Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 23. 6. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba predsedu Akademického senátu UK
4. Voľba komisie pre voľby kandidáta na rektora UK
5. Doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK
6. Schválenie štatútu FMFI UK
7. Dodatok k štatútu Právnickej fakulty UK – schválenie
8. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2010 – schválenie
9. Zámena časti pozemkov vo vlastníctve UK v Bratislave za pozemky vo vlastníctve hl.
mesta SR Bratislavy – schválenie
10. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom UK Veda, s. r. o.
– schválenie
11. Schválenie návrhu na nákup prístrojov a techniky
12. Návrh a schválenie 5 členov do dozornej rady spoločnosti UK Veda, s. r. o.
13. Predaj nehnuteľnosti v Poprade–Veľká formou vyhlásenia verejnej súťaže –schválenie
14. Žiadosti o prenájom nehnuteľností – schválenie
15. Úprava cien ubytovania študentov na internátoch VM Mlyny a VI Družba– schválenie
16. Informácie z vedenia
17. Rôzne
Bod č. 1 – Otvorenie
Zastupujúca predsedníčka AS UK A. Z. Dubničková privítala prítomných a prečítala program
na rokovanie s doplnenými bodmi.
Uznesenie č. 1
Akademický senát schválil predložený program na rokovanie.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Zastupujúca predsedníčka AS A. Z. Dubničková navrhla zaradiť do programu na rokovanie aj
návrh riaditeľov VM Mlyny a VI Družba o úprave cien ubytovania študentov od 1. 9. 2010.
Uznesenie č. 2
Akademický senát UK schválil zaradenie do programu úpravu cien ubytovania na VM Mlyny
a VI Družba od 1. 9. 2010
Hlasovanie: za – 40, proti – 1, zdržal sa – 4

Bod č. 2 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Tomáš Charvát, MUDr. Erika Macháčová, CSc.,
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Uznesenie č. 3
Akademický senát schválil návrhovú komisiu v tomto zložení: Mgr. Tomáš Charvát, MUDr.
Erika Macháčová, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 3 Voľba predsedu Akademického senátu UK
Predseda volebnej a mandátovej komisie D. Böhmer oznámil abdikáciu predsedu
Akademického senátu UK prof. K. Mičietu a žiada senát aby navrhol kandidátov.
Navrhnutí kandidáti: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
Hlasovanie: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – 19 hlasov
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. – 22 hlasov
zdržal sa – 1
Uznesenie č. 4
Akademický senát UK schválil za predsedu Akademického senátu UK prof. RNDr. Annu
Zuzanu Dubničkovú, DrSc.
Predseda volebnej a mandátovej komisie D. Böhmer po zvolení prof. A. Z. Dubničkovej za
predsedníčku AS UK žiada senát o návrh kandidátov na 1. podpredsedu AS UK (v súlade so
starým rokovacím poriadkom AS UK), ktorou bola novozvolená predsedníčka AS.
Navrhnutí kandidáti: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová
MUDr. Erika Macháčová, CSc.
Hlasovanie: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – 17 hlasov
PhDr. Katarína Cabanová – 14 hlasov
MUDr. Erika Macháčová, CSc. – 4 hlasy
Neplatné hlasovacie lístky – 8
Uznesenie č. 5
Akademický senát UK schválil za podpredsedu AS UK doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.
V súčasnosti platný rokovací poriadok nerozlišuje 1. a 2. podpredsedu AS UK.
Bod č. 4 Voľba komisie pre voľby kandidáta na rektora UK
Predseda volebnej a mandátovej komisie D. Böhmer informoval o príprave volieb rektora UK
na obdobie od 1. 2. 2011 – 31. 1. 2015. Súčasťou prípravy je aj zriadenie komisie pre voľbu
kandidáta na rektora UK. Volebná a mandátová komisia pripravila harmonogram priebehu
volieb podľa ktorého Akademický senát UK vyhlási voľby rektora na svojom zasadnutí dňa
29. 9. 2010. Celý priebeh volieb bude riadiť komisia, ktorá bude zvolená na tomto zasadnutí.
Na žiadosť predsedu volebnej a mandátovej komisie D. Böhmera boli podané tieto návrhy za
členov komisie pre voľbu rektora UK: Lukáš Antálek (PdF), PhDr. Viera Bennárová ( FM),
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (LF), JUDr. Eduard Burda, PhD. (PraF), Mgr. Gašpar
Fronc (RKCMBF), Mgr. Tomáš Charvát (PriF), Ing. Vladimír Mikulec (RKCMBF).
Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil zriadenie komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK na
funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 v tomto zložení: Lukáš Antálek (PdF), PhDr.
Viera Bennárová ( FM), doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. (LF), JUDr. Eduard Burda, PhD.
(PraF), Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF), Mgr. Tomáš Charvát (PriF), Ing. Vladimír Mikulec
(RKCMBF).
Hlasovanie: za – 42, proti – 0, zdržal sa – 3

