
Zápisnica 
č. 2/2013 zo zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2013. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba Návrhovej  komisie 
4. Správa volebnej a mandátovej  komisie AS UK o doplňovacích voľbách zástupcov fakúlt    
    do AS UK a do Študentskej rady VŠ 
5. Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK 
6. Schválenie návrhu rektora UK na odvolanie z funkcie prorektora doc. RNDr. Ivana  
    Ostrovského, CSc.. Schválenie návrhu rektora UK na odvolanie z funkcie členov Vedeckej  
    rady UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. a prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. 
7. Dodatok k pracovnému poriadku UK - predkladá rektor UK 
8. Schválenie návrhu rektora UK na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. za  
    prorektora UK. Schválenie návrhu rektora UK na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta    
    Múcsku, CSc. a doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. za členov Vedeckej rady UK -   
    predkladá rektor UK 
9. Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS UK 
10.Prenájmy – predkladá rektor UK 
11.Informácie z vedenia - predkladá rektor UK 
12.Rôzne 
13.Záver 
 
Bod č. 1 a 2  
Otvorenie: Predseda Akademického senátu UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. privítal 
prítomných, prečítal návrh programu zasadnutia Akademického senátu UK a dal 
o predloženom návrhu programu hlasovať. 
Akademický senát UK hlasoval o predloženom programe  takto:  
za : 41           proti: 0               zdržal sa hlasovania : 1   
Predložený program bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 1. 2/2013 
Akademický senát UK schválil program zasadnutia Akademického senátu UK konaného dňa 
24.apríla 2013. 
 
Bod č. 3  
Voľba  návrhovej komisie 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: JUDr. Eduard Burda, PhD., Doc. RNDr. Martin Putala, 
PhD., a Mgr. Jaroslav Sýkora.   
Predseda Akademického senátu UK dal o predloženom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie :    za: 41  proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 2. 2/2013 
Akademický senát UK schválil za členov návrhovej komisie: JUDr. Eduarda Burdu, PhD., 
Doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. a Mgr. Jaroslava Sýkoru.   
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Bod č. 4  
Správa volebnej a mandátovej  komisie AS UK o doplňovacích voľbách zástupcov fakúlt    
do AS UK – predkladal  JUDr. Eduard Burda, PhD.;  do Študentskej rady VŠ – predkladal  
Mgr. Jaroslav Sýkora.   
- JUDr. Eduard Burda, PhD. – informoval o doplňujúcich voľbách do AS UK. Voľby prebehli 
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK do študentskej časti AS UK a zvolení boli 
Mgr. Róbert Kysel a Mgr. Kristián Valentín. Na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte UK 
síce voľby na jedno voľné miesto do zamestnaneckej časti AS UK prebehli, neboli však zatiaľ 
oficiálne oznámené AS UK. Na Filozofickej fakulte UK voľby na jedno voľné miesto do 
zamestnaneckej časti AS UK ešte neprebehli. 
- Mgr. Jaroslav Sýkora informoval, že voľby do Študentskej rady VŠ ešte neprebehli na FiF UK 
a FMFI UK a momentálne sa čaká na realizáciu volieb v spojenom volebnom obvode  
RKCMBF UK a FTVŠ UK. 
 
Bod č. 5  
Návrh dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK. 
Predseda Akademického senátu UK odovzdal slovo predsedníčke Právnej komisie AS UK 
JUDr. Lucii Kurilovskej, PhD., ktorá uviedla materiál návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu 
poriadku AS UK (vnútorný predpis UK č. 8/2010), vysvetlila jeho podstatu a to výslovné 
uvedenie, že o všetkých personálnych otázkach vrátane hlasovania o akademických 
funkcionároch sa hlasuje v tajnom hlasovaní. Po skončení diskusie dal predseda Akademického 
senátu UK hlasovať o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie: jednomyseľne za 
Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
 
Uznesenie  č. 3. 2/2013 
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu  
Univerzity Komenského v Bratislave 
 
Bod č. 6  
Schválenie návrhu rektora UK na odvolanie z funkcie prorektora doc. RNDr. Ivana  
Ostrovského, CSc.. Schválenie návrhu rektora UK na odvolanie z funkcie členov 
Vedeckej rady UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. a prof. PharmDr. Jána 
Kyseloviča, CSc. 
Predseda AS UK dal slovo rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi  Mičietovi, PhD., ktorý 
stručne odôvodnil návrhy. Pokiaľ ide o odvolanie prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. 
z funkcie člena Vedeckej rady UK, súvisí to s tým, že v  tejto funkcií bol v spojitosti 
s výkonom funkcie dekana Farmaceutickej fakulty UK, nakoľko prišlo k zmene na tomto 
poste, malo by prísť aj k zmene na poste člena vedeckej rady. 
Pokiaľ ide o odvolanie doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. z funkcie prorektora UK, rektor 
UK rešpektuje názor AS UK, ktorý bol vyjadrený hlasovaním na ostatnom zasadnutí AS UK 
a odôvodnený vo vystúpeniach viacerých členov AS UK, navyše na základe následných 
udalostí považuje za lepšie spoluprácu s doc. Ostrovským vo funkcii prorektora ukončiť. 
Členstvo doc. Ostrovského vo Vedeckej rade UK je v spojitosti s jeho funkciou prorektora, 
preto ho chce odvolať aj z tejto funkcie. 
Predseda AS UK otvoril k uvedenému bodu diskusiu. 
 
