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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  05. 08. 2020 

Z á pi s n ic a  

zo 4. zasadnutia Finančnej komisie AS UK 

dňa 16. júna 2020  
 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK (RUK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v Bratislave na 

rok 2020. 

3. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v Bratislave na rok 2020. 

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

4.1  MUDr. Galina Taragelová – ambulacia - predĺženie 

4.2  GRYF MEDIA, s.r.o. – bigboard - predĺženie 

4.3  SWAN Mobile, a.s. – komunikačná sieť – nový nájomca 

4.4  Petra Danišová – sklad – predĺženie a zvýšenie nájmu 

4.5  Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba – predĺženie a zvýšenie nájmu 

4.6  Mladiinfo Slovensko, o.z. – klubovňa – predĺženie a zvýšenie nájmu 

4.7  Srniak Vladimír – sklad – predĺženie a zvýšenie nájmu 

4.8  SWAN, a.s. – anténne systémy na streche - predĺženie 

4.9  Vinisoft, s.r.o. – kancelária – predĺženie 

4.10  Multifunkčné, kultúrno zábavné centrum – UNIQUE 

4.11  Občianske združenie Lodenica Domček – prenájom časti pozemku – rekonštrukcia  

         rybárskeho domčeka 

5. Návrh na zmeny v cenníku za ubytovanie vo VMĽŠ – Mlyny. 

6. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 

(Návrh na zmeny názvu, doplnenie obsahovej pôsobnosti komisií AS UK a rozdelenie 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK)  

7.  Rôzne.  

8. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Finančnej komisie AS UK otvoril predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., 

ktorý privítal členov komisie a hostí (prorektorov UK JUDr. Janu Duračinskú, PhD., RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD. a doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., kvestorku UK Ing. Ingrid Kútnu Želonkovú, 
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PhD., hlavnú kontrolórku UK Ing. Blaženu Gregovú a predkladateľov materiálov - dekanov 

a tajomníkov fakúlt UK).  

 

Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo 

z celkového počtu 22 členov komisie prítomných 13 členov). Zo zasadnutia sa ospravedlnilo osem 

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.  

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na znenie čl. 40 ods. 5 a 6 Rokovacieho poriadku AS UK, podľa 

ktorého sú zasadnutia komisií AS UK neverejné a na zasadnutia sú pozývaní vecne príslušní prorektori, 

kvestor a predkladatelia alebo spracovatelia prerokúvaných materiálov. Opýtal sa na dôvody 

prítomnosti vedúceho Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK (OLP) JUDr. Michala Káčeríka. 

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. reagovala, že vedúceho OLP 

pozvala na zasadnutie z dôvodu, že sa podieľal na vypracovaní metodického pokynu o uplatňovaní 

štátnej dotácie na nájomné v podmienkach UK. O metodickom pokyne by chcela členov komisie na 

zasadnutí informovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 12 1 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Finančná komisia Akademického senátu UK schvaľuje program 4. zasadnutia Finančnej komisie 

AS UK dňa 16. júna 2020 v znení uvedenom na pozvánke na zasadnutie. 

 

 

Bod č. 2: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK 

v Bratislave na rok 2020 

Úvodné slovo k metodike rozpisu dotácie predniesla Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Celkový 

objem pridelenej štátnej dotácie na rok 2020 predstavuje 122 433 239 EUR, z toho v programe 077 11 

(VŠ vzdelávanie) 72 617 109 EUR, v podprograme 077 12 01 (veda a technika) 39 168 673 EUR 

a 077 15 (sociálna podpora študentov) 10 647 457 EUR. Medziročný nárast dotácie pokrýva 

valorizáciu platových taríf v rokoch 2019 a 2020. 

V rámci dotácie na tovary a služby bola UK pridelená suma 9 000 147 EUR (bez finančných pros-

triedkov na špecifiká), z ktorých sa 100 000 EUR rozpíše ako základná dotácia na prevádzku (každá 

súčasť UK dostane 6 250 EUR), 1 219 585 EUR sa rozpíše podľa osobitných kritérií, zo zvyšnej sumy 

7 687 562 EUR sa suma 5 498 702 EUR rozpíše ako odvodená dotácia na prevádzku a 2 188 860 EUR 

sa rozpíše na dotáciu na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť. Špecifiká na tovary a služby boli 

pridelené vo výške 679 752 EUR. Pred rozdelením dotácie na súčasti UK sa vyčlenia „pred zátvorku“ 

finančné prostriedky na nasledovné účely: 116 711 EUR na prevádzku informačného systému AiS2, 

850 000 EUR na Rozvojový fond UK, 1 550 000 EUR na CFS a RUK, 370 000 EUR na prevádzku 

Vedeckého parku UK a 6 000 EUR na činnosť Akademického senátu UK a na celouniverzitné akcie 

organizované AS UK. 