Za predsedu komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK bol navrhnutý doc. MUDr. Daniel
Böhmer, PhD.

Uznesenie č. 7
Akademický senát UK zvolil za predsedu komisie pre voľbu kandidáta na rektora UK doc.
MUDr. Daniela Böhmera, PhD.
Hlasovanie: za 43, proti – 2, zdržal sa – 0

Bod č. 5 Doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu UK
Predsedníčka AS A. Z. Dubničková pripomenula, že doplňovacie voľby do študentskej časti
AS UK boli vyhlásené na zasadnutí Akademického senátu dňa 19. 5. 2010 a požiadala
predsedu volebnej a mandátovej komisie D. Böhmera aby informoval o odporúčanom termíne
týchto volieb. Podľa D. Böhmera, predsedu volebnej a mandátovej komisie AS, komisia
odporúča, aby sa doplňovacie voľby uskutočnili od 20. 9. – 15. 10. 2010 keď sa už študentom
začne semester v novom akademickom roku.
Uznesenie č. 8
Akademický senát schválil doplnenie uznesenia č. 13 z 19. 5. 2010, podľa ktorého sa
doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK musia uskutočniť najneskôr do 18. 10. 2010.
Dovtedy musia byť odovzdané do kancelárie AS aj zápisnice o voľbách z jednotlivých fakúlt
s menami a kontaktmi nových členov Akademického senátu UK.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 6 Štatút FMFI UK – schválenie
Predsedníčka AS informovala o štatúte, ktorý predložila fakulta Matematiky fyziky
a informatiky na schválenie v Akademickom senáte. Podľa vyjadrenia E. Burdu, právna
komisia AS odporúča predložený štatút schváliť.
Uznesenie č. 9
Akademický senát schválil štatút fakulty Matematiky fyziky a informatiky UK.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 7 Dodatok k štatútu Právnickej fakulty UK – schválenie
E. Burda vysvetlil dôvod vyhotovenia dodatku k štatútu Právnickej fakulty podľa ktorého
zásadnou zmenou, ktorú dodatok prináša je voľba dekana fakulty. Podľa dodatku môže
navrhovať kandidáta na voľbu dekana akademická obec fakulty.
Uznesenie č. 10
Akademický senát UK schválil dodatok k štatútu Právnickej fakulty UK.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 8 Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2010
Rektor UK predložil na schválenie rozpočet výnosov a nákladov na rok 2010 pričom
poznamenal, že je v súlade so zákonom a bol prerokovaný vo finančnej komisii AS. E.
Macháčová: finančná komisia AS po prerokovaní odporúča rozpočet schváliť.
Uznesenie č. 11
Akademický senát schválil jednomyseľne rozpočet výnosov a nákladov Univerzity
Komenského na rok 2010.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 9 Zámena časti pozemkov vo vlastníctve UK v Bratislave za pozemky vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy – schválenie

