloženom znení. 

 

Hlasovanie č. 3:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

3 16 9 16 0 0 

 

Uznesenie č. 3 bolo schválené. 

Predseda komisie potom navrhol ďalšie uznesenie, ktoré nemal úplne presne sformulované, 

preto uviedol iba jeho pracovnú verziu a súčasne inštruoval členov komisie, ako majú doplniť 

hlasovací lístok o nové hlasovanie. Hlasovací lístok bol poslaný členom komisie vopred.  

Návrh uznesenia (doc. Ševčík):  

FK AS UK odporúča návrh Dohody o urovnaní .... upraviť nasledovne: 

a) Dlžníci uhradia dlh na nájomnom a službách vo výške 59 287,57 EUR, 

b) UK uhradí následne za zariadenie vo fitnescentrách Dyana, Hector a Kraton a za 

zariadenie klubu unique vo výške 59 287,57 EUR. 

Diskusia k návrhu: 

- Doc. Neogrády odporučil  preformulovať uznesenie (čo predseda komisie uvítal). Znova 

formuloval svoje predchádzajúce stanovisko, že AS UK je pripravený posudzovať 

dohodu o urovnaní, ktorá bude založená na neutrálnom finančnom plnení za 

predpokladu, že protihodnota bude predstavovať cenný majetok. 

Návrh uznesenia (doc. Neogrády): 

FK AS odporúča prijať na prerokovanie iba taký návrh dohody o urovnaní, ktorý bude založený 

na neutrálnom finančnom plnení oproti započítaní cenného majetku maximálne vo výške našej 

pohľadávky.  

Po ďalšom upresňovaní znenia uznesenia (Neogrády, Ševčík, Pardubská) predseda komisie 

navrhol uznesenie: 
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Uznesenie č. 4 

FK AS UK odporúča prijať na prerokovanie iba taký návrh dohody o urovnaní, ktorý 

bude založený na neutrálnom finančnom plnení oproti majetku, ktorý má odpovedajúcu 

cenu. 

- RNDr. Kysel sa opýtal JUDr. Káčeríka, či uznesenie komisie nezníži manévrovací 

priestor UK pri ďalších rokovaniach, lebo sa uznesením „vymedzíme“, čo by mohlo 

zúžiť priestor pre jeho ďalšie rokovania  

- Doc. Neogrády doplnil, že je presvedčený, že práve toto zlepší pozíciu UK  

JUDr. Káčerík odpovedal, že sa pýtal nájomcov za akých podmienok sú ochotní súhlasiť 

s dohodou o urovnaní, odpovedali, že za takých, ako sú v tomto návrhu. Nemyslí si, že by 

uznesenie AS UK tohto typu zlepšilo alebo zhoršilo podmienky na ďalšie rokovanie 

s nájomcami.  

- Doc. Lukačka sa prihovoril za to, aby sa veci nekomplikovali. Keďže JUDr. Káčerík 

povedal, že toto uznesenie nemení a nemá vplyv na riešenie situácie, možno aj my si 

situáciu nekomplikujme hľadaním vhodných pojmov, aby sme sa nejako nezamotali. 

Dôležité je, že návrh bol odmietnutý a čo bude ďalej, bude záležať na vedení UK 

a dotknutých nájomníkoch. Dal na zváženie, či treba prijať ďalšie uznesenie. 

- Doc. Neogrády povedal, že predložil návrh preto, aby sme ako UK deklarovali dobrú 

vôľu uzavrieť dohodu o mimosúdnom urovnaní a súčasne sme vymedzili rámec, za 

ktorý nie sme ochotní ísť. Ak to dopadne tak, ako hovorí JUDr. Káčerík, to je možné, 

ale tak to bude v dôsledku nájomcov a nie kvôli našej ochote dohodu uzavrieť. 

A musíme vymedziť mantinely. 

Predseda komisie sa spýtal doc. Neográdyho, keďže tvrdenie (odpovedá návrhu uznesenia) 

bude v zápisnici, či je potrebné uznesenie prijímať, pretože chce rešpektovať aj návrh doc. 

Lukáčku. Je dosť možné, že podobné uznesenie predložíme aj na PAS a pléne AS UK. 

- Doc. Lukáčka odpovedal, že chápe zmysel návrhu doc. Neográdyho, ale či by nemohlo 

byť uznesenie všeobecnejšie formulované v tom zmysle, že FK podporuje záujem UK 

vyriešiť spor mimosúdnou cestou a je pripravená sa zaoberať iným návrhom. 

- Doc. Neogrády upozornil, že chápe toto uznesenie len ako uznesenie FK AS UK 

a nebudeme ho odporúčať na prijatie na pléne AS UK. 

Predseda komisie opätovne formuloval uznesenie č. 4 vo vyššie uvedenom znení.  

Hlasovanie č. 4:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

4 16 9 14 0 2 

 

Predseda komisie zdôraznil, že je to uznesenie komisie, o ktorom budeme len informovať 

Predsedníctvo AS UK. 
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Bod 3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného 

Poznámka. Číslovanie jednotlivých žiadostí je v ďalšom texte uvádzané podľa upraveného 

programu, teda posunuté o jednotku nahor.  

Predseda komisie postupne riadil predkladanie návrhov na udelenie súhlasu s poskytnutím 

zľavy z nájomného. Najprv boli predkladané návrhy na zníženie nájomného. 

3.1. Almanach, s.r.o. 

Riaditeľ VI Družba Mgr. Ivan Daňo predložil žiadosť o zníženie nájmu o 50% pre stravovacie 

zariadenie. Pri návrhu rešpektoval stanovisko komisie, že nebude dávať súhlas so spätnou 

platnosťou, a preto je uvedené obdobie zníženého nájmu od 1.1.2021 do 31.3.2021 a nahrádza 

október-december 2020. Na internáte po 5. 10.2020 ostalo asi 200-250 ubytovaných študentov 

z 2000. Hlavní zákazníci pre nájomcu sú študenti. Elektronickým systémom vieme presne 

zistiť, koľko bolo podaných jedál. V októbri-novembri výrazne klesli tržby. Nájomca 

rekonštruoval jedáleň, spláca lízingy za zariadenia, ktoré v kuchyni inštaloval, konatelia firmy 

nechcú prepustiť zamestnancov. 

Predseda komisie upozornil, že je v legislatívnom konaní ďalšia vládna schéma dotácie 

v dôsledku sťaženého užívania nehnuteľností v období druhej vlny pandémie. Odporúča 

žiadosť schváliť, ale pokiaľ budú známe detaily vládnej schémy, odporučil, aby sa nájomca 

uchádzal o dotáciu. 

