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_______________________________________________________________________________________ 

V ý p i s  uz n es e n í  

z 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015 

 

Uznesenie č. 1. 9/2015 
Akademický senát UK schvaľuje program 2. zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 16. decembra 2015 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 

5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu. 

6. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku. 

6a. Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy. 
7. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní. 
8. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej 

rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK. 

9. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK. 

10. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
11. Informácie členov Vedenia UK. 
12. Otázky na členov Vedenia UK. 
13. Rôzne. 
14. Záver. 

 
Uznesenie č. 2. 9/2015 
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,  
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 
Bc. Róbert Zsembera. 

 

Uznesenie č. 3. 9/2015 
Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej 
výchovy a športu. 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Šafárikovo námestie 6, P .O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 4. 9/2015 
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
telesnej výchovy a športu. 
 
Uznesenie č. 5. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

Priestory na umiestnenie dvoch nápojových automatov o rozlohe 
spolu 2 m2 : 
1 automat na nápoje vo fľašiach v pavilóne CH1 vstupný vestibul, 
0 podlažie Univerzity  Komenského v Bratislave - Prírodovedec-
kej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova 
Ves, obec Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na  
parcele č. 3049/1, súp.č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2.  
1 automat na nápoje vo fľašiach v pavilóne B1 (CH1 III),  
0 podlažie Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej 
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, 
obec Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele 
č. 3049/2, súp.č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2. 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  
831 07 Bratislava, IČO : 31340628 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 automatov na nápoje vo fľašiach pre využitie 
študentmi, zamestnancami a návštevníkmi fakulty 

Výška nájomného 150 Eur/ m2/rok/ 1 nápojový automat 
Energie a služby 1 automat DIXIE NARCO 5800       331,80 Eur s DPH / rok/, 

z toho :  
elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
1 automat DIXIE NARCO 5800       331,80  Eur s DPH / rok/, 
z toho :  
elektrická energia :  27,65 Eur s DPH /mesiac ( 175  kWh/mesiac ) 
Spolu energie za 2 automaty : 663,60 Eur s  DPH  /rok  

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 6. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

časť pozemku vo výmere 2 x 18 m2 - plocha betónovej pätky - 
umiestnenie 2 megaboardov 
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Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,  
IČO : 44540957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

umiestnenie 2 megaboardov na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 7 402,20 Eur ročne 
Energie a služby prenajímateľ a správca súhlasil, aby si nájomca zriadil vlastnú 

elektrickú prípojku 
Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 7. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu 

Identifikácia nájomcu PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 
IČO : 35904267 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 
Energie a služby --- 
Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 8. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytové priestory na prízemí budovy UK v správe Školiaceho 
a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK 
v Modre-Harmónii č. 3553, číslo parcely 5840/1, katastrálne 
územie Modra, zapísanej v LV č. 2758 o celkovej ploche 466,3 m2 

(z toho centrálne vykurovaná plocha 231 m2) 
Identifikácia nájomcu Stravovanie – Petra s.r.o., Harmónia 3553, 900 01 Modra,  

IČO : 35866080 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

priestory na prípravu stravy, jedálenské priestory, reštauračné 
a skladovacie priestory pre účely prípravy stravy a poskytovania 
stravovacích služieb v súlade s predmetom podnikania nájomcu 
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Výška nájomného 4 800 Eur ročne 
Energie a služby hradí nájomca podľa skutočnej spotreby 

(vykurovanie, el. energia, plyn, vodné-stočné, OLO) 
Doba nájmu od 16.1.2016 do 15.1.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 9. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok J prízemie, o celkovej výmere 16,65 m2 

Identifikácia nájomcu art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, 
IČO : 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 10. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku D na 1.NP (vstupný vestibul) o výmere 9,5 m2 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,  
IČO : 35 81 06 02 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby podľa skutočnej spotreby 
Doba nájmu od 1.12.2015 do 30.11.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Uznesenie č. 11. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 19,69 m2 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,  
IČO : 35 81 06 02 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby podľa skutočnej spotreby 
Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.08.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 12. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytové priestory o výmere 5 m2 (5x1), ktoré sa nachádzajú 
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,J, 
1NP), v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky bloky C, 1PP a 
K, 1NP) a v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok A, 
prízemie) 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  
831 07 Bratislava, IČO : 31340628 

Účel nájmu, spôsob a 
rozsah užívania 
predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 160 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 50,-EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.11.2015 do 31.10.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 13. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
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Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934  
blok D, 2 NP, o výmere 190 m2 

Identifikácia nájomcu LUX COMUNICATION, občianske združenie, Panská 11,  
811 01 Bratislava, IČO: 3081300 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelárie (9,15 m2), sklady (115,76 m2),  
nahrávacie štúdiá (32,72 m2),  
zvyšok (32,37 m2) sú chodby a toalety 