Diskusia:  
Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. v diskusii vyhlásil: 
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- že nie je viazaný žiadnou inou funkciou, 
- že keď už, zaslúži si byť odvolaný legálnym spôsobom, 
- že navrhuje AS UK aby senát alebo iná kompetentná osoba urobili kontrolu organizácie 
a riadenia, verejného obstarávania a projektovej činnosti. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol  Mičieta, PhD. uviedol, že kontrola prebehla a aj stále sú nové 
kontroly, ktoré prebiehajú. Výsledky kontrol sú známe od novembra 2012. Kvestorka UK Ing. 
Monika Tarabová oponovala doc. Ostrovskému, že kontrola verejného obstarávania prebieha. 
Doc. PhDr. Anna Butašová, PhD. navrhla, aby predsedu AS UK doc. MUDr. D. Böhmer dal 
hlasovať o ukončení diskusie nakoľko sa do nej nezapojil žiadny člen AS UK a členovia 
vedenia AS UK si môžu vydiskutovať veci medzi sebou aj na inom fóre.  
Predseda Akademického senátu UK dal o predloženom návrhu na ukončenie diskusie. 
 
Hlasovanie :    za: 41  proti: 0  zdržal sa: 4 
Návrh bol prijatý. 
 
Uznesenie  č. 4. 2/2013 
Akademický senát UK ukončil diskusiu o bode „Schválenie návrhu rektora UK na odvolanie 
z funkcie prorektora doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc.. Schválenie návrhu rektora UK na 
odvolanie z funkcie členov Vedeckej rady UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. a prof. 
PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.“ 
 
Predseda Akademického senátu UK vyzval  predsedu Volebnej a mandátovej komisie UK 
JUDr. Eduarda Burdu, PhD. aby pristúpil k hlasovaniu o návrhu rektora UK na odvolanie 
z funkcie prorektora UK doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. podľa § 9 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Predseda volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu 
UK JUDr. E. Burda, PhD. oboznámil prítomných so spôsobom platnej úpravy hlasovacieho 
lístka. Následne sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. 
 
Hlasovanie:  
odovzdaných hlasovacích lístkov: 45 
z toho platných: 44                 
za: 36                      proti: 4                    zdržal sa: 4                    neplatné hlasovacie lístky: 1 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie  č. 5. 2/2013 
Akademický senát  Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK prof. 
RNDr. Karola  Mičietu, PhD. na odvolanie doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. z funkcie 
prorektora UK podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Zároveň s predchádzajúcim hlasovaním prebehlo na výzvu predsedu Akademického senátu UK, 
hlasovanie o návrhu rektora UK na odvolanie z funkcie členov Vedeckej rady UK doc. RNDr. 
Ivana Ostrovského, CSc. a prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.. Predseda volebnej 
a mandátovej komisie Akademického senátu UK JUDr. E. Burda, PhD. pred hlasovaním 
oboznámil prítomných so spôsobom platnej úpravy hlasovacieho lístka. 
 
Hlasovanie prebehlo takto: odovzdaných hlasovacích lístkov: 45 
 - hlasovanie o odvolaní doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. z funkcie člena Vedeckej rady UK 
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platných hlasovacích lístkov v tejto časti: 42 
za: 34              proti: 1                   zdržal sa: 7            neplatné hlasovacie lístky v tejto časti: 3 
 
- hlasovanie o odvolaní prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.. z funkcie člena Vedeckej rady 
UK 
platných hlasovacích lístkov v tejto časti: 44 
za: 42              proti: 0                   zdržal sa: 2             neplatné hlasovacie lístky v tejto časti: 1 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie  č. 6. 2/2013 
Akademický senát  Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK prof. 
RNDr. Karola  Mičietu, PhD. na odvolanie doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. a prof. 
PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc. z funkcie členov Vedeckej rady UK podľa § 9 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 7 
Dodatok k pracovnému poriadku UK - predkladá rektor UK 
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. uviedla návrh Dodatku č. 
2 k Pracovnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý predložil rektor UK. 
Diskusia : Predsedníčka Právnej komisie AS UK JUDr. Kurilovská informovala, že 
predmetný dodatok k Pracovnému poriadku UK bol prerokovaný Právnou komisiou   AS UK, 
ktorá ho aj pripomienkovala. Tieto návrhy predložila na zasadnutí Predsedníctva AS UK 
a PAS UK schválilo tieto zmeny. Prorektorka Patakyová  tieto zmeny akceptovala a boli 
zapracované do dodatku pracovného poriadku. Ďalšie príspevky do diskusie neboli. 
 
Predseda Akademického senátu UK dal o predloženom návrhu hlasovať. 
za: 44  proti: 1  zdržal sa: 0 
Návrh bol prijatý. 
             
