Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát

Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Finančná komisia AS UK

Zápisnica zo 17. zasadnutia
Finančnej komisie AS UK konaného dňa 13.04.2022
formou videokonferencie MS Teams
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia (podľa pozvánky)
1.

Otvorenie, schválenie programu

2. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2021
(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. )
3.

Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

3.1. Knihomol, s.r.o., predajňa kníh, predĺženie
(predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK,
spravodajca: prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.)
3.2. Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK-O.Z., štadión, predĺženie
3.3. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, O.Z., priestory pre
tréningový proces, predĺženie
(predkladá: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK,
spravodajca: prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.)
3.4. ASO Vending, s.r.o., nápojové automaty, predĺženie
3.5. Andrej Maťovčík, bufet, predĺženie
3.6. Andrej Maťovčík, nápojový automat, predĺženie
(predkladá: : prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK,
spravodajca: Mgr. Martin Bača, PhD.)

3.7. Munzcaffe, s.r.o., nápojový automat, nová zmluva
3.8. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., nápojové automaty, predĺženie a
rozšírenie
3.9. PORS-WEST, s.r.o., nápojový automat, predĺženie
(predkladá: : doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka PdF UK,
spravodajca: Mgr. Radoslav Hanus, PhD.)

3.10. c/LAP, kancelárie, sklad, predĺženie
(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: PhDr. Katarína Cabanová, PhD.)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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CENT Laundromat, s.r.o, práčovňa, predĺženie
CENT Laundromat, s.r.o. práčovňa, predĺženie
CHAOS ŠPORT, multišportové centrum, predĺženie
Mladiinfo Slovensko, O.Z., študentský spolok, klub, predĺženie
Vinisoft, s.r.o., kancelárie, predĺženie
(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: RNDr. Eva Vigľašová, PhD.)

4. Rôzne
5. Záver
Bod 1. Otvorenie, schválenie programu
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 17 členov komisie bolo na začiatku zasadnutia
prihlásených 10 členov komisie. Ospravedlnili sa PhDr. K. Cabanová, PhD. doc. RNDr. R.
Fľaková, PhD., Marko Horváth, doc. JUDr. P. Lukáčka, PhD., Ing. Martin Uher, RNDr. E.
Vigľašová a prof. JUDr. M. Vrabko, CSc.
Na zasadnutí boli prihlásení prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc., prorektorka UK, doc. JUDr. J.
Duračinská, PhD., prorektorka UK, Ing. I. Kútna Želonková, PhD., kvestorka UK, doc. RNDr.
E. Partová, CSc., dekanka PdF UK, prof. Mgr. M. Zouhar, PhD, dekan FiF UK, Mgr. R. Števčík,
tajomník FiF UK, L. Hrneková, Mgr. S. Miklášová, obe z RUK a Ing. J. Turan, tajomník FTVŠ
UK.
Predseda komisie informoval, že dodatočne boli podané 4 návrhy na prenájom
z Prírodovedeckej fakulty UK, ktoré budú zaradené na konci bodu 3. Bude teda
posudzovaných 19 žiadostí o prenájom. Nakoľko k programu a jeho doplneniu nemali
členovia komisie pripomienky, dal o doplnenom programe hlasovať.
1.
2.

Otvorenie, schválenie programu
Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2021

(predkladá: Prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. )
3.

Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

3.1. Knihomol, s.r.o., predajňa kníh, predĺženie
(predkladá: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan FiF UK,
spravodajca: prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.)
3.2. Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK-O.Z., štadión, predĺženie
3.3. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, O.Z., priestory pre
tréningový proces, predĺženie
(predkladá: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK,
spravodajca: prof. PhDr. Róbert Letz, CSc.)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
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3.4. ASO Vending, s.r.o., nápojové automaty, predĺženie
3.5. Andrej Maťovčík, bufet, predĺženie
3.6. Andrej Maťovčík, nápojový automat, predĺženie
(predkladá: : prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., dekanka JLF UK,
spravodajca: Mgr. Martin Bača, PhD.)

3.7. Munzcaffe, s.r.o., nápojový automat, nová zmluva
3.8. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., nápojové automaty, predĺženie a
rozšírenie
3.9. PORS-WEST, s.r.o., nápojový automat, predĺženie
(predkladá: : doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka PdF UK,
spravodajca: Mgr. Radoslav Hanus, PhD.)

3.10. c/LAP, kancelárie, sklad, predĺženie
(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: PhDr. Katarína Cabanová, PhD.)

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16
3.17
3.18
3.19

CENT Laundromat, s.r.o, práčovňa, predĺženie
CENT Laundromat, s.r.o. práčovňa, predĺženie
CHAOS ŠPORT, multišportové centrum, predĺženie
Mladiinfo Slovensko, O.Z., študentský spolok, klub, predĺženie
Vinisoft, s.r.o., kancelárie, predĺženie
(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK,
spravodajca: RNDr. Eva Vigľašová, PhD.)
KAFEHAUS, s.r.o., kaviareň, nová zmluva
RNDr. Dušan Galanda-autoškola Nucleus, odstavná plocha, nova zmluva
GENEXPRESS, s.r.o., kancelária, laboratórium, predĺženie
Munzcaffe, s.r.o., kávový automat, predĺženie
(predkladá: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., dekan PríF UK,
spravodajca: doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.)

4.

Rôzne

5.