V rámci dotácie na mzdy a poistné bola UK pridelená suma 44 207 828 EUR (z toho 907 637 EUR 

na špecifiká). Pred kriteriálnym delením sa z tejto sumy vyčlenia „pred zátvorku“ finančné prostriedky 

na nasledovné účely: 3 242 450 EUR na CFS a RUK, 400 000 EUR na Fond rektora. Zvyšná suma sa 

rozpíše fakultám a súčastiam na mzdy v závislosti od výkonu podľa počtu študentov (27 987 173 EUR) 

a od výkonu podľa publikačnej a umeleckej činnosti (5 772 960 EUR). 

Nárast mzdových prostriedkov pre RUK a CFS je odôvodnený tým, že suma vyčleňovaná pred 
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kriteriálnym rozdelením dotácie sa od roku 2013 nezvyšovala (2013-2018: kat. 610 mzdy bez Fondu 

rektora pre RUK a CFS 2 392 450 EUR, kat. 630 tovary a služby 1 400 000 EUR), navrhovaná suma 

na rok 2020 v kat. 610 je 3 242 450 EUR a v kat. 630 1 550 000 EUR. Zároveň na Rektoráte UK prišlo 

k navýšeniu počtu zamestnancov a rozšíreniu úloh, ktoré RUK zabezpečuje (personálne posilnenie 

Kancelárie rektora, nový úsek prorektora pre majetok a investície, personálne posilnenie Útvaru 

vnútornej kontroly a vnútorného auditu, podateľne, vznik nového oddelenia na úseku pre medzinárodné 

vzťahy), opätovné uvedenie do prevádzky UVZ Richňava od 18.2.2019, zabezpečenie správy objektu 

Modra – Piesok, zmena tarifných platov a príplatkov u prevádzkových zamestnancov od 1.1.2019 

a zaradenie do vyšších platových tried. 

Kvestorka UK následne prezentovala výšku priemerných platov na RUK a jednotlivých CFS 

v rokoch 2018 a 2019, podiel RUK a jednotlivých CFS na pridelených mzdových prostriedkoch 

v roku 2019 a predpoklad na rok 2020 a použitie finančných prostriedkov na tovary a služby na RUK 

a CFS v roku 2019. 

V rámci dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj boli UK pridelené 

neúčelové finančné prostriedky v celkovej výške 36 072 664 EUR, z ktorých sa 15 801 776 EUR 

rozpíše podľa výsledkov poslednej komplexnej akreditácie, 3 359 248 EUR sa rozpíše podľa podielu na 

zahraničných grantoch, 3 499 579 EUR sa rozpíše podľa podielu na výskumných aktivitách subjektov 

verejnej správy - domácich grantoch, 404 231 EUR sa rozpíše podľa podielu na výskumných aktivitách 

iných subjektov ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia, 4 275 150 EUR sa 

rozpíše podľa podielu na priemernom počte doktorandov dennej formy doktorandského štúdia po 

dizertačnej skúške v roku 2018, 8 665 631 EUR sa rozpíše podľa podielu na publikačnej činnosti  

a 67 049 EUR sa rozpíše podľa podielu na umeleckej činnosti. Zo sumy 4 275 150 EUR pridelenej 

podľa počtu doktorandov sa „pred zátvorku“ vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 35 226 EUR na 

dofinancovanie 4 doktorandov alokovaných na FSEV UK a FiF UK, 100 000 EUR na vytvorenie 

rezervy na nový akademický informačný systém a 100 000 EUR na vytvorenie rezervy na tarifné platy 

postdoktorandov. 