Uznesenie  č. 7. 2/2013 
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 
Bod č. 8 
Schválenie návrhu rektora UK na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. za  
prorektora UK. Schválenie návrhu rektora UK na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta    
Múcsku, CSc. a doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. za členov Vedeckej rady UK. 
Predseda AS UK dal slovo rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi  Mičietovi, PhD., ktorý 
stručne odôvodnil návrhy. Rektor chce vymenovať doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. 
z Filozofickej fakulty UK za prorektora UK pre rozvoj namiesto doc. Ostrovského. S tým 
súvisí aj jeho členstvo vo Vedeckej rade UK. Doc. PharmDr. Pavlovi Mučajimu, PhD. zasa 
prináleží miesto vo Vedeckej rade UK ako novému dekanovi Farmaceutickej fakulty UK. 
V diskusií nikto nevystúpil.   
Predseda Akademického senátu UK vyzval  predsedu Volebnej a mandátovej komisie UK 
JUDr. Eduarda Burdu, PhD. aby pristúpil k hlasovaniu o návrhu rektora UK na vymenovanie 
do funkcie prorektora UK doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. podľa § 9 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Predseda volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu 
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UK JUDr. E. Burda, PhD. oboznámil prítomných so spôsobom platnej úpravy hlasovacieho 
lístka. Následne sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. 
 
Hlasovanie:  
odovzdaných hlasovacích lístkov: 46 
z toho platných: 44 
za: 41                     proti: 0                        zdržal sa: 5                   neplatné hlasovacie lístky: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie  č. 8. 2/2013 
Akademický senát  Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK prof. 
RNDr. Karola  Mičietu, PhD. na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. do funkcie 
prorektora UK podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Zároveň s predchádzajúcim hlasovaním prebehlo na výzvu predsedu Akademického senátu UK, 
hlasovanie o návrhu rektora UK na vymenovanie do funkcie členov Vedeckej rady UK doc. 
PhDr. Vincenta Múcsku, CSc. a doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD.. Predseda volebnej 
a mandátovej komisie Akademického senátu UK JUDr. E. Burda, PhD. pred hlasovaním 
oboznámil prítomných so spôsobom platnej úpravy hlasovacieho lístka. 
 
Hlasovanie prebehlo takto: odovzdaných hlasovacích lístkov: 46 
 - hlasovanie o vymenovaní doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc do funkcie člena Vedeckej rady 
UK 
platných hlasovacích lístkov v tejto časti: 46 
za: 42                      proti: 0                 zdržal sa: 4       neplatné hlasovacie lístky v tejto časti: 0 
 
- hlasovanie o vymenovaní doc. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. do funkcie člena Vedeckej 
rady UK 
platných hlasovacích lístkov v tejto časti: 46 
za: 44                      proti: 1                 zdržal sa: 1       neplatné hlasovacie lístky v tejto časti: 0 
Uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie  č. 9. 2/2013 
Akademický senát  Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK prof. 
RNDr. Karola  Mičietu, PhD. na vymenovanie doc. PhDr. Vincenta Múcsku, CSc a  doc. 
PharmDr.Pavla Mučajiho, PhD. do funkcie členov Vedeckej rady UK podľa § 9 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Bod č. 9 
Voľba predsedu Pedagogickej komisie AS UK. 
Predseda Akademického senátu UK podal návrh na predsedu Pedagogickej komisie AS UK 
prof. RNDr. Daniela Ševčoviča , CSc. Ďalšie návrhy neboli. V diskusií nikto nevystúpil. 
Predseda Akademického senátu UK vyzval členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK aby 
realizovali tajné hlasovanie. Po oboznámení prítomných so spôsobom platnej úpravy 
hlasovacieho lístka sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. 
   
Hlasovanie:  
odovzdaných hlasovacích lístkov: 43 
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z toho platných: 42 
za: 42                   proti: 0                    zdržal sa: 0                   neplatné hlasovacie lístky: 1 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie  č. 10. 2/2013 
Akademický senát  Univerzity Komenského v Bratislave zvolil prof. RNDr. Daniela 
Ševčoviča, CSc. za predsedu Pedagogickej komisie AS UK. 
 
Bod č. 10 
Žiadosti o prenájmy predložil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, CSc. oboznámila AS UK, 
ktoré prenájmy finančná komisia AS UK odporučila schváliť. 
 
Akademický senát UK prerokoval a schválil  jednomyseľne žiadosti o prenájmy podľa 
predloženého zoznamu.  
 
Uznesenie  č. 11.2/2013 
Akademický senát Univerzity Komenského schvaľuje nasledujúce žiadosti o prenájmy: 
 