Výška nájomného 33,19 EUR/m2/rok bez DPH  
(kancelárie a nahrávacie štúdia 50 EUR/m2/rok bez DPH,  
sklady, chodby a toalety 28,44 EUR/m2/rok bez DPH) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.11.2015 do 30.10.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 14. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku F na 2.NP o výmere 27,5 m2 

Identifikácia nájomcu Mladiinfo Slovensko, o.z., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, 
IČO: 42 183 774 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 3 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 2 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.10.2015 do 30.9.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 15. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929  
na bloku L na 2.NP a 3 NP o výmere 75,50 m2 

Identifikácia nájomcu PJ Servis s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  
IČO: 44 488 980 
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Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.3.2016 do 28.2.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 16. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku E na 2.NP o výmere 51,41 m2 

Identifikácia nájomcu Planeat, s.r.o., Rozvodná 11, 831 01 Bratislava, IČO: 47 885 289 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelária za účelom vývoja projektu nutričného software  
v spolupráci s FTVŠ UK 

Výška nájomného 27 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.10.2017 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 17. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele  
č. 2940/24, blok J, 1.NP o celkovej výmere 540,54 m2 

Identifikácia nájomcu Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava,  
IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob a 
rozsah užívania 
predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.7.2015 do 30.6.2020 
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Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
 
Uznesenie č. 18. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929 
na bloku C na 1.PP o výmere 20,04 m2 

Identifikácia nájomcu STUDENT SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, 
IČO: 36 797 456 

Účel nájmu, spôsob a 
rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelária personálnej agentúry 

Výška nájomného 70 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH, 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.11.2015 do 31.10.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 19. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok C 
(spojovací trakt) 2 posch., o výmere 115,78 m2 (bar,šatňa + spo-
ločné priestory, chodba)  a priestory o výmere 185,60 m2 blok C 
(bar) 1.posch. 

Identifikácia nájomcu unique, s.r.o., 908 72 Závod 958, IČO:  36 815 128 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

večerný bar 
Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu 
akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj 
ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prena-
jímateľa, a to ani na vlastné náklady. 

Výška nájomného 10 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 115,78m2 (bar, 
šatňa + spoločné priestory) a 50 eur/m2/rok bez DPH za priestory 
o výmere 185,60 m2 (bar) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory 
o výmere 185,60 m2 a 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory 
o výmere 115,78 m2 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
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Doba nájmu od 1.9.2015 do 31.8.2025 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 20. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok 
B, 2 PP, o výmere 17,24 m2 (sklad) a o výmere 17,24 m2 
(predajňa), celková prenajatá výmera nájomcovi bude 34,48 m2 

Identifikácia nájomcu ANWELL, s.r.o., Čelno 394, 976 98 Podbrezová - Lopej,  
IČO:  45 268 193 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

predajňa kancelárskych potrieb, darčekových predmetov 
a drobného spotrebného tovaru, ako aj  kopírovacích a iných 
administratívnych služieb (17,24 m2) a sklad (17,24 m2) 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok za predajňu (17,24 m2) a 50 EUR/m2/rok za sklad 
(17,24 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,  
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 21. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytové priestory v celkovej výmere 40 m2 - miestnosti č. 937, 
943 a 944, v budove č. súpisné 6220 blok B9, 1. poschodie, ulica 
Botanická č. 7, Bratislava, m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva  
č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, 
druh stavby 20 – Iná budova číslo parcely 3146 o  výmere 570 m2, 
na ktorej sa stavba  nachádza 

Identifikácia nájomcu OFFICE 110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava, 
IČO: 36 738 034 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelárie pre architektov 

Výška nájomného 39,83 Eur/m2/rok  
1 593,20 Eur  ročne za celkovú výmeru 40 m2 prenajatých 
priestorov 
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Energie a služby 2 323,58 Eur plus DPH/rok  
Z toho:  
elektrická energia  1 836,95 Eur plus DPH 
vodné, stočné             133,80 Eur plus DPH 
ostatné služby             352,83 Eur plus DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácie odpadu, 
strážna služba, revízia a údržba  hasiacich prístrojov a   hydrantov, 
deratizácia) 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2016 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 22. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nájom nebytových priestorov - miestnosti č. 902 a 903 o  výmere  
40 m2, ktoré sa nachádzajú v  budove č. súpisné 6220, blok B9, 
prízemie, na ulici Botanická 7, Bratislava, m.č. Karlova Ves, 
okres  Bratislava  V, katastrálne  územie Karlova Ves, zapísané  
na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom Bratislava 
– Katastrálny odbor, druh stavby 20 – iná budova , číslo parcely 
3146 o výmere 570 m², na  ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická ulica  
č. 11, 841 04 Bratislava, IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

sklad športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 Eur/m2/rok  
597,51 Eur počas doby nájmu za výmeru 40 m2 prenajatých  
priestorov 