V rámci dotácie na sociálnu podporu študentov (podprogram 077 15) boli UK pridelené finančné 

prostriedky vo výške 10 647 457 EUR, z toho na prvku 077 15 01 (sociálne štipendiá) suma 1 321 303 

EUR, na prvku 077 15 02 (motivačné štipendiá podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých 

školách) suma 644 310 EUR, na prvku 077 15 02 (motivačné štipendiá podľa § 96a ods. 1 písm. b) 

zákona o vysokých školách) suma 906 700 EUR, na prvku 077 15 03 (podpora stravovania, 

ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier) suma 7 775 144 EUR. 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. otvoril rozpravu a úvodné slovo kvestorky UK 

doplnil poukázaním na vybrané aspekty navrhovanej metodiky (rozdelenie finančných prostriedkov 

v podprogramoch 077 11 a prvku 077 12 01).  

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, aké zmeny nastali v predloženej 

metodike voči verzii z marca 2020. Ďalej poukázal na skutočnosť, že metodika neobsahuje žiadne 

viazanie finančných prostriedkov v dôsledku koronakrízy. Opýtal sa preto, či existuje plán na šetrenie 

prostriedkov v prípade krátenia štátnej dotácie v poslednom štvrťroku aktuálneho kalendárneho roka. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že aktuálne je mesačne poskytovaná 

1/12 ročnej dotácie pridelenej UK podľa dotačnej zmluvy, v mesiaci október MŠVVaŠ SR rozhodne 

o prípadnom krátení štátnej dotácie v mesiacoch november a december. Predložená metodika a úspory 

sú predkladané po diskusii s dekanmi. RUK vytvára rezervu (nerozdelené prostriedky) vo výške 2 % 

pre prípad krátenia štátnej dotácie. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. uviedla, že by privítala, ak by existoval plán šetrenia pre prípad 

krátenia štátnej dotácie. Keďže rektor UK rozhodol o zrušení obstarávania nového akademického 

informačného systému, navrhla, aby sa 100 000 EUR presunulo z rezervy na nový akademický systém 

na dofinancovanie Centra informačných technológií UK a uviedlo sa to v metodike. 

 



4 

RNDr. Eva Viglašová, PhD. sa opýtala, či MŠVVaŠ SR poskytlo usmernenie vo veci priznávania 

sociálnych štipendií, keďže legislatívou prišlo k odloženiu termínu na podávanie daňových priznaní 

dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019. Ďalej požiadala o informáciu, prečo bola krátená dotácia 

na prevádzku vysokoškolských internátov UK v mesiaci jún. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že nedisponuje informáciou 

o usmernení MŠVVaŠ SR vo veci priznávania sociálnych štipendií, ani o dôvodoch krátenia dotácie pre 

vysokoškolské internáty UK a taktiež ani o tom, či MŠVVaŠ SR poskytne kapitálové prostriedky na 

rekonštrukcie vysokoškolských internátov UK. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. uviedol, že v materiáli je uvedený dátum prerokovania návrhu metodiky 

v Kolégiu rektora UK dňa 1.6.2020. Opýtal sa, či skutočne bola metodika prerokovaná na uvedenom 

zasadnutí kolégia rektora, podľa jeho informácií sa tak nestalo. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že metodika bola na zasadnutí 

Kolégia rektora UK dňa 1.6.2020 skutočne prerokovaná, zo strany dekanov bola e-mailom doručená 

k metodike len jedna pripomienka. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o zverejnenie zápisnice zo zasadnutia Kolégia rektora UK dňa 

1.6.2020. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že vyhotovovanie a zverejňovanie 

zápisníc zo zasadnutí Kolégia rektora UK je v pôsobnosti Kancelárie rektora. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal o vysvetlenie rozporu medzi výškou dotácie na mzdy pre RUK 

a centrálne financované súčasti UK na rok 2020 (kat. 610), ktorá bola prezentovaná v úvodnom slove 

kvestorky UK (3, 242 mil. EUR) a ktorá je uvedená v rozpise dotácie (3,586 mil. EUR). 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. na otázku nevedela reagovať, požiadala preto 

o možnosť, aby na zasadnutie prišla Ing. Janka Tomášková (vedúca OEPaMU RUK), ktorá sa podieľala 

na príprave rozpisu dotácie. 