11.2.1. nájomca: 2D, spol. s r.o.,  Topoľčianska  č. 33, 851 06  Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
Suterénne priestory bývalej práčovne ŠD Lafranconi 162,11 m², parkovací box 10m². 
Účel nájmu : nájomca využíva priestory na podnikanie – prevádzkuje práčovňu. Výška 
nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií: 39 €/ m² ročne bez    DPH, 
celkom:  6 322,29 € ročne. 20 €/m² vrátane DPH parkovacieho boxu, celkom: 200,- € ročne 
vrátane DPH. El. energiu, teplú a studenú vodu a stočné mesačne na za základe skutočnej 
spotreby. Teplo – zálohová platba 75,- € mesačne plus DPH, vyúčtovanie na základe ceny 
plynu a prepočtu na m². Doba nájmu :  5 rokov od 1.3.2013-28.2.2018. Zdôvodnenie výberu 
nájomcu : nájomcovi skončila predchádzajúca zmluva. 
Predkladá : prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan FTVŠ UK. 
11.2.2: CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39,  851 03   Bratislava  
Špecifikácia  predmetu nájmu  a  zdôvodnenie dočasnej  nepotrebnosti  majetku : 
Predmetom nájmu  sú  nebytové  priestory  v budove  VI Družba UK v Bratislave a to:  
a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m2,  na 5. poschodí v objekte D1 ,  súpisné  č. 6, na ulici 
Botanická 25,  v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísané  na  liste  vlastníctva č. 727, vydanom  katastrálnym úradom – Správou 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 11 – budova  pre školstvo  na  vzdelávanie  
a  výskum, číslo  parcely 3118, o výmere 1583 m2 , na ktorej sa stavba nachádza,   
b) miestnosť č. 526  o rozlohe 13,4 m2,  na 5.  poschodí  v  objekte D2 , súpisné č. 6161,   
na  ulici  Botanická  25,  v obci  Bratislava -  m.č.  Karlova  Ves,  okres Bratislava IV,  
katastrálne územie -  Karlova Ves, zapísané na liste  vlastníctva č. 727,  vydanom  
katastrálnym   úradom – Správou  katastra  pre   hl.  mesto  SR Bratislavu, druh stavby 11- 
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum,  číslo  parcely  3117/7,  o výmere 1472 m2 , na 
ktorej sa stavba nachádza,   
c) s účinnosťou od   01.04.2013 miestnosť  č.614 o  rozlohe 1 m2, v objekte  B6 – Švédske  
domy,  súpisné č. 6217, na ulici Botanická 7, v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom   
katastrálnym  úradom – Správou  katastra pre  hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 13–
budova ubytovacieho zariadenia, číslo parcely 3142 o výmere  381 m2, na ktorej sa  stavba  
nachádza. Účel nájmu : účelom nájmu je poskytovanie služby – pranie a sušenie  bielizne bez  