Energie a služby 578,99 Eur plus DPH/rok  
Z toho:  
elektrická energia  474,97 Eur plus DPH 
ostatné služby          104,02 Eur plus DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, odvoz a likvidácie odpadu, 
strážna služba, revízia a údržba  hasiacich prístrojov a   hydrantov, 
deratizácia) 

Doba nájmu od 16.11.2015 do 31.3.2016 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Uznesenie č. 23. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 320 m2, ktorá 
sa nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 
Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom 
území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 

Identifikácia nájomcu Združenie Taoistického Tai Chi, občianske združenie, Teslova 12, 
821 02 Bratislava, IČO: 36140147 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na 
účely športovej činnosti - cvičenie Tai Chi (týždenne 2 hodiny, 
počas prázdnin týždenne 1 hodina) 

Výška nájomného Cena za 1 hodinu prenájmu spolu: 13 Eur, z toho: 4,10 Eur 
nájomné bez DPH /1 hod.  

Energie a služby 8,90 Eur s DPH /1hod. (v tom: 5,30 Eur výdavky na energie,  
3,60 Eur poskytované služby - upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.4.2016 do 31.3.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 24. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytový priestor o výmere 1 m2 nachádzajúci sa na ul. Staré 
Grunty 55, Bratislava, B-5, súp. č. 5666, parcela č. 3017/11, k.ú. 
Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office k.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, 
IČO: 35803118 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojového automatu na kávu a teplé nápoje 

Výška nájomného 260 Eur/m2/rok 
(spolu: 260 Eur ročne) 

Energie a služby paušálne 60 Eur/m2/rok 
(spolu: 60 Eur ročne plus 12 Eur DPH) 
dodávka elektriny, vody, strážna služba, OLO 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Uznesenie č. 25. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 
 s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

nebytový priestor o výmere 145 m2 – sklad, nachádzajúci sa na il. 
Staré grunty 55, Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela č. 3017/10. 
k.ú. Karlova Ves, LV 727 
parkovacia plocha o výmere 44 m2, parcela č. 3017/17, k.ú. 
Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu EMER group, s.r.o., Lipského 1155/2, 841 01 Bratislava,  
IČO: 44885989 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

sklad materiálu, parkovacia plocha 

Výška nájomného sklad materiálu: 27 Eur/m2/rok  (spolu: 3 915 Eur ročne) 
parkovacia plocha:  14 Eur/m2/rok  (spolu: 616 Eur ročne plus 
123,20 Eur DPH) 

Energie a služby paušálne 6 Eur/m2/rok 
(spolu: 870 Eur ročne plus 174 Eur DPH) 
dodávka elektriny, strážna služba, OLO 
Nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektriny je 
minimálny. 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 
Uznesenie č. 26. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

časti pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Karlova Ves 
a uvedených na LV č. 727 
na parc. č. 3058/1 (je umiestnené na trávnatej ploche vedľa potoka 
Vydrica) 
na parc. č. 3058/5 (čiastočne nad touto parcelou) 

Identifikácia nájomcu GRYF media, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina, IČO 36 382 884 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

Umiestnenie dvoch reklamných zariadení na časti pozemku (parc. 
č. 3058/1) a ich presah nad časť pozemku (parc. č. 3058/5). 
Veľkosť zapustenej zastavanej betónovej plochy je 1 x 1 m, 
veľkosť zobrazovacích reklamných plôch je 5,1 x 2,4 m. 
Reklamné plochy sú obojstranné v tvare „V“. 

Výška nájomného 660 EUR/m2/rok bez DPH 
Za dve reklamné zariadenia spolu: 1 320 Eur ročne. 
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Energie a služby --- 
 

Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

stavebné konanie a finančné náklady spojené s osadením 
reklamného panela znáša nájomca 

 
Uznesenie č. 27. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 
Špecifikácia predmetu 
nájmu 

priestory na Manželských internátoch, súp .č. 5695 na parcele č. 
2940/24, blok I, prízemie, o celkovej výmere 126,70 m2  

Identifikácia nájomcu Alcasys Slovakia a.s., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava,  
IČO: 35 879 335 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby zálohový poplatok 10 EUR/m2/rok plus DPH,  

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
Doba nájmu od 1.1.2016 do 31.12.2020 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

 