- RNDr. Kysel upozornil, že zákon je v NR SR. Takže podmienky dotácie sú už teraz 

známe. Opýtal sa prorektorky doc. Duračinskej, či UK plánuje podobne, ako pri prvej 

vlne pandémie, reagovať na ďalšiu vládnu schému podpory. 

- Mgr. Daňo upozornil, že či nájomca pôjde do tej schémy je jeho problém. V rámci 

schémy alebo mimo nej pri 50% zľave získa UK vždy 50%, akurát v rámci vládnej 

schémy to zaplatí štát a nájomca nič. Nechajme rozhodnutie na nájomcoch, či sa budú 

uchádzať o štátnu dotáciu. Toto nie je naša agenda, ale nájomcov. 

- Doc. Duračinská odpovedal RNDr. Kyselovi. Je pravda, že výsledok v rámci schémy 

alebo mimo nej je rovnaký pri 50% zľave. Žiadosti v rámci schémy sú iba 

v elektronickej forme, proces žiadania je náročnejší, potrebná je súčinnosť aj nájomcu 

a problém bol s elektronickými podpismi. V rámci prvej vlny sme podali všetky žiadosti 

a čaká sa na posúdenie MH SR. Detaily vládnej schémy v druhej vlne pandémie nie sú 

celkom jasné. Podávanie žiadostí v rámci prvej vlny skončilo 30.11.2020. 

- Doc. Neogrády súhlasil s návrhom doc. Ševčíka a navrhol, ako treba formulovať 

ustanovenia v zmluve a jasne deklarovať, že toto je už 50% zľava a nie nové nájomné. 

Doc. Ševčík dal hlasovať o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 5:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

5 16 9 16 0 0 
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Uznesenie č. 5  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť žiadosť o zníženie nájmu pre nájomcu Almanach, s.r.o podľa predloženej 

písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba. 

 

3.2. GAST TOM, s.r.o. 

Návrh žiadosti predložil tajomník FTVŠ UK Mgr. Turan. Podobne ide o 50% zľavu na obdobie 

od 28.9.2020 do 20.12.2020. Mgr. Turan upozornil, že pokiaľ by FK AS UK nechcela schváliť 

zníženie so spätnou platnosťou, tak môžu obdobie zníženia presunúť po termíne 16.12.2020 

zasadnutia pléna AS UK. 

- Doc. Ševčík upozornil, že žiadosť bola napísaná na formulári pre dotáciu z vládnej 

schémy pre prvú vlnu pandémie. Ďalej upozornil na nesprávne násobenie, výsledok 

násobenia: počet dní zľavy x jednotková cena je 8 064,28 EUR a nie 9 133,04 EUR. 

Požiadal Mgr. Turana, aby žiadosť prepísali na inom formulári a nie na formulári pre 

prvú vlnu pandémie, kde sú úplne iné informácie v zdôvodnení. Vyzval aj  opraviť 

chyby v násobení a navrhol schváliť návrh na obdobie 83 dní po zasadnutí AS UK 

v decembri.  Mgr. Turan sľúbil napraviť chyby.  

 

Hlasovanie č. 6:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

5 16 9 16 0 0 

 

Uznesenie č. 6  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť žiadosť o zníženie nájmu pre nájomcu GAST TOM, s.r.o na 83 dní podľa 

predloženej písomnej žiadosti dekana FTVŠ UK. 

FK AS UK odporúča opätovne žiadosť podať na správnom formulári a žiadosť o zľavu 

podať na obdobie po zasadnutí pléna AS UK 16.12.2020 na 83 dní.  

3.3. Andrej Maťovčík – bufet University Cafe 

- Doc. Ševčík pripomenul, že o tejto žiadosti sme hovorili už na predchádzajúcom 

zasadnutí komisie a zopakoval základné údaje žiadosti, nakoľko predkladateľka prof. 

Čalkovská nebola prihlásená (v pozvánke na videokonferenciu nebola uvedená).  

- PhDr. Mgr. S. Kelčíková, PhD. z JLF v Martine potvrdila údaje uvedené v žiadosti, kde 

došlo k zmene obdobia zľavy na nájomnom a službách  od 16.12.2020 do 12.5.2021 

- Doc. Ševčík uviedol, že zníženie nájmu je o 80%, ale pôvodné nájomné je veľmi nízke 

a nepovažuje za nutné využiť vládnu schému pomoci.  

 

Hlasovanie č. 7:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 
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7 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 7  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť žiadosť o zníženie nájmu pre nájomcu Andrej Maťovčík  podľa predloženej 

písomnej žiadosti dekanky JLF UK v Martine. 

Bod. č. 4 Prerokovanie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou 

4.1.  ITC, s.r.o. – komunitné centrum Unispace,  

 

- Doc. Ševčík informoval, že obidve zmluvy sú síce zmluvy o spolupráci, ale ide v nich 

o nakladanie s majetkom, preto boli zaradené do rokovania komisie. 

- Zmluvu s ITC, s.r.o. predložil prof. RNDr. D. Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK. 

Informoval, že fakulta s konzorciom ITC vybuduje komunitné centrum Unispace, ktoré 

bude slúžiť pre študentov na rôzne aktivity a bude na prízemí v bývalých priestoroch 

knižnice, neskôr šatne. Budú tam vyhradené priestory pre prednášky a aj relaxačná časť 

pre študentov. Fakulta má s členom konzorcia ITC, s firmou Nexteria, dlhší čas 

spoluprácu. Pomáhajú nám viesť skupiny študentov, ktorí sa zúčastňujú 

v informatických súťažiach, rovnako vo finančnom manažmente. V priestoroch budú 

organizované akcie pre našich študentov. 

- Doc. Ševčík informoval, že na FMFI UK zasadala dnes Komisia pre hospodárenie 

a rozvoj AS FMFI UK a navrhla do zmluvy doplniť lehoty na výpoveď zmluvy 

a doplniť ustanovenia, že priestory budú využívané len na také akcie, ktoré nepoškodia 

dobré meno fakulty a univerzity. Na plénum AS UK bude predložená upravená zmluva. 

- Doc. Neogrády sa spýtal, či bol priestor pridelený na základe nejakej súťaže. 

 

Prof. Ševčovič odpovedal, že toto nie je prípad, že by sme si my niečo objednávali. Je to 

iniciatíva skupiny konzorcia ITC. Argumentoval, že si nedokáže predstaviť súťaž o sponzora. 

Priestor je stále majetkom UK a fakulta nedáva priestor pre iné aktivity, v konzorciu je viac 

firiem, okrem Nexterie aj Orange a iné. Budú organizovať rôzne vzdelávacie aktivity pre 

študentov fakulty. 

