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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  12. 12. 2020 

Záp isn ica 

zo 6. zasadnutia Finančnej komisie AS UK 
dňa 11. novembra 2020  

 
 
Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  prostredníctvom videokonferencie (MS Teams) 
 
Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

2.1 Almedi, s.r.o. – ambulancia - predĺženie zmluvy 
2.2 Optika Medior, s.r.o. – predajňa optických pomôcok - predĺženie zmluvy  

(predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK) 

2.3 FUNWESTON – prípravovňa jedál, jedáleň, automaty - nová zmluva  

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

2.4 Eurolife Martin, s.r.o. – nápojové automaty - predĺženie zmluvy  
2.5 Ing. Alojz Tomaga – telocvičňa - predĺženie zmluvy  
2.6 INKUR, s.r.o. – práčovňa - predĺženie zmluvy 
2.7 Lienka-Ladybird, občianske združenie – telocvičňa - predĺženie zmluvy 
2.8 MUDr. Nora Straková, PhD. - telocvičňa - predĺženie zmluvy 
2.9 REVIMONT-DG, s.r.o. – telocvičňa - predĺženie zmluvy 

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

2.10 Slovak Telekom, a.s.. – strecha-antény - predĺženie zmluvy  

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

2.11 Ján Blaho – pozemok, mobilná unimobunka, sklad - predĺženie zmluvy 
2.12 MUDr. Danica Petrovajová – sklad - predĺženie zmluvy 
2.13 OZ molody.Rusyny – študenstký spolok, klubovňa -predĺženie zmluvy  
2.14 ROXY CATERING, s.r.o. – sklad - predĺženie zmluvy  
2.15 O.Z. TITAN GYM – športový klub, posilňovňa, fitnes – nový nájomca 
2.16 VERY GOODIES SK, s.r.o. – automat - predĺženie zmluvy 

(predkladá: Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., poverená riadením VMĽŠ - Mlyny) 
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2.17 RNDr. D. Galanda – autoškola NUCLEUS - kancelária – predĺženie zmluvy 
2.18 Coca-Cola HBC – nápojové automaty - predĺženie zmluvy  
2.19 Dodo trade & services, s.r.o. – bufer-pizzeria - predĺženie zmluvy 

(predkladá: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PriF UK) 

2.20 Klub dunajských vodákov Slávia UK – stojany na lode - predĺženie zmluvy 
2.21 Jana Dukátová – šatňa, tréning, uloženie lode - predĺženie zmluvy 
2.22 KVR Mistral Bratislava – šatne, tréningová miestnosť - predĺženie zmluvy 
2.23 Turist klub Filozof – stojany na lode - predĺženie zmluvy 

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

2.24 Martin Derner, Mgr. Art. – sklad - predĺženie zmluvy  
2.25 OFFICE110 architekti, s.r.o. – kancelárie - predĺženie zmluvy 
2.26 In Music – sklad, hudobný ateliér -  predĺženie zmluvy 

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

3. Rôzne. 

4. Záver. 
 
Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvoril predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., 
ktorý privítal členov komisie a hostí (prorektorku UK JUDr. Janu Duračinskú, PhD., kvestorku UK Ing. 
Ingrid Kútnu Želonkovú, PhD., hlavnú kontrolórku UK Ing. Blaženu Gregovú a predkladateľov 
materiálov – dekanov JLF UK a PriF UK, tajomníkov FaF UK a FTVŠ UK a riaditeľa VI Družba UK).  
 
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo 
z celkového počtu 22 členov komisie prítomných 17 členov). Vyhotovením zápisnice zo zasadnutia 
poveril člena komisie RNDr. Róberta Kysela, PhD. 
 
Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov komisie na 
podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu 
zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 
rokovala podľa programu uvedenom v pozvánke. 
 
 
Bod č. 2: Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

2.1  Almedi, s.r.o. 

Tajomníčka FaF UK Mgr. Ing. Ingrid Slezáková uviedla, že predmetom žiadosti je nájom ambulancie 
odborného lekára. 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil na potrebu opravy údaja o dobe 
nájmu (doba nájmu 1.1.2021-31.12.2024, obdobie 3 rokov). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 17 9 17 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Almedi, s.r.o. podľa 
predloženej písomnej žiadosti dekana FaF UK. 
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2.2  Optika Medior, s.r.o. 

Tajomníčka FaF UK Mgr. Ing. Ingrid Slezáková uviedla, že predmetom žiadosti je nájom predajne 
optických pomôcok. 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil na potrebu opravy údaja o dobe 
nájmu (doba nájmu 1.1.2021-31.12.2024, obdobie 3 rokov). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

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

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Optika Medior, s.r.o. 
podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FaF UK. 
 
2.3  FUNWESTON s.r.o. 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. ospravedlnil neprítomnosť dekana FMFI UK 
prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. Informoval, že predmetom žiadosti sú priestory jedální na 
FMFI UK a priestorov pre nápojové automaty a automaty na kusový tovar. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 18 10 18 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi FUNWESTON s.r.o. 
podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FMFI UK. 
 
