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Výpis uznesení zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2012
Uznesenie č. 1
Akademický senát UK schválil preloženie navrhovaného bodu programu „Predĺženie
ubytovania študentov na internáte Mlyny aj počas prázdnin“ na najbližšie zasadnutie AS UK.
Uznesenie č. 2
Akademický senát UK schválil predložený program zasadnutia.
Uznesenie č. 3
Akademický senát UK schválil nasledovných členov do návrhovej komisie: JUDr. Eduard
Burda, PhD., doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc., Mgr. Jaroslav Sýkora, doc. PharmDr.
Jindra Valentová, PhD.
Uznesenie č. 4
Akademický senát UK vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu
UK, ktoré sa uskutočnia na jednotlivých fakultách v termíne od 1. 10. 2012 – 19. 10. 2012.
Uznesenie č. 5
Akademický senát UK schválil účtovnú závierku UK Veda za rok 2011.
Uznesenie č. 6
Akademický senát UK schválil Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2012.
Uznesenie č. 7
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu UK č. 13//2008
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Uznesenie č. 8
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Lekárskej fakulty UK
v Bratislave.
Uznesenie č. 9
Akademický senát UK schválil Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Právnickej fakulty UK
v Bratislave.
Uznesenie č. 10
Akademický senát UK schválil Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Uznesenie č. 11
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností :
1. Createrra, (predĺženie nájmu) v budove PriF kancelária o rozlohe 21 m2. Nájomné: 66
€/m2/rok, služby a energia 33,14 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2012 – 30. 9.
2017. Podáva PriF.
2. DODO trade & services (predĺženie nájmu), v budove fakulty bagetéria a sedenie
k bufetu o rozlohe 58,90 m2. Nájomné: bufet o rozlohe 24,45 m2 – 66 €/m2/rok,
sedenie k bufetu o rozlohe 34,45 m2 – 22 €/m2/rok, služby a energia 75,51 €/mesiac
s DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2017. Podáva PriF.
3. Klára Iliťová (predĺženie nájmu) v budove fakulty predajňa (kopírovacie, viazacie
práce) o rozlohe 26,65 m2. Nájomné: 66 €/m2/rok, služby a energia 44,52 €/mesiac
s DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2017. Podáva PriF.
4. Katarína Beňová – BETY DECOR (predĺženie nájmu), v budove fakulty predajňa
kvetov o rozlohe 5,7 m2, sklad o rozlohe 14,1 m2. Nájomné: predajňa a sklad 66
€/m2/rok, služby a energia – 4,02 €/mesiac s DPH. Doba nájmu: 1. 10. 2012 – 30. 9.
2017. Podáva PriF.
5. Kníhkupectvo ACADEMIA, predĺženie nájmu a zníženie nájomného v nebytovom
priestore na Štúrovej ul. 9 z 12 822 €/rok + 3200 €/rok energia a služby s dobou nájmu
do 30. 6. 2014, na 7 910 €/rok + ročná inflácia a náklady spojené s nájmom od 1. 6.
2012 do skončenia nájmu. Podáva FiF.
Uznesenie č. 12
Akademický senát UK schválil žiadosť o prenájom nehnuteľnosti: RILLY home, s. r. o.
nebytový priestor v suteréne fakulty o výmere 955 m2 na prevádzkovanie reštauračných
služieb a kaviarne. Nájomné: 200 €/mes/celá plocha. Energie podľa skutočnej spotreby (voda,
plyn, elektrina). Služby si zabezpečí nájomca vo vlastnej réžii. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30.
6. 2022. Podáva FaF.
Uznesenie č. 13
Akademický senát UK schválil žiadosti o prenájom nasledovných nehnuteľností:
1. EuroAWK, s. r. o. (predĺženie nájmu), umiestnenie 7 reklamných panelov na plote
fakulty. Nájomné: 400 €/1 panel/rok + ročná miera inflácie, energia sa nečerpá. Doba
nájmu: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2017. Podáva FTVŠ.