 

- RNDr. Kysel sa opýtal JUDr. Káčeríka a prorektorky pre majetok doc. Duračinskej či 

predložená zmluva o spolupráci, ktorá má prvky nájomnej zmluvy, má byť posudzovaná 

podľa zákona  o nakladaní bytov a nebytových priestorov a má zohľadniť všetky 

pravidlá o nakladaní s nebytovými priestormi. 

- Prof. Ševčovič upozornil, že otázka smerovala aj k tomu, kto bude odpisovať hnuteľný 

a nehnuteľný majetok zaopatrený spoločnosťou pre našu fakultu.   

- RNDr. Kysel upozornil, že nedostal odpoveď na otázku, ktorú položil JUDr. Káčerikovi 

alebo prorektorke Duračinskej v súvislosti so zmluvami, ktoré majú prvky nájomného 

vzťahu alebo výpožičky a nie sú nazvané ako zmluvy o nájme a sú to „zmiešané“ 

zmluvy. 

 

Doc. Ševčík informoval, že JUDr. Káčerík je odhlásený z videokonferencie.   

Doc. Duračinská odpovedala, že ide o nepomenovaný kontrakt, ktorý má viaceré prvky zmlúv, 

a preto bola zmluva predložená na schvaľovanie, lebo má prvky aj zmluvy o prenájme. 

Prof. Ševčovič požiadal, aby bol zohľadnený fakt, že ITC vložila do úpravy priestorov a jeho 

vybavenia 40-50 tisíc EUR. Samozrejme bude doplnené do zmluvy aj ustanovenie o výpovedi. 
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Pri návrhu zmluvy sme sa inšpirovali zmluvou s Cervantes inštitútom na FiF UK, ktorý 

podporovalo španielske veľvyslanectvo a je rozlohou menšie, ale významom podobné. 

 

Hlasovanie č. 8:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

8 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 8  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť zmluvu o spolupráci s ITC, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana 

FMFI UK. 

4.2. Vacuumlabs Technologies, s.r.o. – coworkingový priestor Lounge 

 

Prof. Ševčovič na úvod informoval, že spoločnosť Vacuumlabs Technologies je dominantný 

partner pri zamestnávaní našich študentov najmä z odboru informatiky. Mali záujem vybudovať 

pre študentov komunitný  priestor, ktorý je v súčasnosti hotový. Je oveľa menší, nie sú v ňom 

plánované prednášky, je určený na stretávanie študentov. Firma do priestoru na úpravu 

investovala asi 8 tisíc EUR. Pre študentov informatiky prispeje priestor k väčšej afilácii 

k fakulte. 

 

Otázky na dekana FMFI UK nemal nikto, preto prebehlo hlasovanie. 

      

Hlasovanie č. 9:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

9 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 9  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť zmluvu o spolupráci s Vacuumlabs Technologies, s.r.o. podľa predloženej 

písomnej žiadosti dekana FMFI UK. 

 

Bod č. 5 Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

5.1 Almanach, s.r.o.-reklamné banery 

 

Riaditeľ VI Družba Mgr. I. Daňo informoval, že ide o 3 malé reklamné plastové tabuľky 

prichytené sk-páskou na plote. Na baneroch je informácia o kantíne pre širšiu verejnosť. 

Tabuľky možno kedykoľvek odstrániť. Doc. Ševčík a RNDr. Kysel sa spýtali, či je to 

predĺženie zmluvy alebo nový nájom. I. Daňo odpovedal, že ide o nový nájom. 
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Hlasovanie č. 10:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

10 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 10  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Almanach, 

s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba. 

5.2 Almanach, s.r.o.-parkovacie miesta 

Riaditeľ VI Družba Mgr. I. Daňo informoval, nájomca má už dve parkovacie miesta a žiada 

o ďalšie dve evidované pod č. 3 a č. 10. Ide teda o nový nájom. Výška nájmu je stanovená podľa 

vyhlásenia MČ Karlova Ves. 

- Doc. Ševčík upozornil, že doba nájmu parkovacích miest je od 1.1.2021 do 6.8.2030, 

teda na 9,5 roka,  a viaže sa na zmluvu Almanachu v rámci stravovacieho zariadenia, 

ktorá končí k 6.8.2030. Odporučil, že vzhľadom na to by sme v komisii mohli návrh 

schváliť aj na dlhšie obdobie ako na 5 rokov. 

- Mgr. I. Daňo popísal dôvody, prečo dobu nájmu parkovacích miest prispôsobil obdobiu 

zmluvy súvisiace so stravovacím zariadením na VI. 

- Doc. Neogrády upozornil, že za také dlhé obdobie sa môžu výrazne zmeniť ceny za 

parkovacie miesta. Budúci rok sa plánuje meniť parkovacia politika v Bratislave. 

- Doc. Ševčík sa spýtal I. Daňu, či by súhlasil s nájmom na 5 rokov do 31.12.2025. Mgr. 

I. Daňo s úpravou súhlasil. 

 

Hlasovanie č. 11:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

11 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 11  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Almanach, 

s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba s tým, že doba nájmu sa 

so súhlasom predkladateľa upraví od 1.1.2021 do 31.12.2025. 

5.3 ASO Vendig, s.r.o. 

Doc. Ševčík informoval, že prihlásený je dekan FiF UK prof. Mgr. M. Zouhar, PhD. a tajomník 

FiF UK Mgr. R. Števčík. Poďakoval sa dekanovi fakulty, že doteraz vydržal na rokovaní 
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komisie. Prof. Zouhar odpovedal, že mal čo robiť. Predstavil návrh, v ktorom sa navrhuje 

prenajať miesto pre predajné automaty na kávu a potraviny v celkovej výmere 6 m2 na dobu od 

1.3.2021 do 28.2.2023, teda na 2 roky. Ekonomické benefity sú pre fakultu celkom zaujímavé. 

- RNDr. Kysel sa opýtal, že bol príjemne prekvapený celkovou sumou za prenájom 

automatov a kladne hodnotil starostlivosť fakulty o majetok UK. 

-  

Hlasovanie č. 12:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

12 15 8 15 0 0 

 

Uznesenie č. 12 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi ASO 

Vendig, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FiF UK. 

 

5.4 ISPA, s.r.o. 

 

Tajomník fakulty Ing. J. Turan najskôr poďakoval hlavnej kontrolórke UK Ing. Gregovej za 

konštruktívne pripomienky k návrhom, pretože na fakulte prehodnocujú a konsolidujú zmluvy, 

ktoré zdedil po predchádzajúcom tajomníkovi fakulty. 

- Doc. Ševčík upozornil, že zmluva nemôže byť schvaľovaná ako predĺženie nájomného 

vzťahu, pretože základná zmluva nie je registrovaná v Centrálnom registri zmlúv. 