Záver

Hlasovanie č. 1:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

1

10

6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 1:
Finančná komisia Akademického senátu UK schvaľuje program 17. zasadnutia komisie.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
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RNDr. Kysel pripomenul, že minulý rok bola o tomto čase predkladá výročná správa
a účtovná závierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. Aké sú dôvody, že tieto materiály neboli
predložené na posúdenie.
-

Prorektorka Duračinská, konateľka spoločnosti UK Veda, s.r.o. informovala, že účtovná
závierka spoločnosti je hotová, môže o nej informovať. Zasadnutie AS UK bolo posunuté
dopredu, výročná správa sa pripravuje. Momentálne je pripojená z mobilu, je v aute, preto
presné čísla nemôže prezentovať.

Predseda komisie navrhol, že lepšie bude materiály preložiť až na pléne AS UK 20.4.2022.
-

Doc. Duračinská uviedla, že správa a účtovná závierka bude asi až na júnovom zasadnutí
senátu.

Bod 2. Výročná správa o činnosti UK v Bratislave za rok 2021
Predseda komisie zdieľal prezentáciu, ktorú pripravila prorektorka prof. V. Štvrtinová
a požiadal ju o úvodné slovo.
Text výročnej správy je vecne dokončený, očakáva pripomienky, po formálnej stránke nie je
text upravený (jednotné písmo a formátovanie), pretože sa plénum senátu posunulo o 2
týždne skôr a nestihli vykonať formálne technické úpravy.
Najprv informovala o umiestnení UK v rebríčkoch svetových univerzít. V podstate sme
obhájili naše predchádzajúce pozície aj v narastajúcej konkurencii, lebo viac a viac univerzít
je hodnotených. V Šanghajskom rebríčku sme klesli a dostali sa do pozície spred dvoch
rokov. Budeme analyzovať prečo k tomu došlo, ale hlavný dôvod je, že sme mali menej
citácií. V ostatných rankingoch sme sa umiestnili rovnako alebo lepšie. V dôležitom rebríčku
QS World University Rankings sme na 651-700 mieste, postúpili sme v umenovedných
a humanitných vedách v rámci rebríčku The WUR.
Medzi najvýznamnejšie udalosti zaradila návštevu a prednášku nositeľa Nobelovej ceny za
fyziku profesora Kipa S. Thorna a nositeľa Pulitzerovej ceny novinára M. Apuzza. Vyzdvihla
ďalej fakt, že prof. Milan Fečkan z FMFI UK získal po druhýkrát prestížne ocenenie Highly
Cited Researcher 2021 v odbore matematika. Pripomenula, že UK podpísala dohodu
o udržateľnosti medzi 8 univerzitami v rámci projektu ENLIGHT. PraF UK a FiF UK si
pripomenuli 100. výročie založenia, PdF UK 75. výročie a FMFI UK 40. výročie založenia.
Máme veľmi veľa študijných programov (979, nárast oproti 2020, kde bolo 935). Treba sa
zamyslieť, či všetky študijné programy majú aj požadovanú kvalitu. Máme aj unikátne
programy, ktoré nie sú na iných VŠ na Slovensku, možno aj v Čechách alebo v Poľsku, ale
máme aj študijné programy, ktoré sú veľmi podobné alebo identické na dvoch alebo troch
fakultách. Treba sa nad tým zamyslieť, lebo často na fakultách nevedia, čo sa učí na inej
fakulte. Spolupráca medzi fakultami by mohla byť lepšia, ako v skutočnosti je. Na UK
študovalo v r. 2021 22 890 študentov (mierny nárast o 77). Podaril sa zastaviť klesajúci trend.
V roku 2012 pripadalo na jedného učiteľa takmer 13 študentov, v rokoch 2019-2021 je to
medzi 9 a 9,5 študentov na jedného učiteľa. V roku 2021 je to 9,25. Je to pozitívny trend.
Svetové univerzity majú na jedného učiteľa 3-5 študentov. Tieto údaje vstupujú aj do
hodnotenia rankingov. Viac ako polovica našich študentov sú ženy. Máme vyše 2 700
zahraničných študentov. Prezentovala zastúpenie žien a zahraničných študentov na
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
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jednotlivých fakultách. Takmer na každej fakulte ženy prevládajú. Najviac cudzincov študuje
na JLF a LF. Prezentovala počty a grafický výstup o počte zapísaných študentov a počtu
absolventov. Mobilita študentov (Erasmus) bola ovplyvnená pandémiou. Už od roku 2019 je
pokles vyslaných študentov. Podobne sa to týka aj zamestnancov. Od roku 2019 je prepad
vyslaných a prijatých akademických mobilít zamestnancov. Najviac vyslaných
zamestnancov bolo z FiF a FM. V doktorandskom štúdiu si udržiavame počet na rovnakej
úrovni ako v r. 2020. V r. 2020 mala najviac doktorandov PriF UK a v r. 2021 LF UK.
Ďalej informovala aj o ďalšom vzdelávaní. CĎV od januára 2022 patrí pod rektorát, má tri
referáty (vymenovala). V r. 2021 bolo zapísaných do UTV 1 867 študentov, v r. 2020 2 177,
pokles je pochopiteľný vzhľadom na pandémiu.
V r. 2021 boli financované vedecké projekty vo výške 11.8 mil., podobne ako v r. 2020.
Negatívnym trendom v posledných rokoch je, že máme veľmi málo prostriedkov na
kapitálové výdavky, čím starne prístrojové vybavenie. V r. 2021 sa prvýkrát uskutočnili
postdoktorandské pobyty. Na základe výberu bolo prijatých 13 uchádzačov. Celková
podpora zo strany RUK bola 242 112 Eur. V počte APVV projektov nie je výrazná zmena,
najviac projektov má PriF UK, potom LF a FMFI UK.
V r. 2021 bolo habilitovaných podstatne viac docentov (74) ako v r. 2020 (48), čo súvisí
s pripravovanou akreditáciou. Priemerný vek uchádzačov bol 44,5 roka (nezmenil sa, v r.
2020 bol vek 45 rokov). Mal by sa znížiť. Priemerný vek vymenovaných profesorov bol 51,2
roka, v r. 2020 45 rokov. VR UK prerokovala 26 návrhov, z nich 25 schválila. Schválených
návrhov bolo viac ako v r. 2020 (12). Ďalej prezentovala priemerný vek profesorov. V r. 2018
a 2019 bol pod 60 rokov (59 rokov) a v r. 2020 stúpol na 60.
Na našich internátoch bolo ubytovaných 7 098 študentov. Nové sú tehotenské štipendiá,
v r. 2021 bolo priznané 99 študentkám z 11 fakúlt vo výške 70 200 Eur.
Podporné činnosti na UK sú taktiež hodnotené vo výročnej správe, v prezentácii sa im
nevenovala.
Podľa akademickej knižnice bolo evidovaných za rok 2021 8 986 publikácií, v r. 2020 8 518.
Stúpol počet citácií na 84 681, v r. 2020 to bolo 80 380, čo je významná skutočnosť.
Na záver sa venovala systému kvality. Dočasná akreditačná rada (funkčná do 31.3.2021)
prerokovala 59 nových študijných programov, z toho bolo 46 v treťom študijnom stupni. 5.
mája 2021 bol v AS UK schválený Dlhodobý zámer UK na roky 2021-2027 a jeho
konkretizácia. Nasledovala príprava fakultných DZ, ktoré sa na väčšine fakúlt podarilo
schváliť. Pokračovala príprava na vnútorné predpisy pre vnútorný systém kvality. 8.
novembra 2021 bol vo VR UK schválený vnútorný predpis Vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania na UK. 9. decembra 2021 rektor vymenoval členov
Akreditačnej rady UK, ktorej účinnosť začne 1. februára 2022.
Spravodajcom k tomuto bodu programu bol predseda komisie S. Ševčík.
Najprv uviedol technickú pripomienku. V zozname členov senátu je uvedená doc. PhDr.
Paulína Stachová, PhD. a ako členka P-AS ako P. Mihaľová, nakoľko sa vydala. Uvádzanie jej
mena by sa mohlo zjednotiť, ak s tým doc. Mihaľová súhlasí.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
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V prvej otázke sa spýtal, ako ratingové agentúry získavajú údaje? Či z univerzít žiadajú údaje
alebo si to „vygooglia“. Predsa všetky údaje o univerzite, ktoré hodnotia, nemôžu nájsť.
-