Uznesenie č. 28. 9/2015 
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 176/2004 Z. z. o nakladaní  
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej 
lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na uzatvorenie koncesnej zmluvy o prevádzke 
stravovacej jednotky v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulty  
Špecifikácia predmetu  
koncesnej zmluvy 

prevádzkovanie stravovacej jednotky pre zamestnancov FaF UK 
v priestoroch obstarávateľa: jedálne, kuchyne a bufetu o výmere 
935,2 m2 v suteréne bodovy Farmaceutickej fakulty UK, 
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, na 
pozemku parc. č. 11279/1, Správa katastra Bratislava III – Nové 
Mesto, zapísané na LV č. 1401 

Identifikácia 
koncesionára 

CITY GASTRO s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislava,  
IČO : 46 323 279 

Účel koncesie, spôsob  
a rozsah užívania 
predmetu koncesie 

Koncesionár bude v nebytových priestoroch prevádzkovať 
reštauračné služby, výrobu hotových jedál, kaviareň, poriadať 
spoločenské a kultúrne podujatia v spolupráci s fakultami UK. 
Koncesionár sa zaväzuje udržiavať nebytové priestory v riadnom 
stave, dodržiavať účel, na ktorý sú stavebne určené, zabezpečovať 
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ich údržbu a bežné upratovanie, zabezpečovať ich ochranu, a to 
všetko na svoje vlastné náklady. Ak koncesionár so súhlasom 
obstarávateľa uskutoční opravy, rekonštrukcie alebo modernizácie 
nebytových priestorov, nemá právo na úhradu nákladov na to 
vynaložených. 

Užívanie koncesného 
majetku, 
peňažné úhrady 
v súvislosti s koncesiou 

Za užívanie koncesného majetku podľa koncesnej zmluvy 
o prevádzke stravovacieho zariadenia a počas koncesnej lehoty 
bude koncesionár uhrádzať obstarávateľovi úhradu vo výške  
3 270 Eur ročne. V úhrade za koncesný majetok nie sú zahrnuté 
náhrady nákladov za spotrebované energie. 
Cena za dodávky elektriny, vody, teplej vody a plynu je určená na 
základe odpočtu reálnej spotreby energií a trhovo určených cien 
uvedených v cenníkoch dodávateľov týchto služieb. 

Koncesná lehota 10 rokov odo dňa účinnosti koncesnej zmluvy 

 

Uznesenie č. 29. 9/2015 
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na uzavretie dohody o urovnaní s Hlavným 
mestom SR Bratislava, týkajúcej sa časti pozemkov parc. č. 5078/8 (oddelený pozemok parc.  
č. 5078/15 o výmere 59 m2) a parc. č. 5105/332 (oddelený pozemok parc. č. 5105/534 o výmere 517 
m2) katastrálne územie Petržalka, zapísaných na liste vlastníctva č. 260, ktoré sú vo vlastníctve UK, 
pričom je na predmetných pozemkoch vyznačená poznámka duplicitného vlastníctva s Hlavným 
mestom SR Bratislavou. 
Predmet dohody o urovnaní spočíva v uznaní výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR 
k predmetným častiam pozemkov. 
 

Uznesenie č. 30. 9/2015 
Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR vymenovať Mgr. Janu Šmelkovú za členku Správnej rady UK. 
 
Uznesenie č. 31. 9/2015 
Akademický senát UK volí  

I. 
Bc. Lukáša Bisa, 
doc. RNDr. Renátu Fľakovú, PhD., 
doc. Mgr. Pavla Neográdyho, PhD. a 
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. 

za členov Finančnej komisie Akademického senátu UK, 
 

II. 
 Bc. Gerharda Grossa a 

RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. 
za členov Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK, 
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III. 
 Bc. Viktora Kobielskeho a 
 Bc. Lukáša Bisa 
za členov Pedagogickej komisie Akademického senátu UK, 
 

IV. 
 prof. RNDr. Martina Škovieru, PhD. 
za člena Vedeckej komisie Akademického senátu UK, 
 

V. 
Bc. Pavla Krajčiho 

za člena Komisie pre zahraničné vzťahy Akademického senátu UK, 
 

VI. 
Miriam Bičanovú, 
Vojtecha Przybylu, 
René Trembáča a 
Filipa Vincenta 

za členov Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK. 
 
 
Uznesenie č. 32. 9/2015 
Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 
Zásad volieb do Akademického senátu UK 
a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode FiF UK a 
spoločnom volebnom obvode EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK, 
b) určuje termín na ich vykonanie do 4. marca 2016. 
 
Uznesenie č. 33. 9/2015 
Akademický senát UK berie na vedomie Predbežný harmonogram zasadnutí pléna AS UK, 
predsedníctva a komisií v letnom semestri akademického roka 2015/2016. 
 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

predseda Akademického senátu UK 