 7 

obsluhy v automatických práčkach. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku 
energií: výška  nájomného 39,83 € /1m2/ rok t.j. 1 107,27 € ročne za celkovú výmeru 27,8 m2 
prenajatých  priestorov. Cena  za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie a dodávka 
teplej a studenej vody ), je fakturovaná na základe skutočných odberov podľa odpočtu 
meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch a na základe cien energií podľa platných 
cenníkov BVS (vodné, stočné) a faktúr vystavených dodávateľom (ZSE). Doba nájmu :VI 
Družba UK  v Bratislave  má s firmou CENT, s.r.o  uzavretú zmluvu o nájme  nebytových 
priestorov na dobu 3 roky od 01.04.2011 do 31.03.2014. Rozšírenie  prenajatých priestorov  
o miestnosť č. 614 na Botanickej ul. 7 – Švédske domy, bude s účinnosťou od 01.04.2013.  
Zmena bude riešená formou dodatku k zmluve. Zdôvodnenie výberu nájomcu : uchádzač je 
naším nájomcom. Prenajaté priestory využíva  na poskytovanie služby – pranie a sušenie 
bielizne bez obsluhy v automatických práčkach, pre študentov VI Družba UK Bratislave.  
Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK. 
11.2.3 nájomca: EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
predmetom   nájmu  je   nebytový priestor  –  časť   chodby   vo   vestibule  o  výmere 2 m2,  
ktorá  sa  nachádza v budove súpisné  č. 6161,  blok D2.  prízemie,  na  ulici Botanická č. 25 
v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Bratislava – 
Karlova  Ves, zapísané  na  liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou 
katastra pre hl. mesto SR Bratislavu, druh stavby 11- budova   pre   školstvo   na   vzdelávanie  
a  výskum,  číslo   parcely   3117/7  o  výmere 1472 m2,  na  ktorej  sa   stavba nachádza. Účel 
nájmu : účelom nájmu nebytových priestorov je  umiestnenie l ks  automatu  na predaj kusovo 
baleného tovaru a l ks nápojového automatu, ktorý má slúžiť na zabezpečenie teplých 
nápojov. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : výška  
nájomného 39,83 € /1m2/ rok t.j. 79,66 € ročne za celkovú výmeru 2 m2 prenajatých  
priestorov. Cena  za poskytnuté energie a služby je 159,51 € + DPH / rok. Doba nájmu : od 
01.07.2013 do 31.10.2017. Zdôvodnenie výberu nájomcu : uchádzač je naším nájomcom a má 
záujem o predĺženie  prenájmu. Služby poskytuje pre  ubytovaných študentov  na VI Družba 
UK v Bratislave. Zálohový list nákladov za dodávku energií a služieb je prílohou tejto 
žiadosti. Predkladá : PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ VI Družba UK. 
11.2.4 nájomca: ISPA s.r.o. reklamná agentúra, Kopčianska 92, 851 01 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
Nájomca  žiada predlženie nájomných zmlúv ev.č.V/3/09/RUK a ev.č. V/5/09/RUK, ktorých 
platnosť končí 31.12.2013. Predlženie nájmu časti pozemkov : 
- na parc. Č. 3175/12 (pod nájazdovou komunikáciou na most Lafranconi  smerom do 
Petržalky) 
- na parc.č. 3058/1 (vedľa výjazdovej komunikácie z Mlynskej doliny po ľavej strane) 
nachádzajúcich sa v k.ú. Karlova Ves a uvedených na LV č,.727. Účel nájmu : predmetom 
nájmu sú pozemky, na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia (RZ). 
- na parc. Č. 3175/12 jedno  RZ v tvare V rozmerov 5,1x2,4 m 
- na parc.č. 3058/1 jedno RZ typu BigBoard 10x4 m + dve RZ typu Billboard 5,1x2,4 m. 
Výška nájomného :  
- RZ v tvare V rozmerov 5,1x2,4 m je ............................................  687,78 € ročne 
- RZ typu BigBoard 10x4 m  je .......................................................1346,80 € ročne 
- dve RZ typu Billboard 5,1x2,4 m  683,76 €/1 RZ, za 2 RZ...........1367,52 € ročne 
                                                                                          Spolu :     3402,10 € ročne 
Nájom pozemku je oslobodený od DPH. Doba nájmu : od 01.01.2014 do 31.12.2018. 
Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK Bratislava 
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11.2.5 nájomca: Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. Tuhovská 1, P.O.Box 37, 
831 07 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
nebytové priestory na umiestnenie 5 kusov nápojových automatov 0,5 l PET fliaš Coca-Cola 
o výmere 1 m2  na každý automat v objektoch JLF UK v Martine: 
-  1 m2 na prízemí budovy Ústavu ošetrovateľstva, Malá Hora 5, parc. 158/2 v k.ú. Martin   
    zapísaných na LV č. 3971 súp.č. stavby 4067 
-  1 m2 na prízemí budovy teoretických ústavov, Malá Hora 4, parc. 158/3 v k.ú. Martin   
    zapísaných na LV č. 299 súp.č. stavby 4066 
-  1 m2 na prízemí budovy Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, parc. 155/7 v k.ú. Martin  
    zapísaných na LV č. 299 súp.č. stavby 10701 
-  1 m2 na prízemí budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, Novomeského 7, parc. 172/2  
    v k.ú. Martin zapísaných na LV č. 299 súp.č. stavby 25 
-  1 m2 na prízemí budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, Hviezdoslavova 35, parc.  
    183/25 v k.ú. Martin zapísaných na LV č. 2803 súp.č. stavby 38.  
Účel nájmu : nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania 
predajných automatov na nápoj Coca-Cola.  
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : ročné nájomné  40,- € / 1 
m2  spolu za celkovú plochu (5,0 m2 ) 200,- € ročne.  
Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.). 
Náklady  na spotrebu energií a služby: (spotreba elektrickej energie, odvoz odpadu) sú 
vypočítané podľa technických parametrov nápojových automatov a aktuálnej ceny el. energie:  
188,62  € ročne spotreba el.energie/1 m2  / 1 automat + 18,-  €  ročne odpad /1 m2  / 1 automat, 
spolu 206,62  € ročne bez DPH  + 20% DPH 41,32 €, spolu  247,95  €  ročne s DPH /1 m2  / 1 
automat,  spolu za 5 m2   1.033,12 € ročne bez DPH,  1.239,75 € ročne s DPH. Príloha: 
kalkulácia ceny za prenájom. Platba nájomného a služieb: polročne vopred – k 15. dňu 
v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.  Doba nájmu :od 1.5.2013 – 30.4.2016. 
Predkladá : prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK Martin. 
11.2.6 nájomca: Ranch Amadeus, s.r.o. Valentová 74, 038 43 Laskár.  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : nebytové 
priestory – práčovňa – o výmere 3,12 m2, ktorá sa nachádza v budove Vysokoškolského 
internátu JLF UK, Hviezdoslavova 35, súp.č. 38, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 
vlastníctva č. 2803, druh stavby : 610 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
č.parc. 183/25 o výmere 2226 m2, na ktorej sa stavba nachádza. Priestory boli prenajaté do 
31.12.2012. Účel nájmu : prevádzkovanie práčovne, poskytovanie služieb prania bielizne pre 
ubytovaných študentov VI. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:  
ročné nájomné 10 €/1 m2, spolu za celkovú plochu (3,12 m2)  31,20 € ročne. Náklady na 
spotrebu studenej vody a elektrickej energie bude nájomca hradiť podľa skutočnej spotreby na 
základe odpočtu vodomeru a elektromeru v aktuálnych cenách energií + 20 % DPH. 
Doba nájmu : 1.4.2013 – 31.3.2016.  
Predkladá : prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK Martin. 
11.2.7 nájomca: Združenie Taoistického Tai Chi, občianské združenie, Teslova 12,  
821 02 Bratislava.  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
nebytové priestory – telocvičňa JLF UK o výmere 320 m2, ktorá sa nachádza v teoretických 
ústavov, Malá Hora 4, Martin, súp.č. 4066 na parcele č. 158/3 kat. území Martin, zapísané na 