Prof. Štvrtinová odpovedala, že väčšina rebríčkov vyhľadáva údaje z našich webov, z údajov
ministerstva školstva a niektoré údaje podávame my. Jej oddelenie podáva nejaké údaje pre
rebríček QS. Všetko ostatné dohľadávajú z webov. Preto je dôležité, aby sme mali dobre
vedené weby. Opakovane na to upozorňuje na radách pre kvalitu a na stretnutiach
s predsedami fakultných rád pre kvalitu. Weby sú najdôležitejším zdrojom informácii. Pre
verejnosť a aj pre rankingové agentúry.

Druhú otázku bude smerovať na pléne na prorektora doc. Tancera. Týka sa aliancie ENLIGHT
a dohody o udržateľnosti. Aký prínos pre univerzitu prináša tento projekt?
Prekvapujúci je počet študijných programov – 979. Údaj je ešte z roku 2021 a zrejme v terajšej
novej akreditácii sa počet zredukuje.
-

Prorektorka Štvrtinová vyjadrila pochybnosť, že sa tak stane. Na základe predbežných
informácii sa obáva, či k redukcii dôjde.

Doc. Ševčíka prekvapil aj údaj (v správach z minulých rokov si to neuvedomil) , že na UK
študuje viac dievčat ako mužov, samozrejme okrem RKCMBF, a tiež okrem FTVŠ a FMFI UK.
Zaujímavá je tiež skutočnosť, že počet prihlásených študentov bol 15 073 a zapísaných 5 196,
teda zapíše sa len 1/3 prihlásených.
-

Prorektorka Štvrtinová túto skutočnosť potvrdila a mali by sme ju analyzovať, prečo je to tak.
Aj jednotlivé fakulty a študijné oddelenia by to mali analyzovať.

Tretiu otázku nasmeroval na akreditáciu. Informoval, že na FMFI UK schválili niekoľko
vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú akreditácie a náplni činnosti programových rád. Podľa
nich sa od nich budú žiadať viaceré údaje, analýzy a ročné správy. Je to prínos ku kvalite, ale
niektorí garanti namietali, že kde budú hľadať niektoré požadované údaje. Opýtal sa preto
na projekt DISK – Digitálny systém kvality v rámci OP Ľudské zdroje, ktorý prof. Štvrtinová
vedie. Požiadal, aby informovala o projekte a či pomôže programovým radám získavať
niektoré údaje.
-

Prorektorka odpovedala, že projekt je tak postavený, aby k tomu napomohol. Došlo však
k situácii, ktorú sme nepredpokladali a súvisí s tým, že na CIT-e dali výpoveď niektorí
pracovníci, ktorí sa mali venovať softvérovému programovému vybaveniu. Dúfa, že sa
situáciu podarí vyriešiť a projekt prispeje k jednoduchému získavaniu údajov spolu s AiS-om,
spolupracuje s prorektorom Gregušom na riešení situácie.