Rektor UK informoval o zámene pozemkov z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia
zimného štadióna O. Nepelu“. Pozemok je zatiaľ prenajatý mestom, ktoré chce na tomto
pozemku vytvoriť pešiu zónu – námestie na ulici Odbojárov aby bol lepší prístup k štadiónu.
Keďže mesto nemá peniaze na kúpu tohto pozemku chce to riešiť výmenou za časť pozemku
na Gondovej ulici pred Filozofickou fakultou UK. Podmienky výmeny budú prerokované
s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré je vlastníkom pozemku na Gondovej ulici. Podľa
vyjadrenia rektora UK dekan Farmaceutickej fakulty súhlasí s výmenou pozemku na ulici
Odbojárov s menej ako polovicou z parkoviska. V prípade nesúhlasu tejto výmeny
prichádzalo by do úvahy aj vyvlastnenie zo strany mesta preto považuje tento spôsob za
najlepší. M. Kusá podporila túto výmenu čo zdôvodnila tým, že parkovisko na Gondovej je
nevýhodné pre zamestnancov, je spoplatnené. E. Sedlárová nesúhlasí s výmenou pretože tým
by sa zabránilo prístupu do jedného vchodu Farmaceutickej fakulty kde je úzky priestor. Dala
na zváženie výmenu druhej časti parkoviska. M. Greguš podporuje výmenu kvôli zriadeniu
parkoviska na Gondovej ul. a Univerzita bude rokovať o finančnej náhrade pre Farmaceutickú
fakultu. Podľa K. Cabanovej je podstatné, že UK nepríde o pozemok. E. Burda taktiež
podporil výmenu pretože pri vyvlastnený by Univerzita dopadla horšie. K. Stoláriková
položila otázku, komu by slúžilo parkovisko ak by zostalo naďalej farmácii. E. Macháčová
poznamenala, že finančná komisia AS nezaujala stanovisko k tejto zámene. Rektor UK znovu
zdôraznil, že toto je najlepšie riešenie a podľa vyjadrenia dekana Farmaceutickej fakulty
otázka náhradného parkoviska by sa v prípade výmeny riešila v areáli budovy. Po diskusii D.
Böhmer navrhol tajné hlasovanie za výmenu pozemku.
Uznesenie č. 12
Akademický senát návrh, aby sa za výmenu pozemku na ulici Odbojárov vo vlastníctve
Univerzity Komenského za pozemok na Gondovej ulici vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy hlasovalo tajne, neschválil.
Hlasovanie: za – 17, proti – 19, zdržal sa – 6

Rektor UK poznamenal, že uznesenie o výmene pozemku treba spresniť poznámkou, že ide
o zámenu maximálne polovice parkoviska zo strany Trnavskej ulice.
Uznesenie č. 13
Akademický senát UK schválil zámenu časti pozemkov na parc. č. 11279/17 a na parc. č.
11279/22 zapísané na LV č. 1401 a 54010, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Univerzity
Komenského a nachádzajú sa v mestskej časti Nové Mesto, okres Bratislava III, kat. územie
Nové Mesto, najviac však jednu polovicu výmery parkoviska zo strany Trnavskej ulice, za
časť pozemku na parc. č. 21345/1, ktorá sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto okres
Bratislava I, kat. územie Staré Mesto, zapísaná na LV č. 1656 vo výlučnom vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy v rovnakej alebo porovnateľnej výmere.
Hlasovanie: za – 34, proti – 4, zdržal sa - 4

Bod č. 10 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom UK Veda, s.
r. o.
Rektor UK vysvetlil, že cieľom spoločnosti je vytvoriť podmienky pre prenos vedy
a výskumu do praxe, zakladať spoločnosti spin-off za spoluúčasti zamestnancov jednotlivých
fakúlt. Pripomenul, že v tejto veci oslovil dekanov jednotlivých fakúlt z ktorých mnohí ešte
neodpovedali a bude musieť počkať na vyjadrenie všetkých. Uviedol príklad STU
v Bratislave kde tento program je v praxi už 2 roky. Pre vysvetlenie dodal, že na zmluve musí
byť uvedené meno rektora a nie iba funkcia. Založením tejto spoločnosti sa zníži nelegálne
využívanie prístrojov a miestností. K. Mičieta podporil rektora a odporúča schváliť založenie
tejto spoločnosti. E. Burda tlmočil postoj právnej komisie AS, ktorá odporúča založenie

