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Bratislava, 24. 06. 2022 

Výpis uznesení  

z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 22. 06. 2022 

Uznesenie č. 1/22.06.2022 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a  

Bc. Boris Bobáľ. 

 

Uznesenie č. 2/22.06.2022 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 23. riadneho 

zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2022 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

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

5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky. 

6. Súhlas s uzavretím Zmluvy o prevode diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a  
o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019  
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 medzi Univerzitou Komenského v Bratislave 
a Univerzitnou nemocnicou Martin. 

7. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu č. 10/2008  
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave. 

8. Návrh vnútorného predpisu Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

9. Návrh vnútorného predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.  

10. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 20/2014  Rokovací poriadok Akademického 
senátu Univerzity Komenského v Bratislave  

11. Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2021 
12. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022.  
13. Účtovná závierka spoločnosti UK Veda s.r.o. za rok 2021 a Výročná správa o činnosti 

spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021.  
14. Návrh úprav cien za ubytovanie v študentských domovoch Mlyny UK a Družba UK. 

15. Návrh rektora UK na odmeňovanie členov Správnej rady UK. 
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16. Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri 
Akademického roka 2022 /2023. 

17. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK vo volebných 
obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK, a zamestnaneckej časti AS 
UK vo volebnom obvode EBF UK. 

18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

20. Rôzne.  

21. Záver. 

 

Uznesenie č. 3/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 

 

Uznesenie č. 4/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora 
UK: 
1.  na uzavretie Zmluvy o prevode Diela a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení 

práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa 11. 07. 2019 v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 15. 12. 2020; 

2. kde zmluvné strany sú: Univerzita Komenského v Bratislave ako Objednávateľ – 

postupca, Univerzitná nemocnica Martin ako Objednávateľ – postupník a 

PANTOGRAPH s.r.o. ako dodávateľ; 

3. predmetom Zmluvy o prevode Diela je prevod Diela vyhotoveného na základe Zmluvy 

o dielo a o postúpení s ním súvisiacich práv a o postúpení práv a povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, 

Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a PANTOGRAPH s.r.o. zo dňa 11. 07. 2019 v 

znení Dodatku č. 1 zo dňa 15. 12. 2020 (ďalej len „Zmluva o dielo“) vrátane postúpenia 

poskytnutej Licencie z Objednávateľa – postupcu na Objednávateľa – postupníka a 

postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov Objednávateľa - postupcu 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na Objednávateľa - postupníka v rozsahu, v akom 

neboli splnené do dňa uzavretia tejto Zmluvy o prevode Diela s tým,  

že PANTOGRAPH s.r.o. ako dodávateľ s tým vyslovuje svoj súhlas, pričom uzavretím 

Zmluvy o prevode diela sa nijakým spôsobom nemení rozsah ani obsah práv, 

povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1 pre jej 

zmluvné strany; 
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4. vzhľadom na to, že Dielo bolo zabezpečené z dotácie poskytnutej Univerzite 

Komenského v Bratislave v súlade s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 603 z 19. 

12. 2018, ktorá bola účelovo určená na zabezpečenie Diela, Dielo sa prevádza a 

Licencia sa postupuje bezodplatne; 

5. Univerzita Komenského v Bratislave ako Objednávateľ – postupca sa zaväzuje 

v súvislosti s prevodom Diela poskytnúť Univerzitnej nemocnici Martin ako 

Objednávateľovi – postupníkovi všetku potrebnú súčinnosť a zároveň sa v prípade, ak 

porušila svoje povinnosti z uznesenia vlády SR č. 603 z 19. 12. 2018 a zo zmluvy 

o poskytnutí dotácie a nezabezpečila potrebný rozsah licenčných práv spojených 

s Dielom a Licenciou, zaväzuje nahradiť Objednávateľovi - postupníkovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1.000,- EUR ako paušalizovanú náhradu nákladov spojených 

s dodatočným zabezpečením chýbajúcich autorských, licenčných alebo 

sublicenčných práv ku všetkým dielam vytvoreným na základe Zmluvy o dielo 

a znášať náhradu škody v prevyšujúcom rozsahu. 

 

Uznesenie č. 5/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 7 k vnútornému predpisu  

č. 10/2008 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 6. 

 

Uznesenie č. 6/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu  

č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 7/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Zásady výberového konania  

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK 

v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu. 

 

Uznesenie č. 8/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu  

č. 20/2014 Rokovací poriadok Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 9/22.06.2022 

Akademický senát UK prerokoval Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského  

v Bratislave za rok 2021. 
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Uznesenie č. 10/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského  

v Bratislave na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 11/22.06.2022 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa  článku  

V. Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – spol. UK VEDA,  

s. r. o. účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 12/22.06.2022 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie Výročnú správu 

o činnosti spoločnosti UK VEDA, s. r. o. za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 13/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje 

I. Cenník – študenti za ubytovacie služby v študentskom domove Mlyny UK s účinnosťou  

od 31. augusta 2022, 

II. Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby v študentskom domove Mlyny UK s účinnosťou  

od 31. augusta 2022, 

III. Cenník – študenti za ubytovacie služby v študentskom domove Družba UK s účinnosťou  

od 31. augusta 2022, 

IV. Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby v študentskom domove Družba UK  

s účinnosťou od 31. augusta 2022. 

 

Uznesenie č. 14/22.06.2022 

Akademický senát UK schvaľuje odmenu členom Správnej rady UK za čas výkonu funkcie  

na zasadnutí Správnej rady UK, a to: 

a) predsedovi Správnej rady UK vo výške 15% priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a 
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b) členovi Správnej rady UK vo výške 10% priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok, 

a to za jedno zasadnutie.  

Za jedno zasadnutie Správnej rady UK sa pritom pokladá jeden deň prípravy na zasadnutie 

Správnej rady UK a jeden deň účasti na zasadnutí Správnej rady UK prezenčne alebo online. 

 

Uznesenie č. 15/22.06.2022 

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

schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva 

a komisií v zimnom semestri akademického roka 2022/2023. 

 

Uznesenie č. 16/22.06.2022 

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

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnené mandáty  

vo volebných obvodoch LF UK, PriF UK, PdF UK, RKCMBF UK, FSEV UK, 

II. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity 

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

vo volebnom obvode EBF UK, 

III. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do AS UK od 19. 9. 2022 do 4. 11. 2022. 

 

 

 

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Akademického senátu UK 

 