Prof. Plašienková reagovala na technickú pripomienku S. Ševčíka k zjednoteniu mena doc.
Mihaľovej. Podklady k zoznamu členov AS dával tajomník AS a neskôr sa stala aj členkou
predsedníctva, ale už s novým menom. Doc. Mihaľová ponechala na rozhodnutie iných,
možno pri členstve v senáte možno uviesť jej meno za slobodna a aj po vydaji. Poďakovala za
správu, lebo poukazuje na dôležité výsledky UK.
Predseda komisie otvoril krátku diskusiu k výročnej správe, pretože v programe komisie je
ešte posúdenie prenájmov. RNDr. Kysel reagoval, že keďže má byť krátka diskusia, tak bude
diskutovať k správe až na pléne.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Doc. Neogrády ocenil spôsob, ako prorektorka prezentovala výročnú správu. Rozsiahly
materiál prezentovala prehľadnou formou a požiadal, aby to bolo takto aj na pléne AS UK.
Predseda komisie ukončil diskusiu k výročnej správe. Poďakoval prof. Štvrtinovej za prípravu
správy spolu s kolektívom prispievateľov podkladov. Poďakoval za prezentáciu.
Hlasovanie č. 2:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

2

10

6

9

0

1

schválené

Uznesenie č. 2:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK
schváliť Výročnú správu o činnosti UK v Bratislave za rok 2021.
RNDr. R. Kysel deklaroval, že sa zdržal hlasovania a dôvody povie na pléne.
Doc. Neogrády uviedol, že ak má R. Kysel pripomienky k správe, nech ich povie, aby sa
neopakovala situácia z pléna, keď sa schvaľoval Štatút PraF UK. Možno má pripomienky,
ktoré by sa dali zapracovať.
R. Kysel reagoval, že nechce zdržiavať, lebo predseda komisie povedal, že diskusia má byť
krátka. Otázky ku kvalite položí na pléne.
Bod 3. Prerokovanie žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku
Predseda komisie upozornil na žiadosť prorektorky doc. Duračinskej, aby žiadosti RUK boli
prerokované najskôr, nakoľko je mimo Bratislavy a prihlásila sa cez mobil.
(Číslovanie jednotlivých návrhov je v ďalšej časti zápisnice zachované podľa programu.)
Posudzované budú najskôr žiadosti 3.10-3.15 z RUK.
3.10. c/LAP, o.z., kancelárie, sklady – RUK
Návrh predložila prorektorka doc. Duračinská. Dohodnutá je s p. Miklášovou a Hrnekovou,
že ju zastúpia, ak by došlo k výpadku spojenia. Najskôr informovala, že všetky predložené
návrhy majú upravené ceny za energie podľa súčasného stavu. K úprave došlo aj pri iných
návrhoch, majú pripravené kalkulačné vzorce jednotkových cien energií pre jednotlivé
objekty. Dochádza k úprave zálohových platieb aj v ostatných nájmoch.
Uviedla, že c/LAP je v nebytových priestoroch Staré Grunty. Výmera je 101,2 m2, c/LAP je
občianske združenie, takže cena pre nekomerčné účely je 2 Eur/m2/mesiac, v súlade
s cenníkovou mapou. Pôvodná cena 2,44 Eur/m2/mesiac bola znížená, ide o O.Z., venujú sa
projektom v divadelníctve. Navýšené boli ceny za energie na vyše 5 000 Eur/rok.
Spravodajkyňa PhDr. K. Cabanová sa ospravedlnila, jej funkciu prevzal predseda komisie.
Členovia komisie nemali otázky, tak komisia o návrhu hlasovala.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Hlasovanie č. 3:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

3

10

6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 3:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
c/LAP, občianske združenie, podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
3.12. CENT-Laundromat, s.r.o., práčovňa, manželský internát, blok B – VMĽŠ Mlyny, RUK
Návrh predložila prorektorka Duračinská, spravodajkyňou bola určená RNDr. Vigľašová. Doc.
Duračinská informovala, že pre túto s.r.o. máme dve žiadosti. V oboch prípadoch ide
o práčovňu. Predstavila najskôr žiadosť pod číslom 3.12. V tomto prípade ide o prenájom
o ploche 19,69 m2, nájom 96 Eur/m2/rok, nájomný priestor má merače na elektrickú energiu,
studenú a teplú vodu. Ide o predĺženie do konca augusta 2024. Nájomné bolo zvýšené zo 75
Eur/m2/mesiac ma 96Eur/m2/mesiac, čím sa zosúladila cena nájmu s cenovou mapou.
RNDr. Vigľašová sa neprihlásila (dodatočne sa po zasadnutí komisie ospravedlnila, od začiatku
zasadnutia nebola prítomná). Predseda vyzval členov na otázky k návrhu.
RNDr. Kysel uviedol, že ešte pred pandémiou, keď bol riaditeľom P. Petro, sa ho spýtal, či sa
neplánuje vytvoriť konkurenčné prostredie, dať ponuku aj inému nájomcovi alebo či by sa
prevádzka týchto práčovni nedala zabezpečiť internátnymi silami. Riaditeľ sľúbil urobiť
analýzu. Potom bol však odvolaný/odídený. Plánuje sa ponúknuť vykonávať tieto služby aj
inému nájomcovi, CENT Laundromat má monopol na Mlynoch.
-

Doc. Duračinská vystríhala, aby sme sa pustili do prevádzky práčovni vlastnými kapacitami.
Prevádzku práčovni je náročné zabezpečiť (opravy, technický stav). Pre UK je nájom
jednoduchšie riešenie. Nebráni sa urobiť prieskum na trhu a aby sa zabezpečila konkurencia.

