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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava 23.06.2016 

V ý p is  u zn e s en í  

zo 6. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016 

 

Uznesenie č. 1. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje program 6. zasadnutia Akademického senátu UK 
dňa 22. júna 2016 takto: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2015. 
5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016. 
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
7. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Slovak Telekom, a.s.). 
8. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 

fakulty. 
9. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty. 
10. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej 

fakulty. 
11. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK. 
12. Návrh úpravy cien za ubytovanie študentov vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. 
13. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ na volebné obdobie 2016 - 2018. 
14. Určenie volebných obvodov pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov 

na volebné obdobie 2016 - 2018. 
15. Doplňujúce voľby do Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 
16. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 
17. Rôzne. 
18. Záver. 

 
Uznesenie č. 2. 4/2016 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 
RNDr. Michal Greguš, PhD.,  
Mgr. Gašpar Fronc a 
Mgr. Marek Pleva. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A K A D E MI C K Ý S E N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . B OX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 3. 4/2016 

Akademický senát UK  
I. 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2015, 
II. 

schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 podľa 
písomne predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 4. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2016. 
 
Uznesenie č. 5. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 - miestnosť č. 40 s celkovou výmerou 16,5 m2 

v budove č. súpisné 6, D 1 prízemie, na ulici Botanická 7 v obci 
Bratislava - mestská časť 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, parcela č. 3118 o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba 
nachádza 

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

Účel nájmu, spôsob 
a rozsah užívania 
predmetu nájmu 

poskytovanie kopírovacích a obdobných administratívnych služieb, 
predaj kancelárskych a školských potrieb 

Výška nájomného 657,20 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 291,14 EUR ročne + DPH (dodávka elektrickej energie, tepla) 
Doba nájmu od 15.9.2016 do 14.9.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 6. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 - miestnosť č. 939 o výmere 10 m2 

v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická 
č. 7, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava 
IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 
č. 727 vydanom katastrálnym úradom Správou  katastra pre hlavné 
mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 
3146 o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Martin Derner, Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného 
výtvarníckeho tovaru 

Výška nájomného 398,30 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 
Energie a služby 81,06 EUR ročne + DPH (vypočítaná na základe cien a nákladov 

v roku 2015) 
Z toho: 
elektrická energia   6,48 EUR + DPH 
ostatné služby       74,58 EUR + DPH 
(upratovanie spoločných priestorov, strážna služba, revízia a  
údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia) 

Doba nájmu od 1.7.2016 do 31.12.2018 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 7. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 o výmere 7,44 m2 
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén 1) 

Identifikácia nájomcu Fitfood s.r.o., Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava 
IČO: 45 865 175 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

sklad 
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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 1.9.2016 do 31.12.2018 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Uznesenie č. 8. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 D, prízemie o výmere 47,82 m2 

Identifikácia nájomcu Motyčka Václav, Andreja Mráza 4, 821 03 Bratislava 
Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

klubovňa 

Výška nájomného 40 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 1.7.2016 do 30.6.2019 

 
poplatky za obdobie od 1.5.2016 do 30.6.2016 budú fakturované 
ustanovením o faktickom užívaní predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
Uznesenie č. 9. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 priestoru kotolne súp.č.6135, č. parcely 2939  
o výmere 431,45 m2 

Identifikácia nájomcu Richard Tahotný, Cajlanská 49, 90201 Pezinok  IČO: 41 029 216 
Účel nájmu, spôsob  prevádzka pohostinského zariadenia - baru 
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 303,79 m2 - bar) 
5,53 EUR/m2/rok bez DPH (priestory o výmere 127,66 m2 - letná 
terasa) 

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

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2021 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 10. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 o výmere 3 m2  
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, vestibul) 

Identifikácia nájomcu Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
IČO: 36 631 124 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

balíkomat 
 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH 
Energie a služby paušálny poplatok 250 EUR + DPH 

Doba nájmu od 1.11.2016 do 31.10.2019 
Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 11. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 I, prízemie o výmere 1 m2 
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Identifikácia nájomcu SPECTOPRINT s.r.o., Ševčenkova 1043/24, 851 01 Bratislava  
IČO: 47 931 922 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

kopírovací automat 

Výška nájomného 600 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby zálohový poplatok 120 EUR/m2/rok plus DPH  
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.9.2016 do 31.8.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 12. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 JLF UK: bufet so zázemím, spolu o výmere 
64,5 m2, z toho: 
bufet:                   49,12 m2 
prípravovňa:          4,96 m2 
WC zamestnanci:  2,88 m2 
sklad:                     7,56 m2 
ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove SO 02 BioMed Martin, 
súpisné číslo stavby 11161, v lokalite Malá Hora 4C v Martine, 
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 
vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin, 
katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na 
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 151/11 o výmere 2725 m2, na 
ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 
IČO: 44 061 242 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

prevádzkovania bufetu UNIVERSITY CAFE 
Bufet zabezpečí predaj najmä nasledovného sortimentu: nealko 
nápojov, obložených bagiet, zeleninových a majonézových šalátov, 
kávových špecialít, zákuskov, sladkého a slaného pečiva a predaj 
doplnkového potravinového tovaru. 

Výška nájomného 926 EUR ročne  (20 EUR/m2/rok) 

Energie a služby nepretržitá strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu 
paušálne 82 EUR/rok bez DPH (98,40 EUR s DPH) 
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dodávka elektrickej energie, dodávka tepla a teplej vody a dodávka 
pitnej vody - je určená prenajímateľom preddavkovo na základe 
kalkulácie spotreby energií podľa technických parametrov 
spotrebičov v bufete - preddavok za spotrebu energií: 
378 EUR/rok bez DPH  (453,60 EUR vrátane DPH za rok) 
 
Vyúčtovanie cien energií a služieb sa uskutoční po skončení 
kalendárneho roka na základe skutočnej spotreby a cien energií 
podľa dodávateľských faktúr. Na základe skutočnej spotreby sa 
vystaví list platieb za energie a služby na nasledujúci rok.   
Takto vypočítaná cena za energie a služby sa zvýši o 20 % DPH.  