liste vlastníctva č.299 : pozostáva z telocvične, šatne, sprchy a WC. 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : cena za 1 hod. prenájmu 
12,04 € z toho 3,07 € nájomné bez DPH/1 hod.  Nájom nebytových priestorov je oslobodený 
od DPH (§38 Zák.č.222/2004 Z.z.). 8,97 € vrát. DPH/1 hod.  energie a služby (5,46 € 
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výdavky na energie, 3,51 € poskytované služby: upratovanie, údržba). Platba nájomného 
a služieb: polročne – k 15. 6.  a  k 15. 11. v kalendárnom roku – za dohodnutý počet hodín. 
Zálohový list nákladov za dodávku energií a služieb je prílohou tejto žiadosti. Doba nájmu : 
1.4.2013 – 31.3.2016. Predmet nájmu sa prenajíma od januára do júna a od septembra do 
decembra týždenne 2 hodiny, od júla do augusta týždenne 1 hod. 
Predkladá : prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK Martin. 
11.2.8 nájomca: Alcasys Slovakia a.s., Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, 
1PP a 1NP  o celkovej výmere 737,65  m2. Stav priestoru je dobrý, zrekonštruovaný na 
náklady nájomcu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru.  
Prístup je dobrý s možnosťou  parkovania. Účel nájmu : kancelárie. Výška nájomného, cena 
za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 40, - € /m2/rok bez DPH, el. energia  
podľa skutočnej spotreby, ostatné energie a služby zálohový poplatok 10,- € /m2/rok + DPH., 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.1.2014 do 31.12.2018. 
Nájomca si prenajíma priestor od roku 2010 a žiada o predĺženie prenájmu. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny. 
11.2.9 nájomca: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska, 
Legionárska 4, 811 07 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o priestor  na Átriových domkoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku G na 1 a 2.NP 
o výmere 161,25 m2.  Objekt (blok G) je v zlom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda 
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom stave 
a nájomca si ho upravil do užívateľnej podoby na vlastné náklady. Obmedzený prístup(vrátna 
služba a vzdialené parkovanie). Účel nájmu : Evanjelické univerzitné pastoračné centrum. 
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 1.- € /m2/rok bez 
DPH, energie a služby zálohový poplatok 15,- € /m2/rok + DPH, skutočná cena  služieb bude 
vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 15.2.2013 do 14.2.2015. Zdôvodnenie výberu 
nájomcu : nájom na uvedený priestor bol schválený uznesením č.14 zo dňa 27.6.2012, 
medzičasom však došlo k zániku pôvodného nájomcu a jeho rozdelenie na viacero nových 
subjektov. Na odporúčanie právneho oddelenia je potrebné urobiť novú zmluvu, s novým 
subjektom, čo vyžaduje aj opätovné schválenie Akademickým senátom. Vzhľadom na to, že 
v júni končí nájom podľa uznesenia, žiadam aj o predĺženie nájmu viď doba nájmu. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny. 
11.2.10 nájomca: Hurican Slovakia,s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I , 1 
NP o výmere 52 m2 a na bloku J , 1PP o výmere 12 m2. Stav priestoru na bloku I  je dobrý, 
sociálne zariadenia v rámci budovy. Priestor na bloku J je v pôvodnom stave, pivničný, bez 
okien. Dobrý prístup. Účel nájmu : kancelárie a sklady. Výška nájomného, cena za 
poskytované služby a dodávku energií : nájomné 42, - € /m2/rok bez DPH za kancelárie 
o výmere 52 m2 a 20.- € /m2/rok bez DPH za sklad o výmere 12 m2. Energie a služby 
zálohový poplatok 16,- € /m2/rok + DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
Doba nájmu : od 1.4.2013 do 31.3.2015. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma 
priestor od roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.  
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny. 
11.2.11 nájomca: Sauny Patrik 7 s.r.o, Hlaváčiková 21, 841 05 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : jedná sa 
o priestor skladov bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie a 1.NP. o celkovej výmere 
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205,73 m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových 
domoch blok C a V. Stav priestoru je priemerný, čiastočne rekonštruovaný nájomcom. Ide 
prakticky o pivničné priestory, z väčšej časti bez okien. Voda a sociálne zariadenia sa 
nachádzajú v rámci nájomného priestoru.  Prístup je dobrý s možnosťou parkovania. Nájomca 
si doteraz prenajímal priestory o výmere 195,47 m2 a žiada o rozšírenie prenajatej plochy 
o 10,26 m2. Účel nájmu, spôsob a rozsah užívania predmetu nájmu : výroba sáun a malých 
drevených stavieb. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
nájomné 30,- € /m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,- € /m2/rok +DPH, 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 01.01.2013 do 
31.12.2014. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma uvedený priestor od roku 
2005 a žiada o predĺženie nájmu. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny. 
11.2.12 nájomca: Archaeoservices s. r. o. , Šulekova 2 , 811 06 Bratislava  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 250,75  m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domoch 
blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave z väčšej časti tvorené pivničnými priestormi bez 
okien, sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci priestoru. Nájomca na vlastné náklady 
uvedie priestor do užívateľného stavu.(upratanie, vymaľovanie a pod.) Účel nájmu : 
archeologický depozitár. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
nájomné 30,- € /m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 16.- € /m2/rok +DPH, 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.6.2013 do 30.5.2016. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o prenájom priestorov. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra-Mlyny. 
11.2.13. nájomca : PURA ARCHITEKTURA s.r.o. , Janáčkova 4, 81108 Bratislava 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestor na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I , 1 
NP o výmere 52 m2. Stav priestoru je dobrý, rekonštruovaný pôvodným nájomcom. Voda 
a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru.  Prístup je dobrý, 
obmedzené parkovanie. Účel nájmu : kancelárie. Výška nájomného, cena za poskytované 
služby a dodávku energií : nájomné 42, - € /m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový 
poplatok 16,- € /m2/rok +DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.Doba nájmu 
: od 9.3.2013 do 8.3.2015. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma priestor od 
roku 2012 a žiada o predĺženie nájmu.  
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny. 
11.2.14. nájomca : Šoka Andrej, Sládkovičova 22, 920 41 Leopoldov 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
    - jedná sa o priestory bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na 
Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie, o celkovej 
výmere 95,95  m2. Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na 
Átriových domoch blok C a V. Priestory sú v pôvodnom stave, pivničné a sú tvorené z časti 
chodbami 32,01 m2, jednou miestnosťou s oknami 20,11 m2, dvoma pôvodnými skladmi 
32,68 m2 a čiastočne nefunkčnými toaletami o výmere 11,15 m2. 
    -  ďalej sa jedná o priestory v objekte Výškové budovy, súp. číslo 211 na parcele č.2934,  