 

Prorektor UK pre knižničné a informačné služby doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. informoval 

o reálnych nákladoch Centra informačných technológií UK (CIT UK), počte pracovníkov a úlohách, 

ktoré plní CIT UK pre UK ako celok. CIT UK je personálne a finančne poddimenzovaný, ročné 

náklady na udržiavanie súčasného stavu predstavujú 236 tis. EUR, je však nevyhnutné myslieť aj na 

rozvojové aktivity (superpočítač pre vedecké výpočty, výmena akademického informačného systému). 

Požiadal kvestorku UK, aby informovala komisiu, ako postupovať vo veci finančného zabezpečenia 

prevádzky CIT UK, a to aj s ohľadom na informáciu o problémoch s IT podporou ubytovacieho 

procesu na nasledujúci akademický rok. IT na UK si v nasledujúcich rokoch bude vyžadovať zvýšené 

množstvo finančných prostriedkov, napríklad bude potrebné vymeniť knižničný informačný systém. 

Plánované náklady na IT na UK sú preto podhodnotené. 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. požiadal členov komisie, aby podporili návrh 

na vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov pre CIT UK „pred zátvorkou“ (pred kriteriálnym 

rozdelením dotácie súčastiam UK). 

RNDr. Eva Viglašová, PhD. a PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedli, že prezentované problémy 

s financovaním IT je potrebné vydiskutovať na zasadnutí Vedenia UK. 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že vyčlenenie finančných 

prostriedkov „pred zátvorku“ predstavuje jednu z možností. Opýtal sa kvestorky UK, či existujú aj iné 

možnosti dofinancovania CIT UK. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. reagovala, že mzdy pracovníkov CIT UK sú 

financované z prostriedkov vyčleňovaných „pred zátvorkou“ pre RUK a CFS. Vedúci centrálne 

financovaných súčastí UK majú informáciu o množstve finančných prostriedkov na platy, ktoré sú na 

nimi riadenú súčasť pridelené v kalendárnom roku. 

 

Následne sa kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. vrátila k otázke RNDr. Róberta Kysela, 

PhD. ohľadom nesúladu finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy pre RUK a CFS na rok 2020. 



5 

Rozdielne číselné údaje prezentované v úvodnom slove a v rozpise sú spôsobené tým, že prezentácii 

v rámci úvodného slova (3,242 mil. EUR) nie sú zahrnuté prostriedky na valorizáciu platov, kým 

v rozpise (3,586 mil. EUR) je zahrnutá aj valorizácia na rok 2020. 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. požiadala, aby boli prezentované údaje uvádzané korektne a aby 

boli uvádzané porovnateľné údaje. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. reagovala, že prezentáciu pre potreby zasadnutia 

pléna AS UK upraví. 

 

Podpredseda AS UK a predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. 

Michal Greguš, PhD. (hosť zasadnutia) potvrdil informáciu, že CIT UK je podfinancovaný. Je potrebné 

nájsť dodatočné finančné prostriedky na prevádzku IT na UK a na financovanie rozvojových projektov. 

Uviedol tiež, že je potrebné venovať sa otázke projektového riadenia v CIT UK. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. návrh uznesenia 

v znení: 

Finančná komisia Akademického senátu UK 

I. 

odporúča Akademickému senátu UK schváliť Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2020, 

II. 

odporúča riešiť podfinancovanie IT na UK už v roku 2020. 

 

K návrhu uznesenia sa vyjadrili PhDr. Katarína Cabanová, PhD., RNDr. Eva Viglašová, PhD., doc. 

RNDr. Dana Pardubská, CSc. a RNDr. Róbert Kysel, PhD. Na základe pripomienok predseda komisie 

predniesol upravený návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 13 7 12 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Finančná komisia Akademického senátu UK 

I. 

odporúča Akademickému senátu UK schváliť Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 s pripomienkami, 

II. 

odporúča vedeniu UK hľadať spôsoby na riešenie podfinancovania Centra informačných 

technológií UK. 

 

 

Bod č. 3: Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v Bratislave 

na rok 2020 

Keďže kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. rozpis dotácie predstavila v rámci úvodného 

slova k metodike rozpisu dotácie, predseda komisie otvoril rozpravu. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal kvestorku UK, aby bol vedúcim centrálne financovaných 

súčastí UK poskytnutý prehľad o mzdových prostriedkoch na rok 2020, ktorý bol prezentovaný v rámci 

rozpravy k metodike rozpisu dotácie. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. požiadala o informáciu, ako sú využívané finančné prostriedky 3 % 

zo školného, ktoré fakulty UK odvádzajú na osobitný účet Rektorátu UK. 
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Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že tieto finančné prostriedky sú 

príjmom Garančného a rizikového účtu UK (GARI účet). 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal na spôsob využitia finančných 

prostriedkov vo výške 1 089 716 EUR, ktoré sú v rozpise v položke „Nerozdelené UK, špecifické UK“. 

Prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a kvestorka UK 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedali, že ide o účelové zdroje financovania, resp. špecifiká. 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa ďalej opýtal, prečo v prvku 0771503 

v stĺpci „príspevok na jedlo“ (ekonomická klasifikácia 630) nemajú FSEV UK a PdF UK rozpísané 

finančné prostriedky. 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. odpovedala, že FSEV UK a PdF UK 

neposkytujú študentom stravovacie služby, čím nemajú nárok na dotáciu na stravu pre študentov. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Rozpis 

dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020 po zapracovaní 

pripomienok v zmysle upravenej Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2020. 

 

 

Bod č. 4: Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

4.1  MUDr. Galina Taragelová 

Dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. informoval, že predmetom nájmu je ambulancia 

odborného lekára. Doba nájmu sa predlžuje o tri roky, nájomca má prenajaté priestory od roku 2010. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi MUDr. Darina 

Taragelová podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FaF UK. 

 

4.2  GRYF MEDIA, s.r.o. 

Tajomník FTVŠ UK Ing. Juraj Turan informoval, že žiadosť sťahuje z rokovania z dôvodu, že sa 

navrhuje predĺženie nájmu a pôvodná zmluva o nájme pozemku nebola zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv (CRZ). 

Hlavná kontrolórka UK Ing. Blažena Gregová uviedla, že bola vykonaná kontrola povinného 

zverejňovania zmlúv v CRZ, nezverejnených zmlúv bolo nájdených viac než len prerokúvaná žiadosť. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík uviedol, že žiadosť je problematická aj z dôvodu, že predmetom 

nájmu je inštalácia reklamnej stavby - bigboardu, pričom podľa zákona o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií nájomca nie je oprávnený na pozemku UK zriaďovať stavbu. 
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4.3  SWAN Mobile, a.s.  

Tajomník FTVŠ UK Ing. Juraj Turan informoval, že predmetom nájmu je umiestnenie základňovej 

stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete a inštalácie jej technologickej infraštruktúry. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi SWAN Mobile, a.s. 

podľa predloženej písomnej žiadosti dekana FTVŠ UK. 

 

4.4  Petra Danišová 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predmetom nájmu je sklad. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Petra Danišová podľa 

predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.5  Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predmetom nájmu je predajňa 

kancelárskych potrieb a poskytovanie kopírovacích služieb. Dohodou bol predchádzajúci nájom 

ukončený predčasne, a to k 31.5.2020 z dôvodu uzavretia prevádzky kvôli pandémii COVID-19. 

Následne nájomca požiadal o znovuotvorenie prevádzky a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Ing. Peter Maretta -

kopírovacia služba podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.6  Mladiinfo Slovensko, o.z. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predmetom nájmu je kancelária pre 

študentský spolok, v súlade s cenovou mapou sa navrhuje, aby bola výška nájomného 10 EUR/m2/rok. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 12 7 12 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 8: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Mladiinfo Slovensko, 

o.z. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.7  Vladimír Srniak 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predmetom nájmu je sklad. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. upozornil na nesúlad vo výške paušálnej platby za energie podľa žiadosti 

(16 EUR plus DPH /m2/rok) a podľa zálohového listu (8 EUR plus DPH /m2/rok). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 9: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Vladimír Srniak podľa 

predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.8  SWAN, a.s. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že ide o prenájom priestorov pre 

telekomunikačného operátora (umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre 

zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete). Pripomenul, že VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK má snahu viesť proaktívne rokovania s nájomcami z radov telekomunikačných operátorov, 

aby neprišlo ku zriadeniu zákonného vecného bremena. 