spoločnosti s pripomienkami. Podľa E. Macháčovej, finančná komisia zaujme postoj po
vyjadrení dekanov jednotlivých fakúlt. M. Kevický pripomenul senátu vyjadrenie rektora UK,
podľa ktorého nebude schvaľovanie zakladania tejto spoločnosti už predkladať, na čo rektor
UK reagoval opravou výroku v tom zmysle, že ak sa dekani nevyjadria nebude v tejto veci
ďalej konať.
Uznesenie č. 14
Akademický senát UK schválil založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
názvom UK Veda, s.r.o., ktorá bude špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom
UK. Jediným zakladateľom tejto spoločnosti bude Univerzita Komenského v Bratislave
s vkladom 20 000 €.
Hlasovanie: za – 32, proti – 1, zdržal sa – 9

Bod č. 11 Schválenie návrhu na nákup prístrojov a techniky
Rektor UK predložil na schválenie nákup prístrojov a techniky, ktoré majú vyššiu hodnotu
ako 850 000 € a v prípade nákupu zo štrukturálnych fondov musia byť podľa zákona
o vysokých školách schvaľované v Akademickom senáte. Podľa J. Hrenáka pri takto
predloženom návrhu senát nemá informáciu, nákup čoho presne schvaľuje. M. Putala
navrhuje v uznesení spresniť, že nákup je v súlade so schváleným rozpočtom projektu.
Uznesenie č. 15
Akademický senát UK schválil nákup prístrojov a techniky v súlade so schváleným
rozpočtom projektu v hodnote vyššej ako 850 000 € z prostriedkov štrukturálnych fondov.
Hlasovanie: za – 45, proti – 0, zdržal sa – 0

Bod č. 12 Návrh a schválenie 5 členov do dozornej rady spoločnosti UK Veda, s. r. o. –
schválenie
Predsedníčka AS požiadala senát aby navrhol 5 členov do dozornej rady spoločnosti UK
Veda. Za členov dozornej rady boli navrhnutí nasledovní členovia senátu a akademickej obce:
PhDr. Katarína Cabanová, Mgr. Gašpar Fronc, Jaroslav Hrenák, RNDr. Hyacinta Koščová,
PhD., prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr. Petronela
Luprichová, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. Rektor UK
poznamenal na pripomienku E. Burdu, že P. Luprichová, ktorá nie je členkou senátu je
navrhnutá preto lebo pozná problematiku prípravy materiálov spoločnosti s ručením
obmedzeným, že podporuje takýto návrh. Ďalej E. Burda poznamenal, že dozorná rada sa
volí na neurčité obdobie a člen môže byť odvolaný kedykoľvek.
Uznesenie č. 16
Akademický senát UK schválil do dozornej rady spoločnosti UK Veda v zmysle čl. VIII.
Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným nasledovných 5 členov
akademickej obce UK: PhDr. Katarína Cabanová, prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Mgr.
Petronela Luprichová, doc. RNDr. Martin Putala, CSc., doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
Hlasovanie: PhDr. Katarína Cabanová (22 hlasov), prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (25 hlasov), Mgr. Petronela
Luprichová (28 hlasov), doc. RNDr. Martin Putala, CSc. (21 hlasov), doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (24 hlasov).

