
Zasadnutie Vedenia UK č. 22 zo dňa 17.07.2014 

 

Uznesenie č. 01/22/2014 

Vzhľadom na to, že vreckové je v zmysle § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách (zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste 

vreckové do výšky 40% stravného) nenároková zložka cestovných náhrad, Vedenie UK 

rozhodlo až do odvolania nepriznávať vreckové pri zahraničných pracovných cestách 

refundovaných z prostriedkov ŠF EÚ, pokiaľ nie sú rozpočtované v danom projekte. 

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 23 zo dňa 14.08.2014 

 

Uznesenie č. 01/23/2014 

Vedenie UK rozhodlo, že Univerzita Komenského podá správnu žalobu voči výzve na 

zaplatenie 25% (výška nezrovnalosti pri Angeografe pre neurologické aplikácie =  

449 995 Eur, bez 5% vlastných zdrojov = 427 496 Eur).  

 

Uznesenie č. 02/23/2014 

Prorektor UK prof. Turňa informoval o žiadosti Ing. Hricka z referátu UVP UK o obstaranie 

Realizačnej projektovej dokumentácie pre areálový rozvod tepla a výmenníkovej stanice 

v predpokladanej hodnote 4 500 Eur bez DPH (5 400 Eur s DPH). Vedenie UK súhlasí za 

podmienky, že garant aktivity Ing. Hricko dopracuje požiadavku na realizáciu priameho 

rokovacieho konania. 

 

Uznesenie č. 03/23/2014 

Prorektor UK prof. Turňa informoval o žiadosti Ing. Cvika z referátu UVP UK o priame 

rokovacie konanie bez zverejnenia na zabezpečenie vzduchotechniky a rozvodov plynu pre 

budovu UVP UK. Predpokladaná hodnota zákazky je 456 tis. Eur s DPH. Vedenie UK 

poverilo prorektora UK prof. Turňu rokovať so spoločnosťou Váhostav – SK, a.s. o možnosti 

zabezpečenia časti zákazky, tak aby nebola prekročená vysúťažená cena stavby a zároveň 

nedošlo k narušeniu harmonogramu výstavby budovy.  

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 25 zo dňa 03.09.2014 

 

Uznesenie č. 01/25/2014 

Vedenie UK navrhuje za nového člena Vedeckej rady UK, rektora Karlovej univerzity 

v Prahe prof. Zimu. Návrh bude predložený na najbližšom zasadnutí AS UK. 

 

 

 



Uznesenie č. 02/25/204 

Vedenie UK navrhlo za druhého konateľa spoločnosti UK Veda s.r.o. prorektora UK pre 

rozvoj doc. Múcsku. Návrh bude predložený na schválenie do AS UK. 

 

Uznesenie č. 03/25/2014 

Vedenie UK prediskutovalo problematiku stravovania na Šafárikovom námestí a bude 

hľadať systém na zabezpečenie stravovania študentov a zamestnancov UK. Vedenie UK 

poveruje riaditeľa VM Družba Mgr. Daňa vypracovať analýzu, ktorá bude predmetom 

ďalšieho rokovania.  

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 26 zo dňa 11.09.2014 

 

Uznesenie č. 01/26/2014 

Vedenie UK sa uznieslo, že korekcie uložené ASFEU vo veci projektu ITMS kód: 

26220120034 vo výške 37 206,23 Eur a projektu ITMS kód: 26220120036 vo výške 53 465,97 

Eur, nebudú s ohľadom na charakter zistení rozporované prostredníctvom správnej žaloby. 

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 27 zo dňa 19.09.2014 

 

Uznesenie č. 01/27/2014 

Vedenie UK menuje doc. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. 

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 28 zo dňa 25.09.2014 

 

Uznesenie č. 01/28/204 

Vedenie UK odsúhlasilo vytvorenie jedného pracoviska pod názvom „Centrum podpory 

študentov so špecifickými potrebami“ na rektoráte UK, od  15. októbra 2014. 

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 31 zo dňa 16.10.2014 

 

Uznesenie č. 01/31/2014 

Kvestorka UK informovala o potrebe  predĺženia platnosti stavebného povolenia na 

realizáciu stavby Lodenica UK – centrum univerzitného športu, Švédske domky, Botanická 

7, Bratislava II. etapa, ktoré skončí dňa 31.12.2014. Poplatok za predĺženie stavebného 

povolenia je vo výške 100 Eur. Vedenie UK súhlasí s predĺžením platnosti. 

 

Uznesenie č. 02/31/2014 

Kvestorka UK informovala o žiadosti vedúcej Oddelenia projektov Mgr. Jančovičovej 

o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulého financovania projektu 



UVP UK v mesiacoch november a december 2014 vo výške 362 tis. Eur (kapitálové výdavky 

198 tis. Eur, bežné výdavky 164 tis. Eur). Vedenie UK súhlasí s poskytnutím finančných 

prostriedkov zo školného, kapitálové výdavky budú uvoľňované postupne, na základe 

predložených faktúr od spoločnosti Váhostav, a.s.. 

 

Zasadnutie Vedenia UK č. 32 zo dňa 23.10.2014 

 

Uznesenie č. 01/32/2014 

Prorektor UK prof. Meško informoval o požiadavke Akademickej knižnice UK o predĺženie 

predplatného kolekcie online časopisov Oxford Journals a elektronických kníh Ebrary 

Academic Complete a eBook Academic Collection a súčasne odsúhlasenie výšky poplatkov 

za kolekcie na rok 2015:  

a/ kolekcie elektronických kníh „ebrary Academic Complete“ (cca 15 700 EUR bez DPH),  

b/ kolekcie elektronických kníh „eBook Academic Collection“ (cca 11 428 EUR bez DPH),  

c/ kolekcie časopisov Oxford Journals (cca 18 400 EUR bez DPH).   

Vedenie UK súhlasí. 

 

 

 
 