blok D, 1 PP  o výmere 52,15 m2. Priestory sú v dobrom stave po rekonštrukcii. Účel nájmu : 
výtvarný ateliér. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : nájomné 
18, - € /m2/rok bez DPH za priestory v objekte Manželských internátov a 50,- € /m2/rok bez 
DPH za priestory v objekte Výškové budovy,  energie a služby zálohový poplatok 16,- € 
/m2/rok + DPH za priestory o výmere 93,73 m2 a 8,- € /m2/rok za priestory o výmere 54,37 m2 
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(priestory bez vykurovania), skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : 
od 1.1.2013 do 31.12.2015.Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o prenájom.  
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny. 
11.2.15. nájomca : Hegyiová Jana, Pod vysoká 300 , 02357 Čadca  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestor bývalej kuchyne a jedálne (nikdy nebola v prevádzke) na Manželských 
internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie o celkovej výmere 50,82 m2. 
Priestor internát nepotrebuje z dôvodu prevádzky jedálne a kuchyne na Átriových domoch 
blok C a V. Stav priestoru je priemerný v pôvodnom stave.  Voda a sociálne zariadenia sa 
nachádzajú v rámci nájomného priestoru.  Prístup je dobrý s možnosťou parkovania. Účel 
nájmu : výtvarný ateliér. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií : 
nájomné 25, - € /m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,- € /m2/rok +DPH, 
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. Doba nájmu : od 1.4.2013 do 31.3.2015. 
Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám požiadal o prenájom.  
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny. 
11.2.16. nájomca : RTS Agency s.r.o., Pivovarská 12, 036 01 Martin.  
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o priestor  na Átriových domoch súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku C na 1PP 
o výmere 20,04 m2.  Objekt (blok C) je dobrom stave po rekonštrukcii. Voda a sociálne 
zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku. Samotný priestor je v dobrom stave a nájomca si ho 
upravil do užívateľnej podoby na vlastné náklady. Obmedzený prístup (vrátna služba a 
vzdialené parkovanie). Účel nájmu :  kancelária. Výška nájomného, cena za poskytované 
služby a dodávku energií : nájomné 50, - € /m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový 
poplatok 16,- € /m2/rok +DPH, skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
Doba nájmu : od 1.4.2013 do 31.3.2015. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca sám 
požiadal o prenájom.  
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny. 
11.2.17. nájomca : Československá obchodná banka, a.s. , Michalská 18, 815 63  
Bratislava. Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : 
jedná sa o prenájom časti pozemku parcelné číslo 2933 o výmere 3 m2. Prenajatá plocha sa 
nachádza pri chodníku vedúcom k hlavnému vchodu do objektu Výškové budovy.  Účel 
nájmu :  bankomat. Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií 
nájomné 667, - € /m2/rok bez DPH, el. energia na základe skutočnej spotreby.Doba nájmu : 
od 1.11.2013 do 30.10.2018. Zdôvodnenie výberu nájomcu : nájomca si prenajíma pozemok 
od roku 2010 a žiada o predĺženie nájmu. 
Predkladá : Mgr. Róbert Gula, riaditeľ, Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra - Mlyny. 
11.2.18. nájomca : Seifertová Silvia, Žilinska 1, 811 05 Bratislava.  
Predmetom nájmu je objekt bývalej vrátnice Botanickej záhrady. Objekt prestal plniť svoju 
pôvodnú funkciu po dokončení stavby mostu Lafranconi a následne zmene cesty do Karlovej 
Vsi. Budova spĺňa predpoklady na prevádzkovanie bufetu svojou polohou a prístupnost'ou 
návštevníkom. RUK je vlastníkom uvedených nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
pozemku parc. d. 3164 v k. ú. Karlova Ves okres Bratislava. Od roku 2005 má uvedený 
objekt v sezónnom prenájme p. Seifertová Silvia. Objekt je využívaný sezónne, t.j. od 1.4. do 
31.10. kalendárneho roka ako bufet so základným občerstvením pre zákazníkov. Vychádzajúc 
zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov d. IV/6/05/RUK z roku 2005 s prihliadnutím na 
technické vybavenie nájomcu, riziko návštevnosti Botanickej záhrady v prípade 
nepriaznivého počasia, navrhujem nájom v nezmenenej výške , t.j. 200,- € za dobu nájmu. 
Spotreba elektrickej energie je nájomcovi fakturovaná na základe odpočtu samostatne 
inštalovaného merača spotreby podľa aktuálnej ceny elektrickej energie. Dodatkom k 
uvedenej zmluve žiadame stanoviť prenájom od 1 .4.2013 do 31. 10.2013. Nakoľko je pani 
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Seifertová už niekoľkoročným prevádzkovatel'om bufetu k spokojnosti návštevníkov, 
žiadame o predlženie zmluvy č. IVú6/05/RUK. 
Predkladá : prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK Bratislava. 
11.2.19. nájomca : Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : nájom časti 
pozemku, druh pozemku „zastavané plochy a nádvoria“, ktorý sa  nachádza na ul. Odbojárov 
10, Bratislava na parcele č. 11279/17 zapísanej v LV č. 1401, vedenom Katastr. úradom 
v Bratislave, Správou katastra BA III, na umiestnenie bankomatu SLSP.Účel nájmu : 
umiestnenie bankomatu v rozsahu 2 m2. Výška nájomného, cena za poskytované služby a 
dodávku energií: nájomné je dohodnuté na 1150 €/ rok bez  DPH. El. energia bude účtovaná 
podľa skutočnej spotreby na základe odpočtu elektromeru. Doba nájmu :  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov po uplynutí 24 mesiacov od dňa začiatku doby nájmu 
s účinnosťou od 1.5.2013. 
Predkladá : Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK. 
11.2.20 nájomca : Slovenský spolok študentov farmácie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku :žiadame 
o udelenie súhlasu s nájmom nebytových priestorov na ul. Kalinčiakova 8, BA na parc. 
11276/28 zapísanej LV č.1401 vedenom Katast. úradom v Bratislave, Správou katastra BA 
III. Park je FaF UK nevyužívaný z dôvodu zlého technického stavu. Slovenský spolok 
študentov farmácie spĺňa kritéria na získanie nenávratného finančného príspevku od 
vyhlasovateľa výzvy „Nadácia pre deti Slovenska“. Zo získaných finančných prostriedkov 
bude realizovaná revitalizácia parku a následne sprístupnená pre študentov zamestnancov 
Farmaceutickej  fakulty UK. Park sa nebude využívať na komerčné účely. Účel nájmu : 
oddychová zóna pre študentov a zamestnancov FaF UK. Výška nájomného:  na 1.- €/ rok . 
Doba nájmu :  na dobu určitú na 10 rokov  s účinnosťou od 25. 4. 2013. 
Predkladá : Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK. 
11.2.21. nájomca : Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, Račianska 25, 831 02 Bratislava. 
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku : zmena platnej 
nájomnej zmluvy, ev.č. IV/10/03/RUK zo dňa 7.7.2003, predĺženej Dodatkom č. 4 do 
31.12.2014. V zmluve je uvedený len pozemok  na parcele č.3048/7 a je potrebné doplniť aj 
pozemok na parcele č. 3054/3 k. ú. Karlova Ves zapísané na LV č. 727. Účel nájmu: 
umiestnenie reklamných zariadení na časti pozemku v k. ú. Karlova Ves v počte 2 ks na parc. 
č.3048/7 a 1 ks na parc. č. 3054/3 rozmeru 5,1 x 2,4 m zapísaných na LV č. 727. Výška 
nájomného:  687,78 € za jedno (obojstranné) reklamné zariadenie ročne. Za 3 ks reklamných 
zariadení je nájom 2063,34 €. Doba nájmu :  do 31. 12. 2014. 
Predkladá prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK 
 