Hlasovanie č. 4:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

4

10

6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 4:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného nájomcovi CENT
Laundromat, s.r.o. (MI-B) podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
3.11. CENT-Laundromat, s.r.o., práčovňa, výškový blok-C – VMĽŠ Mlyny, RUK
Prorektorka Duračinská predložila návrh. Blok práčok je umiestený vonku, preto je to
prenájom pozemku o ploche 20 m2, nájom je 50 m2/rok v súlade s cenovou mapou., priestor
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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má merače na elektrickú energiu, studenú a teplú vodu náklady budú platené zálohov
a odvoz odpadu paušálne, nájom sa predlžuje o dva roky od 1.9.2022 do 31.8.2024.
Hlasovanie č. 5:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

5

10

6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 5:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného nájomcovi CENT
Laundromat, s.r.o. (VB-C) podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
3.13. CHAOS ŠPORT-multišporové centrum – VMĽŠ Mlyny, RUK
Prorektorka Duračinská uviedla, že ide o nájom nebytových priestorov o ploche 148, 61 m2.
na MI blok I. Nájomca je občianske združenie. Nájomné je 40 Eur/m2/rok, cena za energiu
a služby je 16 Eur/m2/rok. Nájomný priestor má merač el. energie, bude účtovaná podľa
skutočnej spotreby. Doba predĺženia je od 1.7.2022 do 30.6.2024. Nájomné bolo znížené zo
45 Eur/m2/rok na 40 Eur/m2/rok, je to v súlade s cenníkom. V minulosti nájomca urobil
technické zhodnotenie (rozvody, vzduchotechnika, podlahy) a novou investíciou budú
svetlá. Po ukončení nájmu budú výsledky technického hodnotenie darované pre UK.
Predseda komisie upozornil, že v žiadosti je opäť omylom uvedená zlá jednotka zálohových
platieb 16 Eur/rok, má byť 16 Eur/m2/rok.
Hlasovanie č. 6:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

6

10

6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 6:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
CHAOS ŠPORT, o.z. podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
3.14. Mladiinfo Slovensko, o.z., študentský spolok, klub, VMĽŠ Mlyny - RUK
Prorektorka Duračinská informovala, že nájom sa týka nebytových priestorov o ploche 27,5
m2, účelom nájmu je študentský spolok, klubovňa. Nájomné je v súlade s cenníkom 10
Eur/m2/rok, upravená bola paušálna suma za energie na 13,25 Eur/m2/rok. N8jom je
predĺžený od 1.10.2022 do 30.9.2024, teda na ďalšie dva roky.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Hlasovanie č. 7:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

7
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6
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0

0

schválené

Uznesenie č. 7:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Mladiinfo Slovensko, o.z. podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
3.15. Vinisoft, s.r.o., kancelária, VMĽŠ Mlyny - RUK
Návrh predložila doc. Duračinská. Nebytové priestory sú v AD v bloku C o ploche 20,04 m2,
nájomné bolo zvýšené zo 70 Eur/m2/rok na 72 Eur/m2/rok v súlade s cenníkom. Nájomca má
merače na el. enrgiu, bude účtovaná podľa skutočnej spotreby, ostatné energie budú
hradené paušálne vo výške 16 Eur/m2/rok.
Hlasovanie č. 8:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

8
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6

10

0

0

schválené

Uznesenie č. 8:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Vinisoft, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti rektora UK.
Prorektorka doc. Duračinská sa odpojila a pokračovala v ceste autom.
3.1. Knihomol, s.r.o., predajňa kníh – FiF UK
Navrhovateľ je dekan FiF UK prof. Mgr. M. Zouhar, PhD. Požiadal tajomníka FiF UK Mgr. R.
Števčíka, aby návrh uviedol. Informoval, že plánovali tento priestor riešiť formou verejnej
obchodnej súťaže. Vzhľadom na súčasnú situáciu, keď niektoré priestory na Štúrovej ulici sú
prázdne, od súťaže upustili. Cenu nájmu chceli nastaviť podľa cenníka, nie sú tam len
obchodné priestory, celková výmera je 226 m2, obchodné priestory 97,44 m2 po 10
Eur/m2/mes., skladový priestor o výmere 81,71 m2 po 6 Eur/m2/mes., kanceláriu o ploche
10,98 m2 po 9 Eur/m2/mes. a ostatné priestory po 2 Eur/m2/mesiac, čo dáva 1 638,94
Eur/mesiac. Pre nájomcu to bola príliš vysoká suma a po dohode s nájomcom je návrh dekana
1 250 Eur/mesiac. Informoval o predchádzajúcich výškach nájmov a zľavách počas pandémie.
Cenník pre Bratislavu I je nastavený dosť prísne.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Spravodajca prof. Letz uviedol, že si preštudoval návrh, nájomcovia sú v priestoroch už 8
rokov, je to staré kníhkupectvo na Štúrovej ulici 9, ktoré všetci poznáme. Boli poškodení
rekonštrukciou Štúrovej ulice. Žiadosť o nižšiu sadzbu je odôvodnená a podporil ju.
Predseda komisie návrh tiež podporil, mal by problém komplikovať prevádzku kníhkupectva.
Rozdiel v cene oproti cenníku je 389 Eur/mesiac, čo vôbec nie je veľa.
Doc. Neogrády si spomínal na ponuky z minulosti na tento priestor. Predseda upozornil, že
na tento priestor súťaž nebola nikdy, asi si to mýli s A-klubom. RNDr. Kysel pripomenul, že
to bola asi súťaž o jedáleň na FiF UK súvisiacu s firmou GAST-TOM, ešte nie je uzavretá. P.
Neogrády súhlasí s R. Letzom, že kníhkupectvo by sme mali podržať.
R. Kysel tiež návrh podporí. Navrhol sa zamyslieť nad priestorom, chýba tam možnosť
posedenia, dať si kávu, chodí skôr do takýchto kníhkupectiev. Tento typ klasického kníhkupectva dožíva. Kníhkupectvo máme aj na Šafárikovom námestí. Možno sa treba zamyslieť
nad tým, či iný účel prenájmu by nepriniesol fakulte väčší obnos peňazí.
-