- Ing. Gregová informovala, že dnes s pánom tajomníkom hovorila a odporučila návrh 

schváliť ako novú zmluvu s tým, že všetky predchádzajúce zmluvy budú zverejnené 

a treba uzatvoriť dohodu, kde sa vzájomne vysporiadajú záväzky a pohľadávky 

obidvoch strán. Toto je jediné riešenie, ktoré je výsledkom kontroly. Vedúci OLP by 

mal byť súčinný. Zmlúv, ktoré nie sú v CRZ, je na jednotlivých fakultách veľa a malo 

by byť prijaté spoločné riešenie. V prípade tohto návrhu treba jednoznačne formulovať 

novú zmluvu a registrovať v CRZ. 

- Doc. Ševčík sa spýtal, či nie je možné zaregistrovať zmluvu v CRZ so spätnou 

platnosťou? 

- Ing. Gregová odpovedala, že podľa jej informácii áno, pokiaľ je k tomu ekonomické 

vyrovnanie. 

- Doc. Ševčík vyzval, aby došlo k preformulovaniu návrhu, že pôjde nie o predĺženie 

zmluvy ale o novú zmluvu, čo by nemal byť problém. 

Ing. J. Turan odpovedal, že podajú opravený návrh na žiadosť o prenájom s tým, že bude 

formulovaný ako nový nájom. 

 

Hlasovanie č. 13:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

13 14 8 14 0 0 
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Uznesenie č. 13  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi ISPA, s.r.o. 

podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FTVŚ UK s tým, že fakulta podá nový návrh 

žiadosti s údajom, že ide o novú zmluvu.  

5.5  Vodácky klub IUVENTA 

Prorektorka doc. Duračinská súhrnne informovala, že okrem žiadosti pod číslom 5.5 (priestor 

v Lodenici UK) v upravenom programe zasadnutia komisie sú aj ďalšie žiadosti pod číslom 5.6 

(priestor v Lodenici UK) a 5.7 (priestor v Starých gruntoch) predĺžením doterajších zmlúv. 

Podobne návrh pod číslom 5.8 Stravovanie Petra, s.r.o. v Modre-Harmónii je predĺžením, 

o ktoré má majiteľ záujem na dobu 5 rokov. Školiace a kongresové stredisko v súvislosti so 

zrušením CĎV ako súčasti UK podlieha od 2021 riadeniu na RUK. Spoločnosť mala 

v minulosti už prenajaté priestory, nájom bol zvýšený a UK má záujem o tohto nájomcu 

s dobou od 15.1.2021 do 14.1.2026. 

Predseda komisie dal postupne hlasovať o návrhoch podaných z RUK. Pripomenul, že 

v žiadosti 5.5 ide o prenájom šatní a posilňovne. 

 

Hlasovanie č. 14:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

14 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 14  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Vodácky 

klub IUVENTA  podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 

5.6 Športový klub Cabanos 

Predseda komisie pripomenul, že podobne ako predtým ide o prenájom šatní pre členov klubu.  

 

Hlasovanie č. 15:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

15 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 15  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Športový 

klub Cabanos  podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 
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5.7 EMER group, s.r.o. 

Doc. Ševčík doplnil informáciu prorektorky Duračinskej, že v tomto návrhu ide o žiadosť o 

predĺženie nájmu skladu a parkovacej plochy v areáli na Starých gruntoch na obdobie 1.1.2021 

– 31.12.2025, teda na 5 rokov. 

- RNDr. Kysel upozornil na nesúlad medzi deklarovanou dĺžkou nájmu uvedenou v 5. 

časti žiadosti, kde sa uvádza predĺženie „na jeden rok“ a za tým je uvedené obdobie 

1.1.2021-31.12.2025. Prečo sú v tom istom bode žiadosti uvedení „nájomcovia“, keď 

ide o jedného nájomcu EMER group. Ďalej sa opýtal, prečo je v žiadosti uvádzaná 

„parkovacia plocha“ a nie „parkovacie miesto“. Ďalej sa uvádza „odstavná plocha“, je 

to parkovací box, čo sa pod tým myslí. O aký druh parkovaného vozidla ide? Počítal 

tiež jednotkovú cenu za skladové priestory, dostal okolo 28 EUR/m2/rok, pričom na 

VMĽŠ Mlyny v žiadosti G. Bordácsa  budeme mať za sklad 44 EUR/m2/rok. Prečo sú 

také disproporcie medzi skladovými priestormi. 

(následne RNDr. Kyselovi pri zdieľaní textu zmluvy padol systém ) 

Prorektorka Duračinská po obnovení spojenia potvrdila, že prenájom bude na 5 rokov. Na 

Starých gruntoch sú spevnené plochy pre parkovanie v tvare panelových plôch. Momentálne 

nevie porovnať podmienky na Mlynoch a vysvetliť rozdiel v jednotkovej cene, ale tieto 

problémy by mala vysvetliť pripravovaná cenová mapa. Je však veľká rôznorodosť medzi 

priestormi v rôznych budovách aj v tej istej lokalite. Na Starých gruntoch sú to plechové búdy, 

nevie, aké sú uvedené skladové priestory na VMĽŠ Mlyny. 

- Doc. Neogrády upozornil, že je v žiadosti uvedené 90 m2 a to určite nie je jedno 

parkovacie miesto. Pri nájme parkovacieho miesta, ktoré predložil Mgr. Daňo v areáli 

VI Družba, uviedol, že vychádzal z cien za parkovanie v Karlovej Vsi. Bola cena aj 

v tomto prípade odvodená podobne a je obvyklá v Karlovej Vsi? 

Prorektorka Duračinská uviedla, že jej vychádza za parkovacie miesto okolo 14,73 

EUR/m2/rok. Keď to porovnáme so znaleckým posudkom pre firmu OTYK (bod bol vyradený 

z programu) tak, tam je ocenenie na 16 EUR/m2/rok, Mlyny majú 15 EUR/m2/rok, teda ceny 

sú podobné. 

- RNDr. Kysel upozornil, že nezrovnalosť je aj vo výmere plochy za sklad v 1. časti 

návrhu, kde je uvedené 145 m2 a v 4. bode žiadosti je 135 m2.  

Prorektorka Duračinská poďakovala za upozornenie a chyby a nezrovnalosti budú v žiadosti 

odstránené.  

Hlasovanie č. 16:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

16 14 8 14 0 0 
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Uznesenie č. 16  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi EMER 

group, s.r.o.  podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK s tým, že v žiadosti budú 

odstránené nezrovnalosti v údajoch. 