2.4  Eurolife Martin, s.r.o. 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti sú priestory 
pre nápojový automat a automaty na kusový tovar. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Eurolife Martin, s.r.o. 
podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
 
2.5  Ing. Alojz Tomaga 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti sú priestory 
telocvične na účely športovej činnosti zamestnancov UNM a spolupracovníkov JLF UK. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Ing. Alojz Tomaga 
podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
 
2.6  INKUR, s.r.o. 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti je práčovňa. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 6: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi INKUR, s.r.o. podľa 
predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
 
2.7  Lienka-Ladybird, občianske združenie 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti sú priestory 
telocvične na účely športovej činnosti členov občianskeho združenia. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 7: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Lienka-Ladybird, 
občianske združenie podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
 
2.8  MUDr. Nora Straková, PhD. 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti sú priestory 
telocvične na účely športovej činnosti - cvičenie aerobiku so študentkami JLF UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 8: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi MUDr. Nora Straková, 
PhD. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
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2.9  REVIMONT - DG, s.r.o. 

Dekanka JLF UK prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. uviedla, že predmetom žiadosti sú priestory 
telocvične na účely športovej činnosti zamestnancov firmy. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 9: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi REVIMONT - DG, 
s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK. 
 
2.10  Slovak Telekom, a.s. 

Tajomník FTVŠ UK Ing. Juraj Turan uviedol, že predmetom žiadosti sú strešné priestory na inštaláciu, 
umiestnenie a užívanie technologického zariadenia telekomunikačného operátora. Požiadal o zmenu 
v žiadosti, v ktorej je uvedené predĺženie nájmu. Zmluva o nájme však bude nová. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 10: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Slovak Telekom, a.s. 
podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FTVŠ UK. 
 
2.11  Ján Blaho 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (poverená funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) uviedla, že 
predmetom žiadosti je nájom pozemku pre mobilnú unimobunku. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 16 9 16 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 11: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Ján Blaho podľa 
predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
2.12  MUDr. Danica Petrovajová 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (poverená funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) uviedla, že 
predmetom žiadosti je sklad. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 16 9 16 0 0 schválené 

 



6 

Uznesenie č. 12: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi MUDr. Danica 
Petrovajová podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
2.13  OZ molody.Rusyny 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (poverená funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) uviedla, že 
predmetom žiadosti sú priestory pre študentský spolok. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 16 9 16 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 13: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi OZ molody.Rusyny 
podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
2.14  ROXY CATERING s.r.o. 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (poverená funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) uviedla, že 
predmetom žiadosti je sklad. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či v žiadosti nie sú chybné údaje (rozsah nájmu 540 m2 by skôr 
zodpovedal jedálni na bloku ADD). 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že sklad sa nachádza na Manželských internátoch, 
blok J, prízemie. Požiadala o skrátenie doby nájmu, a to na obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
(v žiadosti bolo uvedené obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022). 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

14 16 9 16 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 14: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi ROXY CATERING 
s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
 
2.15  O.Z. TITAN GYM 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. (poverená funkciou riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) uviedla, že 
predmetom žiadosti je posilňovňa a fitness. Priestory doposiaľ využívalo Študentský svet, o.z. 
Dochádza k zvýšeniu nájomného a tiež k technickému zhodnoteniu predmetu nájmu vo výške 32 500 €. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

15 16 9 16 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 15: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi O.Z. TITAN GYM 
podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 



7 

 
2.16  VERY GOODIES SK s. r. o. 

Predkladateľ stiahol žiadosť z rokovania. 
 
2.17  RNDr. Dušan Galanda – AUTOŠKOLA NUCLEUS 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. v zastúpení dekana PriF UK prof. RNDr. Petra 
Fedora, PhD., ktorý sa zo zasadnutia ospravedlnil, uviedol, že predmetom žiadosti sú aj 3 parkovacie 
miesta pre vozidlá autoškoly na parkovisku za budovou PriF UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

17 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 17: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi RNDr. Dušan Galanda 
– AUTOŠKOLA NUCLEUS podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK. 
 
2.18  Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. v zastúpení dekana PriF UK prof. RNDr. Petra 
Fedora, PhD., ktorý sa zo zasadnutia ospravedlnil, uviedol, že predmetom žiadosti sú priestory pre 
automaty na nápoje vo fľašiach. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

18 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 18: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Coca-Cola HBC Česko 
a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK. 
 
2.19  Dodo trade & services, spol. s r.o. 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. v zastúpení dekana PriF UK prof. RNDr. Petra 
Fedora, PhD., ktorý sa zo zasadnutia ospravedlnil, uviedol, že predmetom žiadosti je bufet - pizzéria 
Dodo. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

19 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 19: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Dodo trade & services, 
spol. s r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK. 
 