Bod č. 13 Predaj nehnuteľnosti v Poprade–Veľká formou vyhlásenia verejnej súťaže –
schválenie
Rektor UK opísal stav budovy a konštatoval, že je v zlom stave. Na rekonštrukciu by
Univerzita potrebovala veľa finančných prostriedkov, preto sa prikláňa k predaju.
Momentálne je v prevádzkovej strate. Po prípadnom schválení predaja sa zverejní predaj
ale pravdepodobne bude ťažké predať budovu v takomto stave. E. Macháčová: finančná

komisia AS neprijala v tejto veci uznesenie, boli aj výhrady k predaju. Podľa K. Mičietu sa
v senáte schvaľuje rozpočet a je škoda že sa nemyslelo aj na túto budovu. Rektor UK dúfa, že
za cenu predaja kúpi Univerzita budovu bližšie k miestnej doprave. V opačnom prípade bude
musieť Univerzita do nej investovať alebo je tretia možnosť, že sa prenajme. Na návrh G.
Fronca aby sa prenajal na podnikateľské účely reagovala prorektorka M. Duračinská tak, že
by sa podľa občianskeho zákonníka musela najprv dať do stavu užívania a na to treba
investície. J. Rybár je proti predaju. Podľa M. Kanovského možnosť predaja alebo prenájmu
patrí do kompetencie iných, senát nemá možnosti hľadať spôsob využívania. K. Stoláriková
nie je za investovanie do budovy, keď fakulty potrebujú peniaze na dôležitejšie veci. L.
Križan – nepozná situáciu ani dom ale podľa neho predaj by mal byť krajným riešením.
Rektor UK znova zdôraznil, že nie sú peniaze na rekonštrukciu a finančné prostriedky
z predaja idú do pôžičkového fondu. Kvestorka UK informovala, že za posledné 2 roky sa
v budove neubytoval nikto zo zamestnancov UK, preto správca tam ubytoval robotníkov
a podľa odborníkov potrubie prasklo únavou materiálu nie nedbalosťou.
Uznesenie č. 17
Akademický senát UK schválil predaj pozemku na parc. č. 227 o rozlohe 759 m2, na parc. č.
228 o rozlohe 231 m2 a dvojpodlažnej budovy postavenej na parc. č. 227 na Scherfelovej ul.
č. 2 v obci Poprad-Veľká, okres Prešov, kat. územie Veľká, zapísaných na LV č. 107 formou
obchodnej verejnej súťaže. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve Univerzity Komenského
v Bratislave. Všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností bola stanovená znaleckým
posudkom č. 02/2010, ktorý vypracoval súdny znalec Ing. Miroslav Gromada, Svätoplukova
č. 2726/25, 05801 Poprad na 226 000 €.
Hlasovanie: za – 24, proti – 7, zdržal sa – 7

Bod č. 14 Schválenie žiadostí o prenájom nehnuteľností
E. Macháčová, predsedníčka finančnej komisie AS referovala o výsledku zasadnutia komisie
týkajúce sa žiadostí o prenájom nehnuteľností. Finančná komisia AS odporúča schváliť
všetky predložené žiadosti.
Uznesenie č. 18
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností:
1. ROS reklamná spoločnosť , s. r. o., predĺženie zmluvy o prenájom priestorov UK na
reklamu (zariadenia formátu A1 alebo B1). Cena – 38,81 €/1 reklamné zariadenie/rok.
Podsvietené zariadenie (formát B1) 0,13 €/1 zariadenie/1 deň (12 hodín). Doba nájmu:
1. 1. 2011 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
2. VaKaS, s. r. o., Staré grunty, prenájom plechových garáží o výmere 145 m2. Cena – 23
€/m2/rok, energie podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 6. 2010 – 31. 5. 2015. Podáva RUK.
3. KÁVOMATY, s. r. o. priestory Družby na umiestnenie nápojového automatu
vo výmere 1 m2. Cena – 39,83 €/m2/rok. Cena za služby – 50 €/rok s DPH. Doba
nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2013. Podáva VI Družba.
4. EUROINEX, s. r. o., priestory Družby vo výmere 2 m2 na umiestnenie nápojových
automatov. Cena – 39,83 €/m2/rok. Cena za služby 50 €/rok s DPH (na kusový
predaj), 130,66 €/rok s DPH (nápojový, potreba ohrievania). Doba nájmu: 1. 7. 2010 –
30. 6. 2013. Podáva VI Družba.
5. DanDoMed, s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo výmere 47.82 m2, ako
ambulancia odborného lekára. Cena – 2909,60 €/rok. Energia podľa spotreby. Voda +
kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah + OLO + ochrana 396,24 €/rok s DPH. Doba
nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
6. Femina centrum, s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo výmere 35.44 m2,
ako ambulancia odborného lekára. Cena – 2223,20 €/rok. Energia podľa spotreby.