Doba nájmu od 15.8.2016 do 14.8.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 13. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 registra „E“, parc. č. 20801 nachádzajúcich sa v k. ú. 
Karlova Ves a  uvedenom na LV č. 5284 (pri moste Lafranconi) 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava  
IČO 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je časť pozemku registra „E“ parc. č. 20801, na 
ktorom je umiestnené jedno reklamné  zariadenie  (ďalej len „RZ“).  
V zmysle  Rozhodnutia  OÚ  Bratislava,  katastrálneho  odboru 
č. 2/2014/ROEP Karlova Ves, zo dňa 11. 12. 2014, je pozemok 
evidovaný vo vlastníctve UK. 
 
Uznesením č. 24. 2/2016 zo 4. zasadnutia AS UK dňa 20. apríla 
2016 bol udelený súhlas s nájmom nehnuteľného majetku na 
umiestnenie RZ s tromi reklamnými plochami rozmeru 8,0 x 5,0 m 
v tvare „�“. 
 
Nájomca žiada o súhlas so zväčšením veľkosti reklamných plôch 
RZ na veľkosť 9,6 x 8,2 m v tvare „�“. 

Výška nájomného výška nájmu za zväčšené RZ je 5 335 EUR ročne  
Výška nájmu za zväčšené RZ bude nájomcovi fakturovaná po jeho 
osadení a oznámení prenajímateľovi. 

Energie a služby bez energií 
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Doba nájmu Zmluva o nájme pozemku bola uzatvorená na dobu určitú, na päť 
rokov od 01. 05. 2016 do 30. 04. 2021. 
Zväčšené veľkosti reklamných plôch budú predmetom dodatku 
k platnej zmluve o nájme pozemku č. V/3/16/RUK. 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Náklady stavebného konania a všetky finančné náklady spojené 
s osadením reklamného zariadenia znáša v plnom rozsahu nájomca. 

 
 
Uznesenie č. 14. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 

predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú  
v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej 
ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k. ú. 
Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby 
6216 a č. par. 3155/11 

Identifikácia nájomcu TJ Slávia Medik pri Lekárskej fakulte UK, Sasinkova 2,  
813 72  Bratislava   IČO: 31 791 786 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

uskladnenie lodí na siedmich úložných priečkach stojanov v hangári 
Lodenice CUŠ UK 

Výška nájomného 33 EUR/rok/1 úložná priečka bez DPH (39,60 EUR/rok s DPH) 
cena za 7 úložných priečok je 277,20 Eur ročne s DPH 

Energie a služby bez energií 
Doba nájmu od 1.1.2017 do 31.12.2021 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 15. 4/2016 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 

A) nebytový priestor o výmere 145 m² - sklad, nachádzajúci sa na 
ul. Staré Grunty 55, v obci Bratislava, B-7, súp. č. 6311, parcela 
č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727 
B) parkovacia plocha o výmere 20 m², parcela č. 3017/17, k. ú. 
Karlova Ves, LV 727 
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Identifikácia nájomcu IPOS Slovakia s.r.o., Jamnického 16, 841 05 Bratislava  
IČO: 35 872 683 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

A) sklad materiálu 
B) parkovacia plocha 

Výška nájomného A) 3 915 EUR ročne (27 EUR/m2/rok)  
B) 280 EUR ročne (14 EUR/m2/rok) + 56 EUR DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu  
paušálne 6 EUR/m2/1 rok (870 EUR ročne + 174 EUR DPH) 
 
nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektrickej energie má 
minimálny 

Doba nájmu od 1.9.2016 do 31.8.2019 

Technické zhodnotenie 
predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
 

Uznesenie č. 16. 4/2016 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemkov 
parc. č. 3117/1, 3117/9, 3117/10, 3117/11, 3117/12, 3117/14, 3117/16, 3117/25, katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísaných na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, 
v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v rozsahu určenom geometrickým 
plánom č. 15/2006 vypracovaného spoločnosťou Geofo s.r.o. za odplatu 1,5 €/m. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva uloženia telekomunikačného vedenia a práva 
uloženia ochranného pásma telekomunikačného vedenia. 

Investor stavby Slovak Telekom, a.s. sa zaväzuje pri realizácii stavby rešpektovať už existujúce 
káblové vedenie VI Družba UK, ktoré je uložené na predmetných pozemkoch. 

 

Uznesenie č. 17. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Farmaceutickej fakulty. 

 

Uznesenie č. 18. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 
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Uznesenie č. 19. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 Študijného 
poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty. 

 

Uznesenie č. 20. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK 
v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

 

Uznesenie č. 21. 4/2016 

Akademický senát UK schvaľuje 

I. 

Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od 31. augusta 
2016, 

II. 

Dodatok k cenníku za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK (ceny platné od 31.08.2016). 

 

Uznesenie č. 22. 4/2016 

Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 1 až 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 
Zásad volieb do Akademického senátu UK  

I. 

vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 5. septembra 
2016 do 4. novembra 2016. 

 

Uznesenie č. 23. 4/2016 

Akademický senát UK určuje volebné obvody pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl a počty 
v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 – 2018 takto: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta   1 delegát 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu  1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

           1 delegát 

 

Uznesenie č. 24. 4/2016 

Akademický senát UK volí Emila Hankovského za člena Volebnej a mandátovej komisie 
Akademického senátu UK. 

 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