Tajomník Števčík súhlasil, preto aj chceli organizovať obchodnú súťaž. Je to veľký priestor,
pričom považuje mať sklad o rozlohe 81 m2 v centre mesta za nerozumné. Iné kníhkupectva
v Bratislave majú iný koncept a možno im ponúknuť tieto priestory. Uvidíme, čo vygeneruje
súťaž. Potrebujeme vygenerovať reálnu trhovú cenu. Treba konzultovať s veľkými
kníhkupectvami v Bratislave (Martinus, Panta Rei), aké sú ich skúsenosti a či by o tento
priestor mali záujem. Kníhkupectvo je tam 40 rokov, má tradíciu. Súhlasí, že tento typ
kníhkupectva je prežitý, nájomcovia si však zakladajú na svojej tradícii.

Prof. Letz pripomenul, že je to jedno z najstarších kníhkupectiev, prekonalo všetky režimy,
je tam od začiatku 20. storočia, v podstate od Rakúsko-Uhorska, prekonalo 1. ČSR,
Slovenský štát a pod. To kníhkupectvo by tam malo ostať a je rád, že taký názor majú aj iní.
Je im možné ponúknuť zmenu v podnikateľskej stratégii. Zdôraznil však, že majú veľmi dobrý
výber, širokú paletu kníh, je to niečo podobné ako vo Viedni alebo v Prahe, keď v okolí
univerzít sú kníhkupectvá. Toto je typ tradičných kníhkupectiev, nemusia silou mocou niečo
meniť. Ponúkajú knihy v slušnej cene, Martinus má vysoké ceny.
R. Kysel pripomenul, aby v súťaži bola podmienka, že kníhkupectvo bude ponúkať knihy UK.
Hlasovanie č. 9:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok
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0

0

schválené

Uznesenie č. 9:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Knihomol, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana Filozofickej fakulty UK.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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3.2. Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ, o.z., tréningy, ihrisko - FTVŠ UK
Návrh už FK hodnotila a odporučila úpravu a precizovanie cien za energie.
Návrh predložil tajomník FTVŠ UK Ing. J. Turan. Informoval, že navýšili ceny za energie
v spolupráci s energetikom fakulty. Nájomné a náklady za energie navrhli vo výške 60
Eur/hod. pre futbalové ihrisko. Budú kontaktovať Slovenskú asociáciu stredných škôl
o finančnú výpomoc. Zmluva bude predĺžená na rok od 1.1.2022 do 28.2.2023.
Spravodajca prof. Letz pripomenul, že zmluva je od 1. 1.2022, teraz je už apríl. Predseda
komisie informoval, že v zmluve bude ustanovenie o faktickom užívaní priestorov od 1.1. do
20.4.2022, keď bude plénum AS UK. Tajomník Ing. Turan informoval, že 1. kvartál pôjde
podľa starých cien a od 1.4. budú nové ceny, keď pripravili precenenie nákladov na energie.
V pripojenom cenníku je spolu nájom a energie.
Hlasovanie č. 10:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok
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0

0
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Uznesenie č. 10:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Futbalová akadémia Lanfranconi FTVŠ, o.z. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana
FTVŠ UK.
3.3. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, telocvične. posilňovne - FTVŠ UK
Ing. Turan informoval, že najčastejšie je používaná plaváreň, gymnastická telocvičňa.
Upravili ceny podľa interného cenníku. Opäť je nájom predĺžený na rok. Nájomca ceny
akceptoval a ak nebude môcť platiť, tak sa zmluva vypovie.
Hlasovanie č. 11:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok
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0

0
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Uznesenie č. 11:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lanfranconi podľa predloženej písomnej žiadosti
dekana FTVŠ UK.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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3.4. ASO Vending, s.r.o, nápojové automaty – JLF UK
Prof. Čalkovská, dekanka JLF UK, sa ospravedlnila a požiadala PhDr. Kelčíkovú, členku FK,
aby predložila návrhy. Spravodajcom bol Mgr. M. Bača. Ospravedlnil sa, že sa musí odpojiť.
Informoval o svojom stanovisku ku všetkým trom návrhom z JLF UK a žiadosti podporil. Ide
o predlžovanie nájmov o 2-3 roky, ceny sú v súlade s cenovou mapou, nesúlad je len v prípade
A. Maťovčík-bufet.
PhDr. Kelčíková informovala, že v návrhu sa týka automatov, jeden na kávu a horúce nápoje
(predĺženie) a päť automatov na kusový predaj, ktoré sú novým predmetom nájmu
v jednotlivých budovách JLF. Prenájom je na 3 roky. Predseda komisie uviedol, že nájmy sú
v súlade s cenovou mapou.
Hlasovanie č. 12:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok
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0