Voda + kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH , výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok s DPH.
Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
7. ImunoAlergoDom, s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo výmere 12.35 m2,
ako ambulancia odborného lekára. Cena – 2405,50 €/rok. Energia podľa spotreby.
Voda + kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok s DPH.
Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
8. K.ORT, s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo výmere 43,70 m, ako
ambulancia odborného lekára. Cena – 2741 €/rok. Energia podľa spotreby. Voda +
kúrenie 10,78 € m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok s DPH. Doba
nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
9. Magapraktik , s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo výmere 43.76 m2 ako
ambulancia odborného lekára. Cena – 2645,80 €/rok. Energia podľa spotreby. Voda +
kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok s DPH. Doba
nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
10. MUDr. Mária Bruckmayerová, s. r. o., nebytové priestory na Ružinovskej ul. vo
výmere 53.78 m2 ako ambulancia odborného lekára. Cena – 3373,40 €/rok. Energia
podľa spotreby. Voda + kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24
€/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
11. MUDr. Galina Taragelová, nebytové priestory na ul. Odbojárov vo výmere 41.66 m2
ako ambulancia odborného lekára. Cena – 2220,40 €/rok. Energia + služby paušálne
23,50 €/mesiac. Doba nájmu: 1. 7. – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
12. Všeobecný lekár pre dospelých, nebytový priestor na Ružinovskej ul. vo výmere 54.40
m2 ako ambulancia odborného lekára. Cena – 3412 €/rok. Energia podľa spotreby.
Voda + kúrenie 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok s DPH.
Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
13. NZZ, MUDr. Helena Hošeková, nebytový priestor na ul. Odbojárov vo výmere 49.20
m2 ako ambulancia odborného lekára. Cena – 1724 €/rok. Energia + služby paušálne
23,50 €/mesiac. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
14. MUDr. Oľga Balažiová, s. r. o., nebytový priestor na Ružinovskej ul. vo výmere 48.30
m2 ako ambulancia odborného lekára. Cena – 3029 €/rok. Energia podľa spotreby.
Voda + kúrenie paušálne 10,78 €/m2/rok s DPH, výťah+OLO+ochrana 396,24 €/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
15. Slovenská lekárnická komora Bratislava, nebytový priestor na ul Odbojárov vo
výmere 32,76 m2 ako kancelárske priestory. Cena – 100 €/m2/rok, energie a služby
paušálne 30 €/mesiac. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2014. Podáva FaF.
16. VeV, s. r. o., miestnosti v unimobunke vo výmere 671 m2 (kancelárske 146 m2,
skladové 322 m2, prevádzkové 203 m2). Cena – 23,24 €/m2/rok bez DPH. Paušálny
poplatok energií 9,96 €/m2/rok + DPH. Kancelárske priestory 15,25 €/m2/rok + DPH,
skladové priestory 6,91 €/m2/rok + DPH, prevádzkové priestory 10,97 €/m2/rok +
DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 31. 6. 2015. Podáva VM Mlyny.
17. TV LUX, s. r. o. priestor v bloku o výmere 42,82 m2 ako vysielacie štúdio. Cena – 45
€/m2/rok bez DPH. Energie a služby podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 11. 2010 – 31.
10. 2015. Podáva VM Mlyny.
18. Master Fisch, s. r. o. priestor v unimobunke o výmere 270 m2 ako sklad. Cena – 13,28
€/m2/rok bez DPH. Energie paušál 9,96 €/m2/rok s DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2010 – 31.
3. 2015. Podáva VM Mlyny.
19. Roxy catering, s. r. o. bývalá kuchyňa a jedáleň na internáte o výmere 540,54 m2 ako
sklad. Cena – 10 €/m2/rok bez DPH. Energia podľa spotreby, bez vykurovania.
Ostatné paušálne 1 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2015. Podáva
VM Mlyny.