Bod č. 11 
Informácie z vedenia – predkladal rektor UK 
Informácie z vedenia predložil rektor UK prof. RNDr. K. Mičieta, PhD.  
Pán rektor vo svojom vystúpení hovoril o : 
- príprave novej web stránky UK, 
- o verejnom obstarávaní, 
- o jednotnom obehu ekonomických dokladov – musí byť vypracovaná vnútorná smernica, 
   jednotlivé fakulty dali súhlas pre túto smernicu – rektorát žiadal o predlženie termínu    
   odovzdania, 
- správa o stave a perspektíve školstva – vypracovalo sa stanovisko, 
- rektorská komisia odmietla kritéria komplexnej akreditácie činností vysokých škôl, hovoril   
   tiež o sprísnení práce, zodpovednosti garantov, predsedov komisií, 
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- o perspektívach vysokého školstva, 
- ERASMUS – dobrá perspektíva pre študentov VŠ, 
- o rokovaní výboru hlavných miest, 
- o stratégii rozvoja UK, 
- ďalších aktivitách UK  
- prof. Rudy – pýtal sa pána rektora o akreditácii, reaktivite a dotáciách fakúlt. 
 
Bod č. 12 
Rôzne 
Vystúpil  predseda AS UK doc. Böhmer a vyzval členov senátu aby sa prihlásili tí členovia 
AS UK, ktorí majú záujem pôsobiť na UK v komisiách pre verejné obstarávanie.  
Prihlásili sa členovia finančnej komisie : 
MUDr. Erika Macháčová,CSc., doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová , CSc. 
a doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. 
 
Bod č. 13 
Záver 
Predseda Akademického senátu UK sa poďakoval členom AS UK za konštruktívnu účasť a 
ukončil zasadnutie AS UK. 
 
 
 
 
Zapísali:  JUDr. Eduard Burda, PhD. 
                Viera Kadnárová 
 
       
 
 
                     doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
         predseda AS UK 
 
 
 
 
 
Overili:  
 
JUDr. Eduard Burda, PhD.                            .................................................... 
 
                                      
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.             .................................................... 
       
 
Mgr. Jaroslav Sýkora     ....................................................  
     
   
                                            
 
.  


