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Výpis uznesení zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18. apríla 2012

Uznesenie č. 3
Akademický senát UK vyhlasuje voľby so Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 20122014 na 14 uvoľnených mandátov, ktoré budú na základe dohody študentskej časti
Akademického senátu UK medzi jednotlivé fakulty UK rozdelené nasledovne:
Prírodovedecká fakulta - 2 samostatné mandáty
Fakulta managementu - 2 samostatné mandáty
Lekárska fakulta - 1 samostatný mandát
Evanjelická bohoslovecká fakulta - 1 samostatný mandát
Fakulta matematiky fyziky a informatiky - 1 samostatný mandát
Jesseniova lekárska fakulta - 1 samostatný mandát
Farmaceutická fakulta - 1 samostatný mandát
Právnická fakulta - 1 samostatný mandát
Filozofická fakulta - 1 samostatný mandát
Fakulta sociálnych a ekonomických vied - 1 samostatný mandát
Pedagogická fakulta - 1 samostatný mandát
Fakulta telesnej výchovy a športu a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
- 1 spoločný mandát
Voľby do Študentskej rady vysokých škôl sa uskutočnia najneskôr do 16. 5. 2012.
Podrobnosti o konaní volieb na jednotlivých fakultách spresnia a oznámia akademickej obci
Akademické senáty fakúlt alebo ich volebné komisie najneskôr 5 pracovných dní pred ich
realizáciou. Po vykonaní volieb volebné komisie fakúlt následne oznámia výsledky a zašlú
zápisnicu o konaní volieb najneskôr do 18. 5.2012 predsedovi Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 4
Akademický
senát UK odporúča Študentskej rade vysokých škôl, aby v snahe
o Sprehľadnenie budúcich volieb zástupcov jednotlivých vysokých škôl doplnila a spresnila
svoju vnútornú legislatívu o podrobnosti, týkajúce sa realizácie volieb, predovšetkým
o informácie z akých zdrojov ak akému dátumu sa vypočítava z počtu študentov nárok na
počet mandátov, informácie o podmienkach vyhlasovania a realizácie volieb a prípadne
informácie o metodike vnútro univerzitného rozdelenia mandátov do Študentskej rady
vysokých škôl.
Uznesenie č. 5
Akademický senát UK - študentská časť - zvolil za zástupcu Akademického senátu UK do
Študentskej rady VŠ na funkčné obdobie 2012 - 2014 Mgr. Jaroslava Sýkoru, študenta
doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK.

Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil nižšie uvedené žiadosti o prenájom nehnuteľností. Žiadosť
o prenájom firme R.D.M., s. r. o. (bod č. 9) Akademický senát UK schválil s podmienkou, že
pri vyhotovení zmluvy o predlžení nájmu bude predložené povolenie od hygienika na
prevádzkovanie pohostinskej činnosti. Predlženie žiadosti o prenájom spoločnosti Zorislav
Tikl - ZORO, Akademický senát UK neschválil. Žiada predkladateľa o vysvetlenie nízkej
ceny za spotrebu vody pri prevádzke nápojového automatu.
1. POS Media Slovakia, s. r. o., nebytové priestory na stene chodby 3 m2 v budove JLF
UK, nebytové priestory na stene chodby 3 m2 v budove JLF UK, nebytové priestory
na stene chodby 3 m2 v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, na umiestnenie
násteniek na reklamu. Spolu 3 ks násteniek. Nájomné: 66,39 €/l nástenka/rok. Energie
nečerpané. Doba nájmu: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2015. Podáva JLF.
2. Wrigley Slovakia, s. r. o., nebytový priestor na automat na sladkosti o výmere 1 m2•
Nájomné: 120 €/m2/rok. Energia podľa odberu. Doba nájmu: 1. 5. 2012 - 3. 4. 2015.
Podáva FiF.
3. Mgr. Miroslav Ciho - ABL PRINT (predlženie zmluvy), nebytový priestor ako
predajňa o výmere 18,5 m2 a sklad o výmere 9,56 m2 v budove fakulty. Nájomné:
predajňa - 90 €/m2Irok, sklad - 35 €/m2Irok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia
paušállO €/mesiac. Teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu: 1. 8. 201231. 7. 2017. Podáva FTVŠ.
4. IPG Consult, s. r. o. nebytové priestory o rozlohe 13,03 m2 v budove fakulty ako
kancelária. Nájomné: 104 €/m2Irok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia paušál 5
€/mesiac, teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu. 1. 1. 2012 - 31. 12.
2016. Podáva FTVŠ.
5. Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM (predlženie nájmu), časť oplotenia areálu na 3 .ks
reklamných panelov. Cena: 400 €/rok/l pútačo Energia sa nečerpá. Doba nájmu: 1. 1.
2012 - 31. 12.2016. Podáva FTVŠ.
6. Igor Spiegel - SPIEGEL (predlženie zmluvy), umiestnenie automatu v budove fakulty
na 2 m2. Nájomné: 400 €/rok + ročné zvýšenie o infláciu. Energia podľa výkonu
automatu, teplo a likvidácia odpadu v cene nájmu. Doba nájmu: 1. 1. 2012 - 31. 12.
2016. Podáva FTVŠ.
7. 2D. S. r. O. (predlženie zmluvy), suterén v budove fakulty o výmere 162,11 m2,
parkovací box na nádvorí o rozlohe 10 m2. Prevádzkovanie práčovne. Nájomné za
práčovňu: 39 €/m2/rok, za parkovací box 200 €/rok. Energia a voda podľa merača,
teplo podľa m2. Doba nájmu: 1. 3. 2012 - 28.2.2013. Podáva F.TVŠ.
8. Seifertová Silvia (predlženie nájmu), prevádzkovanie bufetu v bývalej vrátnici
Botanickej záhrady. Nájomné: 200 €/rok. Energia podľa merača. Doba nájmu: 1. 4.
2012 - 31. 10. 2012. Podáva Botanická záhrada UK.
9. R.D.M., S. r. O. (predlženie nájmu), nebytový priestor v budove VI Družba o výmere
174 m2 na účel pohostinskej činnosti. Nájomné: 18,3139 €/m2Irok. Energia a voda
podľa merača, teplo 1729,56 €/rok/celá plocha. Doba nájmu: 1. 1. 2013 - 31. 12.
2017. Podáva VI Družba.
10. GENEXPRESS, S. r. O. kancelárie a laboratórium v budove fakulty. Kancelária
v pavilóne B2 o rozlohe 20,9 m2, laboratórium v pavilóne B2 o rozlohe 43,1 m2,
kancelária v pavilóne G2 o rozlohe 34 m2 pre činnost' v oblasti diagnostiky dedičných
ochorení. Nájomné: 66 €/m2Irok. Služby v kancelárii o rozlohe 20,9 m2: elektrina25,58 €/mesiac, teplo - 18,25 €/mesiac, vodné a stočné - 10,63 €/mesiacll osoba,
odvoz odpadu - 1,33 €/mesiacll osoba. Služby v laboratóriu o rozlohe 43,1 m2:
elektrina - 36,03 €/mesiac, teplo - 37,62 €/mesiac, vodné a stočné - 21,26 €/mesiacl2
osoby, odvoz odpadu - 2,66 €/mesaicl2 osoby. Služby v kancelárii o rozlohe 34 m2:

elektrina - 7,23 €/mesiac, teplo - 29,68 €/mesiac, vodné a stočné - 21,26 €/mesiac/2
osoby, odvoz odpadu - 2,66 €/mesiac/2 osoby. Doba nájmu: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2017.
Podáva PriF.
11. MUDr. Adriana Kubicová, jedna úložná priečka v hangári Lodenice UK. Nájom:
uloženie 1 lode na 1 priečke 100 €/rok. Doba nájmu: 1. 4. 2012 - 31. 3. 2017. Podáva
RUK.
12. JUDr. Ladislav Tóth (predlženie nájmu), posilňovňa vo vestibule v Átriových domoch
o výmere 104,50 m2. Nájomné: 3 €/m2/rok bez DPH, energia a služby zálohovo 1,66
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1.4.2012 - 31.3.2014. Podáva VM Mlyny.
13. PMR - ELEKTRO, s. r. o. (predlženie nájmu), priestor bývalého skladu na
manželských internátoch o výmere 24,24 m2 ako kancelária. Nájomné: 50 €/m2/rok
bez DPH, energie a služby zálohovo 15 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 4. 2012 31. 3. 2017. Podáva VM Mlyny.
Uznesenie č. 7
Akademický senát UK poveruje predsedu Akademického senátu UK pozývať na zasadnutia
predsedníctva Akademického senátu UK predsedov komisií AS a hľadať s nimi možnosti
skvalitnenia práce komisií.
Uznesenie č. 8
Akademický senát UK navrhuje rektorovi UK, aby všetky vnútorné predpisy a zásadné
stanoviská a dokumenty, aj keď ich schválenie nie je podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, resp. vnútorných predpisov UK v kompetencii AS UK, zaslal aj Akademickému
senátu UK, v čase pripomienkovania na vyjadrenie. To by mohlo viesť nielen k zvýšeniu
vnútro-univerzitnej informovanosti, ale aj ku skvalitneniu a zintenzívneniu práce komisií
a pracovných skupín AS UK a v neposlednom rade aj k lepšiemu využitiu tvorivého
potenciálu členov týchto komisií v prospech rozvoja univerzity.
Uznesenie č. 9
Akademický senát berie na vedomie informáciu o Návrhu informačného systému AS UK a o
postupe na jeho implementáciu.
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