20. Lux Comunication, o. z. priestor v bloku o výmere 802,18 m2. Kancelárie 397 m2,
sklady, chodby, soc. zariadenie 405,18 m2. Cena – 33,19 €/m2/rok bez DPH, energie
a služby podľa spotreby. Doba nájmu: 1. 11. 2010 – 31. 10. 2015. Podáva VM Mlyny.
21. Orange Slovensko, a. s., strecha novej budovy UK. Cena 5500 €/rok s DPH. Doba
nájmu: od konca r. 2010, resp. začiatku roka 2011 – 5 rokov. Podáva RUK.
22. Pavol Mikula GastroLine, časť haly v budove UK vo výmere 88 m2 ako kaviareň.
Cena – 20 €/m2/rok. Energie podľa spotreby. Doba nájmu: 5 rokov. Podáva RUK.
Hlasovanie: za – 38, proti – 1, zdržal sa – 1

Bod č.15 Úprava cien ubytovania študentov na internátoch VM Mlyny a VI Družba –
schválenie
Predsedníčka AS informovala o predloženom návrhu úpravy cien ubytovania študentov na VI
Družba a VM Mlyny. Úpravu ceny ubytovania na VI Družba zdôvodnil I. Daňo, riaditeľ
internátu tým, že v porovnaní s rokom 2009 vzrástli náklady na ubytovanie čo musí
kompenzovať zvýšením ceny plošne o 3 € mesačne. Riaditeľ VM Mlyny R. Gula navrhuje
zvýšenie o 5 % mesačne a toto zvýšenie považuje za spravodlivé. T. Charvát predseda
ubytovacej komisie AS informoval senát o zasadnutí komisie, ktorá po dosiahnutí určitých
kompromisov s týmto zvýšením súhlasí. Podľa rozboru hospodárenia zvýšenie ceny vyvolal
nárast energie aj realizované rekonštrukcie, ktoré sú aj plánované avšak ak sa neuskutočnia
môže sa cena za ubytovanie zmeniť.
Uznesenie č. 19
Akademický senát UK schválil úpravu cien ubytovania študentov Univerzity Komenského na
VM Mlyny o 5 % mesačne a na VI Družba o 3 € mesačne s účinnosťou od 1. 9. 2010.
Hlasovanie: za – 31, proti – 2, zdržal sa – 5

Bod č. 16 Informácie z vedenia
Rektor UK v úvode pozval prítomných na slávnosť v Botanickej záhrade pri príležitosti
skončenia akademického roku, ktorá bude 24. 6. 2010 od 18. hod. v Botanickej záhrade. Ďalej
informoval o príprave a zámere zriadenia pôžičkového fondu UK na kapitály a na
reprodukcie, ktorý ešte bude predmetom rokovania kolégia rektora UK.
Bod č. 17 Rôzne
L. Križan člen senátu za študentskú časť sa rozlúčil so senátom s oznámením, že ukončil
ašpirantúru a odchádza z fakulty. J. Vantuch informoval o postoji Rady vysokých škôl
k vymenovaniu nových členov do Akreditačnej komisii k 1. 9. 2010. RVŠ SR prejavila
nespokojnosť s predloženým návrhom pretože je nevyvážený, chýbajú odborníci z prírodných
a technických vied a žiadala vládu SR aby vzala do úvahy nespokojnosť Rady vysokých škôl
SR s predloženým návrhom. Ďalej informoval o návrhu ideového zámeru „Národnej
cestovnej mapy infraštruktúry výskumu a vývoja v SR“. Rada vysokých škôl SR navrhla do
expertnej rady 2 odborníkov z oblasti spoločenských a humanitných vied.
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