5.8  Stravovanie – Petra, s.r.o. 

Prorektorka Duračinská preložila návrh v rámci súhrnnej informácie k návrhom z RUK. 

- Doc. Ševčík sa spýtal, či uvedené stravovacie zariadenie funguje aj napriek tomu, že 

Školiace a kongresové stredisko CĎV nefunguje. 

Prorektorka Duračinská odpovedala, že firma používa kuchyňu a skladovacie priestory a varí 

pre zákazníkov, ktorí si chodia preberať stravu. Firma funguje aj keď je zariadenie uzatvorené. 

Hlasovanie č. 17:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

17 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 17  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi 

Stravovanie-Petra, s.r.o.  podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 

5.9. Gabriel Bordács – VINYL 

Doc. Ševčík a kvestorka Želonková, poverená riadením VMĽŠ Mlyny, predstavili návrh. Ide 

o sklad, nájomca si už prenajíma iné priestory, toto je rozšírenie nájmu, teda ide o novú zmluvu. 

Predseda komisie kladne hodnotil všetky návrhy, ktoré boli preložené z VMĽŠ, pretože 

obsahujú zápočty energií a služieb, uvedená je fotografická dokumentácia a plány prenajatých 

priestorov. Konštatoval, že takúto formu by návrhy na prenájom mali mať. Všetky žiadosti sú 

písané jednotným štýlom. Poďakoval kvestorke Želonkovej za jej prácu vo funkcii poverenej 

riadením tohto internátu. 

 

 

Hlasovanie č. 18:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

18 14 8 14 0 0 
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Uznesenie č. 18  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Gabriel 

Bordács-VINYL  podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej riadením 

VMĽŠ Mlyny. 

5.10 ELPROMER, s.r.o. 

Predseda komisie informoval o základných údajoch žiadosti, ide o sklad na predĺženie nájmu 

na dobu od 16.2.2021 do 31.1.2023. Predseda komisie predpokladal, že kvestorka UK je 

odhlásená, preto on predložil návrh. Ing. Želonková ostala prihlásená a ako poverená vedením 

VMĽŠ Mlyny bude návrhy predkladať. 

Hlasovanie č. 19:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

19 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 19  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi 

ELPROMER, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej 

riadením VMĽŠ Mlyny. 

5.11  Integrácia študentov, OZ 

Ing. Želonková predložila návrh. Predmetom nájmu je kancelária, v návrhu je uvedené zvýšenie 

ceny zo 40 EUR na 53 EUR/m2/rok, opäť sa navrhuje prenájom predĺžiť. 

- RNDr. Kysel upozornil na formálnu chybu. Uvedený je konateľ, ale OZ nemá konateľa, 

malo by byť uvedené predseda OZ. 

Ing. Želonková poďakovala za pripomienku, bude opravená. 

Hlasovanie č. 20:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

20 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 20  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Integrácia 
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študentov, Občianske združenie podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK 

poverenej riadením VMĽŠ Mlyny. 

5.12 LUX communication 

Ing. Želonková upozornila, že prenájom kancelárie a nahrávacieho štúdia je iba na jeden rok 

pre prípad, že bude priestor rekonštruovaný. Priemerná cena nájomného je zvýšená z 33,19 

EUR na 39 EUR/m2/rok podľa cenovej mapy. Jednotkové ceny za kanceláriu a štúdio sú iné 

ako za sklad a chodby. 

Hlasovanie č. 21:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

21 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 21  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi LUX 

communication – Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia v médiách podľa predloženej 

písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej riadením VMĽŠ Mlyny. 

5.13 P.J. Servis Holding, s.r.o. 

Ing. Želonková informovala, že v návrhu je opäť predĺženie priestoru na kancelárie na 2 roky. 

Nájomca sa príkladne stará o priestory a ich okolie. Nájom bol stanovený podľa cenovej mapy. 

Hlasovanie č. 22:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

22 14 8 14 0 0 

 

Uznesenie č. 22  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi P.J. Servis 

Holding, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej riadením 

VMĽŠ Mlyny. 

5.14 Bc. Soňa Halásová 

Ing. Želonková informovala, že ide opäť o predĺženie nájmu pre priestor ateliéru, došlo 

k navýšeniu ceny, priestor je však dosť zanedbaný. Fotografie priestoru sú priložené. 
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Predseda komisie skontroloval počet prihlásených členov komisie. Prihlásených je od tohto 

hlasovania 13 členov komisie. 

Hlasovanie č. 23:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

23 13 7 13 0 0 

 

Uznesenie č. 23  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Bc. Soňa 

Halásová podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej riadením VMĽŠ 

Mlyny. 

5.15 SK PROFESIONAL, s.r.o. 

Ing. Želonková informovala, že ide opäť o predĺženie nájmu kancelárie. Podľa cenovej mapy 

došlo k navýšeniu ceny z 50 EUR na 66 EUR/m2/rok. 

Hlasovanie č. 24:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

24 13 7 13 0 0 

 

Uznesenie č. 24  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi SK 

PROFESIONAL, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej 

riadením VMĽŠ Mlyny. 

Predseda komisie upozornil, že komisia je uznášania schopná pri minimálnom počte 12 

prítomných. Požiadal členov komisie, aby vydržali do konca zasadnutia komisie. 

5.16 Janud, s.r.o. 

Ing. Želonková informovala, že ide o priestory bývalého klubu unique. Priestory budú ako 

multifunkčné kultúrno-zábavné centrum.  Doba nájmu je na 10 rokov, táto doba bola dohodnutá 

už pri verejnej obchodnej súťaži a bola stanovená od 1.2.2021 do 31.1.2031. Spoločnosť Janud, 

s.r.o. súťaž vyhrala a boli s ňou už rokovania. Priestor unique nie je zatiaľ vyprataný, dúfa, že 

sa k 1.2.2021 podarí priestor vyprázdniť. Spoločnosť bude priestory rekonštruovať. Súčasťou 

návrhu je priložený súpis prác a cena za práce a materiál. Spoločnosť požiadala o znížený 

nájom počas rekonštrukcie na priestory a časť pozemku na 1 EUR/m2/rok na dobu od 1.2.2021 

do 31.8.2021. Pozemok mal predtým aj unique. Pozemok má plochu 109,35 m2 a vnútorné 
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priestory 524,80 m2. Spoločnosť je zaviazaná, aby rekonštrukciu ukončila do 31.8.2021 a od 

1.9.2021 majú byť priestory k dispozícii študentom. Po rekonštrukcii je nájom za nebytové 

priestory stanovený na 8 EUR/m2/rok a časť pozemku na 8,40 EUR/m2/rok. V návrhu je 

uvedená tzv. COVID doložka, ktorá sa v komerčnom sektore v súčasnosti využíva. V čase, keď 

nebudú môcť prevádzkovať priestory počas pandémie, požadujú zľavu na nájomnom vo výške 

50%. V prílohe k návrhu boli pripojené fotografie a vizualizácia priestorov. Odporučila, aby 

sme s ich požiadavkami vyšli v ústrety. Energie budú platené podľa skutočnej spotreby. 