 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. ocenil prístup riaditeľa VM Ľ. Štúra –  

Mlyny UK k problematike prenájmu priestorov pre telekomunikačných operátorov. Zneužívanie 

zákona o elektronických komunikáciách na umiestňovanie technologických zariadení bez súhlasu 

majiteľov nehnuteľností je bezprecedentné, pozitívne preto hodnotí, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

s telekomunikačnými operátormi rokuje o uzatvorení nájomných zmlúv. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 10: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi SWAN, a.s. podľa 

predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.9  Vinisoft, s.r.o. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predmetom nájmu je kancelária. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 13 7 13 0 0 schválené 

 



9 

Uznesenie č. 11: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

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

predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

4.11  Občianske združenie Lodenica Domček 

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. informovala, že ide o nájom 

časti pozemku v ochrannom pásme rieky Dunaj za účelom rekonštrukcie rybárskeho domčeka (ide 

o posledný zachovaný rybársky domček na území Bratislavy). Občianske združenie má záujem 

o získanie grantu na revitalizáciu objektu. Domček má súpisné číslo, ale nevlastní ho UK; pozemok 

pod domčekom je však vo vlastníctve UK. Občianske združenie nemá voči UK požiadavky na vedenie 

či napojenie inžinierskych sietí na pozemku. 

 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa opýtal, kto je vlastníkom domčeka. 

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že domček 

vlastnia fyzické osoby združené v občianskom združení. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal, aby v podobných prípadoch bola k žiadosti priložená aj 

fotodokumentácia predmetu nájmu. 

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. sa ospravedlnila za 

nedopatrenie, fotodokumentácia bola vyhotovená, avšak nebola naskenovaná a priložená k žiadosti. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 12: 

Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť 

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

podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK. 

 

4.10  Multifunkčné, kultúrno zábavné centrum – UNIQUE 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že predkladá žiadosť o odsúhlasenie 

nájomnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s víťazom súťaže na uzatvorenie zmluvy na nájom 

nebytových priestorov Unique (538,40 m2, Výšková budova, blok C). Nájomná zmluva na priestor 

Unique predchádzajúcemu nájomcovi uplynula dňom 31.12.2019. Následne boli ubytovaní študenti 

formou ankety požiadaní, aby sa vyjadrili k spôsobu ďalšieho využitia týchto nebytových priestorov, 

väčšina študentov uprednostnila využitie formou diskotéky a multifunkčného priestoru pre kultúrne 

akcie. Nájomný priestor si vyžaduje stavebné a technické úpravy. Požiadavka na výšku nájomného 

v súťaži je minimálne 8 EUR/m2/rok, čo zohľadňuje potrebu investícií do nájomného priestoru a výšku 

dane z nehnuteľnosti. Súťaž na uzatvorenie zmluvy a jej vyhodnotenie sa plánuje v nadchádzajúcich 

letných mesiacoch. 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. poukázal na procesnú stránku prerokúvania 

žiadosti, keďže nájomca nebytových priestorov Unique ešte nie je známy. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík uviedol, že v minulosti odzneli požiadavky na transparentný 

výber nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve UK. Predkladaná žiadosť predstavuje pilotný 

výber nájomcu nebytových priestorov formou súťaže. Obchodná verejná súťaž nie je vhodný spôsob 

výberu nájomcu v podmienkach UK, keďže OVS je nepraktická; inšpirovali sa modelom súťaže pri 

verejných obstarávaniach. S víťazom súťaže bude uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov. 
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Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. pozitívne hodnotil skutočnosť, že nájomca bude 

vybraný prostredníctvom súťaže. Podporuje preto vyhlásenie súťaže na nájom nebytových priestorov 

Unique. Opýtal sa, či bude mať UK právo víťaza súťaže odmietnuť. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík odpovedal kladne, ide o vec nastavenia súťažných podmienok. 

 

V ďalšej časti rozpravy bola diskutovaná otázka, či Akademický senát UK môže schváliť žiadosť bez 

toho, aby bol známy nájomca a výška nájmu. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík uviedol, že nájomcom bude víťaz súťaže. Pripomenul, že 

podnikateľskú činnosť UK je potrebné zefektívniť, proces schvaľovania žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku je časovo zdĺhavý. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro uviedol, že Akademický senát UK by mal 

schváliť podmienky súťaže a nájomnú zmluvu. Súťaž vyhodnotí komisia. Predpokladá, že nájsť 

nájomcu nebytového priestoru Unique nebude ľahké. Pripustil však aj možnosť, aby AS UK po 

vyhodnotení súťaže formalizovaným postupom schválil žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom. 