2.20 až 2.23 

Prorektorka pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že predmetom žiadostí 
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je nájom stojanov na uskladnenie lodí, posilňovne a šatní pre vodácke kluby v Lodenici UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

20 18 10 18 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 20: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Klub dunajských 
vodákov Slávia Univerzita Komenského Bratislava podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

21 18 10 18 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 21: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Jana Dukátová podľa 
predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

22 18 10 18 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 22: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi KVR MISTRAL 
BRATISLAVA podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 
 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

23 18 10 18 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 23: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Turist klub Filozof 
Bratislava podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 
 
2.24  Martin Derner , Mgr. art. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že predmetom žiadosti je sklad. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 24: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
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predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Martin Derner, 
Mgr. art. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba UK. 
 
2.25  OFFICE110 architekti, s.r.o. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že predmetom žiadosti sú kancelárie. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

25 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 25: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi OFFICE110 architekti, 
s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba UK. 
 
2.26  In Music 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo uviedol, že predmetom žiadosti je sklad a hudobný ateliér. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 19 10 19 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 26: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi In Music podľa 
predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba UK. 
 
 
Bod č. 3: Rôzne 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval, že nasledujúce zasadnutie komisie sa 
uskutoční v stredu 25. novembra 2020. Na zasadnutí budú prerokované tieto materiály: 

• Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2020, 
• rozpočty výnosov a nákladov SHS UK a Rektorátu UK na rok 2020 (budú prerokované len na 

zasadnutí komisie, nebudú zaradené do programu zasadnutia AS UK), 
• koncepcia nakladania s majetkom UK. 

 
Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. požiadala o informáciu o dôvodoch, pre ktoré prišlo k odvolaniu 
riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Petra Petra. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že bola s účinnosťou od 1. 11. 2020 
poverená riadením VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. Pripravujú sa zmeny v nastavení riadenia a strategického 
plánovania činnosti samostatne hospodáriacich súčastí UK tak, aby vedenie UK malo na ich riadenie 
väčší dosah. Podrobnosti budú predstavené v prvom polroku 2021.  

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. požiadal, aby na najbližšom riadnom 
zasadnutí AS UK dňa 16. decembra 2020 bola prednesená stručná informácia o zmene v osobe riaditeľa 
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ako aj o pripravovanom novom spôsobe riadenia samostatne hospodáriacich 
súčastí UK. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. prisľúbila, že takáto informácia bude podaná. 
 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o vysvetlenie, čo je obsahom zmluvy o poskytovaní právneho 
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poradenstva vo výške 24 000 EUR, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 3. 11 2020. 
Objednávateľom je VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.  

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že právne poradenstvo sa týka 
vymáhania pohľadávok voči ubytovaným študentom. Zmluvu nepodpisovala. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že v apríli 2020 bola uzatvorená zmluva o poskytovaní 
právnych služieb na sumu 61 950 EUR. Vyjadril počudovanie, že finančný limit z tejto zmluvy bol 
vyčerpaný v priebehu šiestich mesiacov a tiež, že kvestorka UK tvrdí, že zmluvu nepodpisovala, keďže 
na zmluve je uvedené jej meno. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že zmluvu z novembra 2020 po 
obsahovej stránke nepripravovala. VM Ľ. Štúra – Mlyny UK nemá právne oddelenie, preto si 
objednáva služby od externej právnej kancelárie. Pripravované zmeny v riadení samostatne 
hospodáriach súčastí UK sa budú týkať aj obslužných činností. 
 
Prorektorka UK pre majetok a investície doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. informovala, že koncepcia 
nakladania s majetkom UK nebude mať podobu vnútorného predpisu. Koncepcia bude najskôr 
prerokovaná na zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 30. 11. 2020. Nevylučuje, že v nadväznosti na počet 
materiálov predložených na decembrové zasadnutie AS UK bude prerokovanie koncepcie vo Finančnej 
komisii AS UK posunuté na január 2021. 
 
RNDr. Róbert Kysel. PhD. požiadal, aby na nasledujúce zasadnutie komisie bol predložený materiál 
o rozdelení účelovej štátnej dotácie medzi súčasti UK, ktorá bola UK poskytnutá ako kompenzácia 
zvýšených výdavkov, resp. výpadku príjmov v dôsledku koronakrízy. 
Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. uviedla, že finančné prostriedky boli rozdelené 
podľa požiadaviek, ktoré jednotlivé súčasti deklarovali pri podávaní žiadosti o poskytnutie účelovej 
štátnej dotácie. Prisľúbila, že na nasledujúcom zasadnutí komisie bude príslušný materiál prezentovať. 
 
 
Bod č. 4: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie a hosťom 
za ústretové rokovanie a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  15.30 hod. 
 
Zapísali:   doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
 
 
 

 ................................................................. 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Finančnej komisie AS UK 
 