0
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Uznesenie č. 12:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
ASO Vending, s.r.o. na 1 ks predajného automatu na horúce nápoje a odporúča udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom priestoru na 5 ks automatov pre kusový predaj
podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK.
3.5. Andrej Maťovčík, bufet – JLF UK
Návrh predložila PhDr. Kelčíková. Uviedla, že ide o dlhodobého nájomcu, bufet je v budove
Biomedu, je to budova, ktorá je mimo komunity Martina, je nájomca obmedzený len na
zákazníkov z JLF – zamestnanci a študenti. Študenti sú veľmi spokojní s bufetom. Prenájom
je pod cenovou mapou, je to spôsobené so špecifickým umiestnením bufetu a poskytovaním
služieb len počas výučby-14 týždňov v semestri.
RNDr. Kysel upozornil, že je v žiadosti zle určená cena, lebo nájom je za 20,50 Eur/m2/rok,
celková plocha je 64,52 m2, tak to nie je 957 Eur/rok, alebo treba stanoviť nižšiu jednotkovú
cenu.
Predseda komisie to potvrdil, že tam má byť pri uvedenej jednotkovej cene 1 322,66 Eur/rok.
PhDr. Kelčíková to prekonzultuje s ekonomickým úsekom, ale skôr to bude menšia
jednotková cena za 1 m2/rok. Opravu v návrhu zabezpečí.
Hlasovanie č. 13:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

13

9

5

9

0

0

schválené

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Uznesenie č. 13:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Andrej Maťovčík-bufet podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF UK s tým, že
bude prepočítaná/opravená cena nájmu.
3.6. Andrej Maťovčík, nápojový automat – JLF UK
PhDr. S. Kelčíková informovala, že ide o predĺženie nájmu o 2 roky. Je to v súlade s cenovou
mapou.
Hlasovanie č. 14:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

14

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 14:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Andrej Maťovčík-nápojový automat podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky JLF
UK.
3.7. Munzcaffe, s.r.o., nápojový automat – PdF UK
Návrh predložila doc. RNDr. E. Partová, CSc., dekanka PdF UK. Spravodajcom bol Mgr. R.
Hanus, PhD.
Predseda komisie pre krátkosť času (za 20 minút bude zasadnutie PAS UK) odporučil
dekanke PdF, aby predložila naraz všetky 3 návrhy, sú to nápojové automaty a nájmy sú
v súlade s cenovou mapou.
Doc. Partová uviedla, že v prípade návrhu 3.7 sa zmenil nájomca, teda ide teda o nový nájom.
Cena nájmu je 420 Eur/rok na plochu 1 m2. Energie sú v návrhoch rôzne, lebo sú v rôznych
budovách. V návrhu 3.8 je nájomca Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., 1 ks
nápojového automatu na Račianskej 59 bude predĺženie a na Šoltésovej bude 1 ks ako nový
nájom, v oboch prípadoch je výška nájmu 420 Eur/rok. Napokon v návrhu 3.9. je nápojový
automat pre PORS-WEST, s.r.o., nájom je za 240 Eur/rok.
Predseda komisie žiadal upresniť termín začiatku nájmu (uvedené je od účinnosti zmluvy).
Prítomná tajomníčka fakulty navrhla termín od 15.5.2022 do 30.6.2024. Upozornil tiež, že
podľa cenovej mapy je spodná hranica 20 Eur/automat/mesiac, v návrhu je až 35
Eur/automat/mesiac, čo je nad hornou hranicou cenovej mapy.
-

Dekanka doc. Partová uviedla, že nájomcovia sú s návrhom spokojní.

Spravodajca Mgr. Hanus bol prihlásený, ale sa napriek výzve predsedu komisie neozval. Má
zrejme technické problémy s mikrofónom.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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Hlasovanie č. 15:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

15

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 15:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi Munzcaffe,
s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky PdF UK.
Hlasovanie č. 16:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

16

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 16:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu pre 1 ks nápojového automatu na
Račianskej 59 a s novým nájmom priestoru pre 1 ks nápojového automatu na Šoltésovej
4 nájomcovi Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. podľa predloženej písomnej
žiadosti dekanky PdF UK.
Predseda komisie upozornil, že v prípade Coca- Cola HBC je uvedená „organizačná zložka“.
JUDr. Káčerík, vedúci OLP, v jednom návrhu z minulosti namietal, že nemôžeme podpisovať
zmluvu s „organizačnou zložkou“. Tajomníčka PdF sľúbila, že túto vec prekonzultuje s JUDr.
Káčeríkom.
Hlasovanie č. 17:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

17

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 17:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
PORS-WEST, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekanky PdF UK.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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3.16. KAFEHAUS, s.r.o., kaviareň – PriF UK
Návrh predložil doc. Neogrády, člen FK AS UK. Je to nový nájomca. Plocha nájmu je 141,1
m2, výška nájmu je v súlade s cenovou mapou, celkom nájom činí 8 169,60 Eur/rok plus
merané energie. Doba nájmu je od 1.8.2022 do 31.7.2024. Je to nová zmluva, účel je rovnaký,
predtým tam bola tiež kaviareň, technické zhodnotenie nie je potrebné. Energie sú
napočítané na 154,19 Eur/mesiac.
Hlasovanie č. 18:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

