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     16.02.2022 

Z á p i s n i c a  

z hlasovania Finančnej komisie AS UK spôsobom per-rollam 
(13. 02. 2022-15. 02. 2022)  

 
 

(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 40c Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

 

Hlasovanie Finančnej komisie Akademického senátu UK spôsobom per-rollam sa konalo 
na základe čl. 40c ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK, podľa ktorého 
kolektívne orgány AS UK môžu v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať 
uznesenia mimo svojich zasadnutí aj spôsobom per-rollam. 

 
Prijatie uznesení spôsobom per-rollam predseda komisie odôvodnil potrebou prijať 
stanovisko komisie  
- k návrhu žiadosti dekana PraF UK doc. JUDr. E. Burdu, PhD., v ktorej požiadal o dotačnú 

zľavu na nájomnom počas sťaženého užívania nehnuteľného majetku počas 3. vlny 
pandémie na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť sa vzťahuje na firmu 
T-J, s.r.o., zľava je vo výške 50% za obdobie od 25.11.2021 do 09.01.2022 
 

- k návrhu žiadosti dekana FTVŠ UK prof. Mgr. M. Vanderku, PhD., v ktorej požiadal 
o dotačnú zľavu na nájomnom počas sťaženého užívania nehnuteľného majetku počas 3. 
vlny pandémie na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť sa vzťahuje na 
firmu GAST TOM, s.r.o., zľava je vo výške 50% za obdobie od 25.11.2021 do 09.01.2022 

Návrh uznesení: 

 

Uznesenie č. 1   

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK schváliť žiadosť o zníženie nájmu o 50% za 
obdobie sťaženého užívania nehnuteľného majetku od 25.11.2021 do 09.01.2022 na 
priestory reštaurácie BeAbout a odporúča podľa pokynov MH SR podať žiadosť o dotáciu 
v rámci vládnej schémy pre 3. vlnu pandémie pre nájomcu T-J, s.r.o. podľa predloženej 
žiadosti dekana Právnickej fakulty UK. 

 

Uznesenie č. 2   

Finančná komisia AS UK odporúča AS UK schváliť žiadosť o zníženie nájmu o 50% za 
obdobie sťaženého užívania nehnuteľného majetku od 25.11.2021 do 09.01.2022 na 
priestory pre stravovacie služby a odporúča podľa pokynov MH SR podať žiadosť o dotáciu 
v rámci vládnej schémy pre 3. vlnu pandémie pre nájomcu GAST TOM, s.r.o. podľa 
predloženej žiadosti dekana FTVŠ UK. 
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Predseda komisie podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK súčasne určil lehotu na 
písomné hlasovanie o návrhu uznesení od 13.02.2022 do 15.02.2022 do 18.00 hod. 
 

Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK na prijatie platného uznesenia 
kolektívneho orgánu AS UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam 
zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov kolektívneho orgánu AS UK a súčasne 
s návrhom uznesenia vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov kolektívneho orgánu 
AS UK zúčastnených na hlasovaní. 
 

Počet všetkých členov komisie: 17 

Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní: 15 

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č. 1: 15 

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č. 1: 0 

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č. 1: 0 

 

Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia č. 2: 15 

Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia č. 2: 0 

Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia č. 2: 0 

 

Návrh uznesenia č. 1 a uznesenia č. 2 bol prijatý. 

 

 

Zapísal: 

Sebastián Ševčík 
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