- Doc. Ševčík uviedol, že COVID doložka sa využije až od 1.9.2021. Ing. Želonková 

potvrdila, že áno. 

- RNDr. Kysel deklaroval, že materiál podporí. Bol skeptický, či sa podarí priestor 

obnoviť a bol príjemne prekvapený konceptom obnovy. Ocenil prácu kolektívu na 

Mlynoch a RUK, ktorí sa na tom podieľali. Má problém s COVID doložkou, ktorá sa 

uplatňuje len pre tento návrh, v iných návrhoch sa neuplatňuje. Ak doložku dáme 

jednému nájomcovi, mali by sme uplatniť jednotný postup a do zmluvy uviesť COVID 

doložku všetkým nájomcom. To sa nejedná iba o COVID, ak COVID skončí, bude 

ustanovenie naďalej v zmluve. Návrh podporí, ale táto doložka je jediná skutočnosť, 

s čím má problém. 

Ing. Želonková v princípe súhlasí, ale v súčasnosti, keď ide o väčšie priestory, je prax doložku 

uviesť a trvajú na nej. Ukázali aj iné príklady, keď doložka v zmluvách bola. 

Doc. Duračinská sa vyjadrila k problému plošnej COVID doložky a uviedla príklad, keď napr. 

pre sklady na Starých gruntoch nesúhlasili s doložkou, pretože priamo nesúvisia s 

činnosťou UK a nájomca nie je priamo závislý od prítomnosti študentov. Iný príklad sú jedálne 

pre študentov. Asi treba každú žiadosť individuálne hodnotiť. Zľavy na nájomnom treba 

individuálne zvažovať, či daný subjekt je alebo nie je závislý od prítomnosti študentov. Nedá 

sa klauzula doložky plošne uvádzať do zmlúv. Argumentujú nájomcom, ktorých prevádzka 

nezávisí od prítomnosti študentov, že UK potom prichádza o príjem. 

- Prof. Ševčovič odporučil, aby sme nechali na nájomcoch, či si budú uplatňovať COVID 

doložku. Napr. prevádzkovatelia jedálne na FMFI UK, FUNWESTON, asi budú žiadať 

o zľavu, ale COVID doložku si asi nebudú uplatňovať. Nájomcovia sú informovaní, že 

takáto možnosť je, ale nemali by sme ich k tomu vyzývať. 

- RNDr. Kysel nesúhlasil s týmto prístupom. Stanovme nejaké pravidlá. Niektoré 

prevádzky uzatvárajú nové zmluvy a budú musieť v prípade, že tu študenti nebudú, 

absolvovať administratívnu tortúru podávania žiadosti o zníženie nájmu. Ak by doložka 

v zmluve bola, tak už bez súhlasu AS môžu zľavu uplatniť a je to už len na správcovi 

majetku a nájomcom. Prihovára sa, že nech doložka je a nech sa stanovia všeobecné 

pravidlá, aby to nebolo len pri tomto jednom nájomcovi. Ak nájomca vie o doložke, tak 

mu vyhovieme, inému, ktorý o tom nevie, tak mu nevyhovieme. 

Prorektorka Duračinská upozornila, že UK je právny subjekt a časť vzťahov sa riadi súkromno-

právnou reguláciou. Ale aby sa nestalo, že nakoniec všeobecné pravidlá, ktoré požaduje RNDr. 

Kysel, budú v neprospech univerzity. Zdôraznila individuálny prístup, ktorý je v prospech 

univerzity. Nemali by sme sa dostať plošným riešením do nevýhodnej pozície. Odporučila 

individuálne posúdenie, aby sa UK plošným riešením nedostala do plošne nevýhodnej pozície. 
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JUDr. Káčerík upozornil, že nájom je podnikateľská činnosť univerzity. Treba sa na to pozerať 

cez prizmu súkromno-právnych vzťahov. COVID doložka by mala byť výnimka. Aby to bolo 

uplatnené len u nájomcov, o ktorých má UK záujem. 

- Doc. Ševčík sa opýtal, či bude pripravený formulár pre vládnu schému dotácií pre druhú 

vlnu pandémie. Či sa plánuje formulár v rámci prvej vlny nejako modifikovať. 

JUDr. Káčerík odpovedal, že pri prvej vlne vychádzali z formuláru MH SR. Pre druhú vlnu 

budeme vychádzať z usmernenia MH SR, musí to „lícovať“. 

- Doc. Neogrády podporil stanovisko ku COVID doložke, že jej uvedenie by malo byť 

výnimočné a individuálne. Tak je to aj v tomto prípade pre spoločnosť Janud, s.r.o., 

keďže máme eminentný záujem o tohto nájomcu. Vo všeobecnosti by doložka mala byť 

výnimočná a nie štandard. 

Keďže nikto z prítomných nemal žiadnu otázku, predseda komisie dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie č. 25:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

25 13 7 13 0 0 

 

Uznesenie č. 25  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi  Janud, s.r.o.  

podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej riadením VMĽŠ Mlyny. 

5.17  UPC – Mosty 

Ing. Želonková informovala, že pre evanjelické Univerzitné pastoračné centrum Mosty je návrh 

za prenájom 1 EUR/m2/rok. Cena je historicky daná, máme k tomu isté výhrady a návrh 

zmluvy o prenájom je na 2 roky od 16.2.2021 do 31.1.2023. 

Doc. Ševčík upozornil, že sa odhlásil ďalší člen komisie, prítomných je teda 12. 

- Doc. Neogrády povedal, že je v tejto chvíli hrdý na univerzitu, že podporuje tieto 

duchovné záležitosti a tak, ako sa na iných miestach snaží hájiť ekonomické záujmy 

UK, tak v tomto prípade podporuje návrh, keď tieto duchovné záležitosti UK pokladá 

za dôležité a nielen čisto komerčné záležitosti.  

- RNDr. Kysel pripomenul uznesenie  AS z 18.12.2019 č. 26 ktoré znie: „AS odporúča 

rektorovi UK a riaditeľovi VMĽŠ Mlyny UK rokovať o výpožičke nehnuteľného 

majetku UK v priestoroch UPC so štatutárnymi zástupcami“. Opýtal sa, či tieto 

rokovania prebehli a s akým výsledkom. Podporuje univerzitné pastoračné centrá, aj 

vysokoškolský zákon nám ukladá starať sa o kultúrne a duchovné potreby študentov. 