18

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 18:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s nájmom nehnuteľného majetku nájomcovi
KAFEHAUS, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK.
3.17. RNDr. Dušan Galanda-Autoškola Nucleus, odstavná plocha – PriF UK
Doc. Neogrády uviedol, že ide o občasné využívanie plochy. Autoškola je dlhoročným
nájomcom. Ide o plochu, kde sa frekventanti autoškoly občas učia otáčať a cúvať. Ide o nový
nájom, výška nájomného je 2 000 Eur/rok. Nie je to permanentné využívanie. Nie je presne
uvedená veľkosť plochy. Nie je to parkovacia plocha. Majú prenajatú plochu aj na parkovanie,
ale to nie predmetom tohto návrhu.
Hlasovanie č. 19:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

19

9

5

9

0

0

schválené

Uznesenie č. 19:
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.
3.18. GENEXPRESS, s.r.o., kancelária, laboratórium – PriF UK
Doc. Neogrády uviedol, že ide o prenájom kancelárie (20,90 m2) a laboratória (43,10 m2).
Výška nájmu je v súlade s cenovou mapou, doba je od 1.6.2022 do 31.5.2024. Energie sú
osobitne účtované.
RNDr. Kysel sa spýtal, či sú energie správne vypočítané. Na kanceláriu je uvedená spotreba
8,70 kWh za deň. Ak urobíme súčin 8,70x30 a použijeme vysúťaženú cenu za elektrickú
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
sebastian.sevcik@fmph.uniba.sk
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energiu 256 Eur/MWh, tak dostaneme 66 Eur. (Predseda komisie údaj potvrdil). Cena nie je
správne vypočítaná, nevie, aká jednotková cena tam bola kalkulovaná. Podobne je
nesprávne vypočítaná energia aj v návrhu 3.19.
Doc. Neogrády usúdil, že je tam ešte stará cena. Povie pracovníčkam ekonomického
oddelenia, aby to upravili.
Predseda komisie, RNDr. Kysel a doc. Neogrády diskutovali konkrétne čísla, ktoré by mali
byť uvedené. Doc. Neogrády upozornil, že aj v minulých návrhoch sme sa uzniesli, že aj tak
sa bude účtovať aktuálna spotreba s aktuálnymi cenami za energie.
Predseda komisie doplnil, že ak počítame jednotkovú cenu 0,256 Eur/1 kWh, tak aj pre
laboratória by mali byť náklady 94,12 Eur/mesiac a uvedené je 40,68 Eur/mesiac.
Doc. Neogrády uviedol, že je to rovnaký prípad, ako bol na minulých zasadnutiach senátu
a vyriešili sme to tak, že keď prídu faktúry na zvýšené ceny, tak to im budeme účtovať a to je
aj v zmluve.
R. Kysel súhlasil, že riešenie, ktoré sa zvolilo, je dobré. Ale predložená žiadosť takto nestojí,
sú v nej napísané pevné ceny. Porovnajúc so žiadosťami z Mlynov, tam sa uvádza, že sú to
zálohové platby a budú aktualizované. To potom všetko do tej žiadosti treba dať.
Doc. Neogrády súhlasil, že by sa žiadosť takto upravila. Vsunie sa do nej veta, ktorá bola
doplnená aj do žiadostí z VMĽŠ Mlyny UK v súvislosti s účtovaním nákladov za energie.
R. Kysel a S. Ševčík navrhli, že energie treba prepočítať a v žiadosti uviesť, že ide o zálohové
platby, ktoré budú aktualizované. Na tejto komisii sme to už v prípade Mlynov spravili
s novými cenami, ktoré si to prepočítali.
Hlasovanie č. 20:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok

20

9

5

8

0

1

schválené

Uznesenie č. 20:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
GENEXPRESS, s.r.o., podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK s tým, že bude
v opravenom návrhu uvedená/doplnená formulácia o účtovaní nákladov za energie podľa
aktuálnej ceny.
3.19. Munzcaffe, s.r.o., kávový automat – PriF UK
Doc. Negrády predložil žiadosť a uviedol, že ide o 1 ks nápojového automatu, nájomné je 300
Eur/rok, je to v súlade s cenovou mapou, doba predĺženia nájmu je od 1.7.2022 do 30.6.2024.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
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Hlasovanie č. 21:
č. hlas.

prítomných

kvórum

hlasovali za

hlasovali
proti

zdržali sa
hlasovania

výsledok
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5
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0

1

schválené

Uznesenie č. 21:
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK udeliť
predchádzajúci písomný súhlas s predĺžením nájmu nehnuteľného majetku nájomcovi
Munzcaffe, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti dekana PriF UK s tým, že bude
v opravenom návrhu uvedená/doplnená formulácia o účtovaní nákladov za energie podľa
aktuálnej ceny.
RNDr. Kysel informoval, že sa zdržal hlasovania, pretože už v tomto návrhu by mali byť
energie prepočítané podľa nových cien.
Bod 4. Rôzne
Predseda komisie uviedol, že o 15 minút začne zasadnutie PAS UK, 6 členov FK sú členmi aj
PAS. Oslovil opäť Mgr. Hanusa, ktorý sa ozval a informoval, že mal technické problémy
s „wifinou“. So všetkými hlasovaniami súhlasil. Predseda pripomenul, že toto bola
definitívne posledná FK komisia, ktorá posudzovala prenájmy. Všetky ďalšie už pôjdu cez
Správnu radu UK.
Bod 5. Záver
Doc. S. Ševčík poďakoval všetkým prítomným členom komisie a hosťom a zasadnutie FK AS
UK ukončil.
Čas ukončenia zasadnutia: 14.40 hod
Zapísal na základe zvukového záznamu:
doc. RNDr. S. Ševčík, CSc.
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda komisie

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
+421 2 602 95 328, VOIP: 21328
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