Prorektorka UK pre majetok a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že navrhovaný 

koncept výberu nájomcu formou súťaže považuje za dobrý koncept. Nie je v rozpore s právnymi 

predpismi, keď Akademický senát UK schváli žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku, pričom nájomca ešte nie je známy a výber nájomcu bude predmetom súťaže na uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. nepodporil schválenie žiadosti bez toho, aby nebol známy nájomca. 

Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií neobsahuje spôsob výberu nájomcu formou 

verejnej obchodnej súťaže (na rozdiel od toho, keď sa predáva prebytočný nehnuteľný majetok). 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík opätovne pripomenul časové aspekty schvaľovania žiadosti 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (najbližšie riadne zasadnutie AS UK je plánované 

až o štyri mesiace). 

Podpredseda komisie doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. podporil, aby AS UK najskôr schválil 

podmienky súťaže a následne schválil žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

v prospech víťaza súťaže. 

 

Komisia nebola uznášaniaschopná pre prijatie uznesení. V orientačných hlasovaniach: 

• 10 prítomných členov komisie odporučilo vysloviť súhlas s podmienkami súťaže na uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov, 1 člen komisie sa hlasovania zdržal, 

• 11 prítomných členov komisie odporučilo zobrať na vedomie žiadosť o udelenie súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov Unique – predloženú riaditeľom 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

 

Bod č. 5: Návrh na zmeny v cenníku za ubytovanie vo VMĽŠ – Mlyny 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že dôvodom zmeny v študentskom 

a zamestnaneckom cenníku za ubytovanie vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK je rekonštrukcia jadier troch 

átriových domkov (a tým zvýšenie štandardu ubytovania, navýšenie bytného o 1 EUR mesačne) 

a rozdelenie zamestnaneckých apartmánov na Manželských internátov na menšie apartmány. 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či rozdelené zamestnanecké apartmány 

majú označenie MIF 421, 621 a 721. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro odpovedal, že išlo pôvodne o 5-izbové tzv. 

veľké apartmány, ktoré boli rozdelené na tzv. malé apartmány, čo vyvolalo potrebu úpravy 

zamestnaneckého cenníka. 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. požiadal riaditeľa VM Ľ. Štúra - Mlyny UK o poskytnutie informácie 

o finančnej situácii VM Ľ. Štúra - Mlyny UK vzhľadom na výpadky príjmov v dôsledku koronakrízy. 
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Zároveň sa opýtal, či je plánované plošné zvyšovanie cien za ubytovanie tak, ako to uvádza zápisnica 

zo zasadnutia Vedenia UK dňa 2.6.2020. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Peter Petro informoval, že výpadok príjmov do konca 

augusta je odhadovaný na 1,9 mil. EUR (vrátane výpadku príjmov za letné ubytovanie, ktoré však 

napokon bude poskytované, takže výpadok príjmov môže byť nižší). Bol ukončený pracovný pomer 

s 20 zamestnancami, VM Ľ. Štúra - Mlyny UK šetrí náklady na mzdách (časť zamestnancov čerpá 

OČR) a tovaroch a službách (upratovanie a maľovanie priestorov zabezpečujú pracovníci jedálne 

Venza, nie je potrebné zazmluvniť externého dodávateľa). Výpadok príjmov je vykrývaný z rezerv 

z minulosti, do konca mesiaca august má VM Ľ. Štúra - Mlyny UK dostatok finančných prostriedkov 

na úhradu platov a odvodov, od 2.9.2020 sa predpokladá poskytovanie štandardných ubytovacích 

služieb pre študentov. Ani jednému nájomcovi v priestoroch VM Ľ. Štúra - Mlyny UK nebol znížený 

nájom, platby nájomného boli odložené. 

 

Komisia nebola uznášaniaschopná pre prijatie uznesenia. V orientačnom hlasovaní 11 prítomných 

členov komisie odporučilo návrhy na zmeny v cenníku za ubytovanie vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. požiadal vedúceho OLP o poskytnutie aktuálnej 

informácie vo veci štátnej schémy dotácie na nájomné.  