Má však problém s nájmom za 1 EUR, na čo dlhodobo upozorňoval, že takýto nájom 
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nepokrýva ani daň z nehnuteľnosti a vôbec nie náklady na prevádzku a opravy majetku. 

Na FK sme o tom diskutovali ešte s bývalým riaditeľom Petrom, aby sme skôr uvažovali 

o výpožičke ako o nájme za 1 EUR. Nájmy pre študentské spolky sú za 10 EUR/m2/rok. 

Pre UPC by to bolo veľa. V štátnej dotácii však dostávame prostriedky na kultúrne 

a športové aktivity študentov a aj na pastoračné centrá. Keby sme žiadali vyššiu dotáciu 

na tieto aktivity, mohli by sme od UPC požadovať aj vyššie nájomné, ktoré by spätne 

UPC vrátilo univerzite a získali by sme prostriedky na pokrytie prevádzkových 

nákladov.  

- Doc. Ševčík upozornil, že toto je diskusia na dlhšiu dobu a treba sa zamyslieť nad 

komplexnejším riešením nájmov pastoračných centier. 

Kvestorka Ing. Želonková povedala, že si na tieto diskusie pamätá, ale nevie o nejakých 

rokovaniach na tému pastoračných centier. Navrhla, že by bolo možné návrh stiahnuť, alebo 

predĺžiť nájom iba na jeden rok a počas neho vyriešiť tento problém. Ďalej by sa musela pozrieť 

na možnosti rozpočtu, teraz však nevie odpovedať na pripomienku. Navrhla, aby v žiadosti bolo 

predĺženie na jeden rok.  

- Doc. Neogrády povedal, že výpožička by mohla byť, aby sme tieto aktivity odlíšili od 

bežných nájmov. Je možné, že návrh by sme schválili „podmienečne“ a do zasadnutia 

senátu pani kvestorka nájde vhodné riešenie. 

- RNDr. Kysel povedal, že výpožička by bol najvhodnejší právny režim. Rovnako by to 

platilo nielen pre UPC Mosty ale aj pre katolícke UPC. 

- Doc. Ševčík chcel uzavrieť diskusiu, keďže komisia rokuje už 3 hodiny a podporil návrh 

kvestorky, aby predĺženie nájmu bolo na jeden rok. 

- Doc. Neogrády vyslovil aj inú možnosť, že návrh schválime podmienečne a počkáme 

na riešenie, ktoré preskúma pani kvestorka. 

Doc. Ševčík dal hlasovať o podmienečnom súhlase komisie s návrhom na predĺženie nájmu  na 

jeden rok. AS UK má právo uznesenie upraviť alebo zmeniť. Ing. Želonková prisľúbila, že do 

zasadnutia pléna senátu zistí možnosti. 

Hlasovanie č. 26:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

26 12 7 12 0 0 

 

 

Uznesenie č. 26  

Finančná komisia Akademického senátu UK podmienečne odporúča Akademickému 

senátu UK udeliť predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku 

nájomcovi UPC-Mosty podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej 

riadením VMĽŠ Mlyny s tým, že predĺženie nájmu je na jeden rok a do zasadnutia AS 

UK bude kvestorka UK hľadať možnosti pre inú právnu formu využívania priestorov 

UPC. 
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5.18  VERY GOODIES SK, s.r.o. 

Doc. Ševčík pripomenul, že tento návrh už bol predložený do FK, ale kvestorka UK ho stiahla. 

Ing. Želonková informovala, že dôvodom stiahnutia bolo pochybenie zo strany RUK 

a zverejnené bolo nesprávne znenie zmluvy so zlým dátumom. Fakturácia prebiehala, nie sú 

žiadne podlžnosti. V návrhu je predĺženie nájmu a zvýšenie ceny nájmu za potravinový 

automat. 

Hlasovanie č. 27:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

27 12 7 12 0 0 

 

Uznesenie č. 27  

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi VERY 

GOODIES SK, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti kvestorky UK poverenej 

riadením VMĽŠ Mlyny. 

Bod 6. Návrh úpravy formulára: „Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku“  

 

Predseda komisie zdieľal na obrazovke návrh úpravy žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku.  

V komentári predseda komisie uviedol, že doterajší formulár bol ako východisko a boli 

doplnené niektoré nové body. Doplnená bola požiadavka uviesť číslo základnej zmluvy, 

v prípade, že nájomca chce zmluvu predĺžiť. Máme stále problém skontrolovať, či základná 

zmluva je uvedená v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Predĺžiť zmluvu môžeme iba vtedy, 

keď základná zmluva je uvedená v CRZ. Preto predkladatelia v modifikovanej žiadosti musia 

túto skutočnosť uviesť, prípadne doplniť aj odkaz-link na príslušnú zmluvu v CRZ, čo výrazne 

urýchli hľadanie v CRZ. Podobne nový formulár žiada uviesť aj históriu nájomných zmlúv 

a odkaz na uznesenia AS UK a čísla rozhodnutí, pokiaľ v minulosti došlo k predĺženiu zmlúv. 

Prílohou k žiadosti je fotodokumentácia a informácia o výsledku schvaľovania, ak danú žiadosť 

prerokovali fakultné senáty, pretože na niektorých fakultách akademické senáty schvaľovanie 

nájmov uskutočňujú. 

Návrh nového formulára je kolektívne dielo. Predkladateľ (S. Ševčík) priznal, že má minimálnu 

zásluhu na návrhu. Ing. Gregová navrhla nultú verziu, pretože má pri kontrole problémy 

s vyhľadaním základných zmlúv v CRZ a následne RNDr. Kysel doplnil návrh formulára-

žiadosti. Predpokladá, že tento formulár bude v prílohe pripravovanej koncepcie s nakladaním 

nehnuteľného majetku, ktorý bude predložený asi v priebehu marca-apríla 2021 a bolo by 

vhodné nový formulár používať už skôr. 

Ing. Gregová informovala, že sa podieľala na vzniku formulára, ktorý bude prílohou nového 

vnútorného predpisu o nakladaní s majetkom a vysvetlila dôvody, prečo k tejto zmene došlo. 

 

Predseda komisie povedal, že schváliť formulár by mala FK a nemusí ísť na rokovanie pléna 

AS UK. Iná otázka je, kto zabezpečí jeho zverejnenie. Je možnosť poslať návrh fakultám a oni 
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si začlenia formulár medzi používané tlačivá. RNDr. Kysel navrhol uznesenie, o ktorom sa 

následne hlasovalo v znení: 

 

Hlasovanie č. 28:  

č. hlas. prítomných kvórum hlasovali za hlasovali 

proti 

zdržali sa 

hlasovania 

28 12 7 12 0 0 

 

Uznesenie č. 28 

 

a) Finančná komisia AS UK schvaľuje úpravu formulára „Žiadosť o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku“, 

b) poveruje predsedu komisie, aby upravený formulár poslal dekanom fakúlt, 

riaditeľom SHS, rektorovi a kvestorke UK. 