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík informoval, že zákon o štátnej schéme pomoci nájomcom 

doposiaľ nebol schválený v NR SR a publikovaný v Zbierke zákonov, podľa predbežnej informácie 

budú žiadosti o dotáciu podávané elektronicky prostredníctvom formulára Ministerstvom hospodárstva 

SR. Fakulty a samostatne hospodáriace súčasti UK obdržia v nasledujúcich dňoch z úrovne RUK 

metodické usmernenie. Podľa pripravovaného návrhu zákona bude konečným príjemcom dotácie 

prenajímateľ (t. j. UK), ktorý bude podávať žiadosť v mene nájomcu. V návrhu zákona nie je určená 

výška zľavy na nájomnom, určí ju UK. Nájomca bude mať právo rozložiť si splátky neuhradeného 

nájomného na obdobie 4 rokov. Dotáciu na nájomné bude možné poskytnúť len na obdobie „sťaženého 

užívania“ (t. j. na obdobie, počas ktorého boli prevádzky z rozhodnutia štátnych orgánov uzatvorené, 

od 16. marca 2020 do 20. mája 2020). Podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom 

bude mať rovnaké právne účinky ako dohoda prenajímateľa s nájomcom. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. sa opýtala, či bude možné kompenzovať finančné straty 

vysokoškolských internátov UK. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že celý zákon o poskytovaní dotácií nájomcom je 

predovšetkým politickou otázkou a je zameraný na pokrytie strát nájomcov - podnikateľov. 

 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa opýtal, či bude potrebné zľavy na nájomnom 

schvaľovať v Akademickom senáte UK. 

Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík odpovedal, že UK ako verejnoprávna inštitúcia je povinná 

postupovať podľa zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Dotáciu na nájomné 

možno poskytnúť do budúcnosti, budú preto potrebné dodatky k nájomným zmluvám. Právo na úhradu 

nájomného na splátky v období 48 rokov vznikne nájomcovi zo zákona, prenajímateľ to nebude môcť 

ovplyvniť. 

Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. reagoval, že diskusie na tému zliav na nájomnom sú predčasné, 

zákon nebol zverejnený v Zbierke zákonov a nie je účinný. 

 

 

Bod č. 6: Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 

Predseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. informoval, že Dodatkom č. 4 k Rokovaciemu 

poriadku AS UK sa navrhuje rozdelenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK, zmena názvu 

Finančnej komisie AS UK na Finančnú a majetkovú komisiu AS UK a doplnenie pôsobnosti Finančnej 

a majetkovej komisie AS UK o prerokúvanie výročných správ o hospodárení a rozpočtov výnosov 
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a nákladov samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK. Návrh dodatku je predložený 

v podobe, ako ho odporučila Finančná a majetková komisia AS UK na svojom februárovom zasadnutí. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Komisia nebola uznášaniaschopná pre prijatie uznesenia. V orientačnom hlasovaní 11 prítomných 

členov komisie odporučilo schváliť Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 

 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (hosť zasadnutia) informovala, že dňa 

17. júna 2020 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS UK, na ktorom bude prerokovaný návrh 

programu 5. riadneho zasadnutia AS UK, ktoré bude zvolané na stredu 24. júna 2020. Zároveň 

informovala, že Pedagogická a vedecká komisia AS UK neodporučila schváliť dodatok 

k Štipendijnému poriadku UK (dodatkom sa navrhuje, aby v dôsledku finančných dopadov koronakrízy 

bolo priznávanie štipendií spojených s akademickými pochvalami rektora UK a cenami rektora UK za 

najlepšiu diplomovú prácu ponechané na jednotlivé fakulty UK a ich finančné možnosti). 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. uviedla, že nesúhlasí, aby akademické pochvaly rektora UK 

a ceny rektora UK za najlepšiu diplomovú prácu neboli spojené s finančným ocenením študentov. 

Pripomenula, že rektor UK pri prerokúvaní Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku UK v roku 2019 

prisľúbil hľadať vlastné zdroje na vyplácanie uvedených štipendií (v roku 2020 mali byť štipendiá 

spojené s akademickými pochvalami rektora UK a cenami rektora UK po prvýkrát priznávané 

z vlastných zdrojov Rektorátu UK). 

 

 

Bod č. 8: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie a hosťom 

za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16.54 hod. 

 

Zapísal:   RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
 

 

 

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

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Finančnej komisie AS UK 

 