Poznámka: Predseda komisie dodatočne usúdil, že nie je kompetentný, aby formulár on posielal 

dekanom fakúlt a riaditeľom SHS. Na zasadnutí Predsedníctva AS UK o tom informoval 

a dospelo sa k zhode, že formulár budú zverejňovať kompetentní pracovníci RUK. Poznámku 

do zápisnice doplnil Doc. RNDr. S. Ševčík, CSc.  

Bod 7. Rôzne 

Predseda komisie požiadal prorektorku Duračinskú podať stručnú informáciu o návrhu na 

zriadenie vecných bremien medzi UK a spoločnosťou OTYK invest, s.r.o. 

Prorektorka Duračinská informovala, že v minulosti bolo podpísané memorandum, dodatok č.1 

a dohoda o urovnaní so spoločnosťou OTYK, ktoré sa týkali ich plánovanej výstavby a ktoré 

v zastúpení UK dohodla FMFI UK. Prebehli rokovania s firmou OTYK. V zmluve je viac 

záväzkov a snažili sme sa, aby UK mala z toho prospech. Zmluva by riešila zriadenie vecného 

bremena in personam. OTYK nadobudol v danej oblasti pozemky, na ktorých má uložené siete 

aj UK, ale nebolo tam zriadené vecné bremeno. Snažili sme sa, aby OTYK bezodplatne, 

nakoľko siete sú tam asi 40 rokov, nám zriadil recipročne vecné bremeno. Ďalšia požiadavka 

od nich bola, ktorá vychádzala už aj z memoranda, možnosť pripojenia sa na univerzitnú 

vnútro-areálovú kanalizáciu. Na rokovaniach sme požiadali, aby sa o túto kanalizáciu starali 

a chceli sme sa vyhnúť povinnosti, aby UK kanalizáciu spravovala, a pritom zostala vo 

vlastníctve  UK. Snažili sme sa, aby počas výstavby sietí platil OTYK nájom cez 16 

EUR/m2/rok  podľa znaleckého odborného posudku. V dohode o urovnaní je dohodnutá odplata 

150 000 EUR za možnosť pripojenia sa na kanalizáciu, pričom budú odrátané náklady na 

opravy kanalizácie vo výške 20-30 000 EUR. 

Predseda komisie doplnil, že „rúra“ kanalizácie patrí UK. OTYK sa potrebuje na ňu napojiť, 

aby za budovou Archívu UK na Starých gruntoch mohol postaviť multifunkčné centrum. 

Bývalý rektor prof. K. Mičieta poveril vtedajšieho dekana FMFI UK prof. J. Masarika, aby 

dohodol memorandum a splnomocnil ho, aby hájil záujmy univerzity. S. Ševčík zdôraznil, že 

návrh na zriadenie vecného bremena nás neobmedzuje, je pre nás prínosné. Ďalšie rokovania 

budú smerovať k výsledku, že „rúru“ nebude spravovať OTYK, ale prejde pod správu 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Predseda komisie otvoril krátku diskusiu. 
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-  Prof. D. Ševčovič, dekan FMFI UK, potvrdil, že memorandum bolo vytvorené pre 3-4 

rokmi ešte bývalým vedením fakulty a vyjadril s ním súhlas. Kanalizácia bude 

„interferovať“ s kanalizáciou, ktorú ideme opravovať my a PriF UK v rámci projektu 

ACCORD. Požiadal, aby odplata za vecné bremeno bola rozdelená medzi RUK, PríF 

UK a FMFI UK. Prechod rúr pod správou BVS môže naraziť na problém, že my 

nemôžeme robiť opravy na majetku, ktorý nám nepatrí. 

- Doc. Neogrády pripomenul, že hovoríme už dlho o bode, ktorý sme presunuli. Je to 

zjavne komplikovaná záležitosť a v tejto chvíli sme asi neschopní to vnímať. 

Prorektorka Duračinská reagovala na slová prof. D. Ševčoviča a doc. Neográdyho. Doplnila, že 

jedna vec je vodovodná prípojka, ale neuvažovalo sa o tom, čo s kanalizáciou. Mali sme 

rokovania súvisiace s ACCORD-om, aby nebola ohrozená kapacita kanalizácie, kde tečie 

splašková voda a aj dažďová voda zo striech. Kapacitne by to „rúra“ mala zvládnuť. 

- RNDr. Kysel súhlasil s návrhom doc. Ševčíka, aby na rokovania boli pozvaní aj dekani 

dotknutých fakúlt. 

Predseda komisie uzavrel diskusiu a požiadal o ďalšie otázky v bode rôzne. 

- Doc. Neogrády povedal, že bol poverený, aby tlmočil nespokojnosť, ako funguje 

elektronické trhovisko. Očakávali sme, že to bude funkčnejšie. Požiadal, aby sa naplnili 

možnosti trhoviska, ktoré boli sľúbené, keď sme si zvolili túto cestu. 

Predseda komisie informoval so skúsenosťami s marquetom na fakulte. Tajomníčka fakulty 

dostane v podateľni balík od nejakej firmy, musí ho otvoriť a prácne hľadať, komu jednotlivé 

časti balíka patria. 

- Prof. Ševčovič informoval o zlom nastavení marquetu a upozornil na to aj pána 

prorektora Olejára. 

- Kvestorka povedala, že si nemyslí, že to DNS je zle nastavené, ale v čase pandémie 

nestíhajú firmy tovar s výpočtovou technikou dodávať. Budeme sa snažiť nedostatky 

odstraňovať, hľadá sa prijateľný spôsob preberania tovaru na vrátniciach. Niektoré 

organizačné veci si musia fakulty zabezpečiť aj sami. 

- Doc. Neogrády upozornil, že do elektronického trhoviska nedošlo dostatok ponúk. 

Bod 8. Záver 

Predseda komisie doc. S. Ševčík poďakoval pani prorektorke, kvestorke, dekanom a všetkým 

predkladateľom a členom FK AS UK a zasadnutie komisie ukončil. Pripomenul, že 16.12.2020 

bude riadne zasadnutie AS UK s bohatým programom. 

Ukončenie o 18.25 hod. 

Zapísal na základe zvukového záznamu:  

doc. RNDr. S. Ševčík, CSc. 

                                                                                              Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

                                                                                                             predseda komisie 