2. Časnochová, s. r. o., parkovisko pred budovou RUK pre 1 auto. Nájomné: 600 €/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
3. ESMEDIKA, s. r. o., parkovisko pred budovou RUK pre 1 auto. Nájomné: 600 €/rok
s DPH. Doba nájmu: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2015. Podáva RUK.
4. Mgr. art. Marek Ormandík, nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 o výmere 36 m2
ako sklad obrazov. Nájomné: 73 €/m2/rok, energia a služby paušál 6 €/m2/rok + DPH.
Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. Podáva RUK.
5. LEUTERIO CONSTRUCT, a. r. o., nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 ako
kancelária o výmere 38 m2 a parkovacia plocha o výmere 11 m2. Nájomné: kancelária
73 €/m2/rok, parkovacia plocha 16,60 €/m2/rok + DPH. Energie a služby paušál 15
€/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 11. 6. 2012 – 31. 5. 2017. Podáva RUK.
6. Ing. Martina Hanusková ZEW, nebytový priestor na ul. Staré grunty 55 ako sklad
o výmere 20 m2 a parkovacia plocha o výmere 15 m2. Nájomné: sklad papierových
kartónov 26,56 €/m2/rok, parkovacia plocha 16,60 €/m2/rok + DPH. Energie a služby
paušál 6 €/m2/rok + DPH. Doba nájmu: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. Podáva RUK.

Uznesenie č. 15
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil žiadosti o prenájom
nasledovných nehnuteľností:
1. Práčovne CENT, predĺženie nájmu, bývalý sklad na manželských internátoch
o výmere 16,09 m2 ako práčovňa. Nájomné: 71 €/m2/rok, služby a energie podľa
spotreby. Doba nájmu: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2017. Podávajú Mlyny.
2. Ľ. Méry, Ing. – HEURÉKA, predĺženie zmluvy, priestory v budove UK o rozlohe
35,54 m2 ako predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru. Nájomné: 5400 €/rok,
energia a služby 500 €/rok. Doba nájmu: 1. 2. 2013 – 31. 12. 2017. Podáva RUK.
3. AVE SK (predĺženie nájmu), časť oplotenia o výmere 2,88 m2 na ul. Mlynské Luhy č.
4 na inštalovanie reklamy. Nájomné: 62,50 €/m2/rok, energia sa nečerpá. Doba nájmu:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2017. Podáva FSEV.
Uznesenie č. 16
V súvislosti s uznesením Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo Univerzite Komenského v
Bratislave doručené listom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. j. 20128919/24415:1-sekr. zo dňa 06. 06. 2012 – Podklady pre program ESO (Efektívna, spoľahlivá,
otvorená štátna správa), Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave konštatuje,
že uvedené uznesenie Vlády Slovenskej republiky pre Program ESO (Efektívna, spoľahlivá,
otvorená štátna správa) vyžaduje od UK splnenie úlohy, ktorej predpokladom je spracovanie
rozsiahleho materiálu o budovách a stavbách v podrobnej štruktúre, ktorú univerzita pre
plnenie svojej hlavnej činnosti doteraz nesledovala. Univerzita Komenského v Bratislave je
verejnou vysokou školou, ktorej postavenie je vymedzené zákonom, pričom povinnosti jej
môžu byť ukladané len pri dodržaní princípu ústavnosti a legality. Povinnosť spracovania
predmetného materiálu ide nad rámec povinností vymedzených v zákone o vysokých školách
(§20). Splnenie tejto úlohy vyžaduje nepredvídané finančné náklady.
Uznesenie č. 17
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave vyjadruje právne dôvodné
presvedčenie, že uznesenie Vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo Univerzite Komenského v
Bratislave doručené listom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. j. 20128919/24415:1-sekr. zo dňa 06. 06. 2012 – Podklady pre program ESO (Efektívna, spoľahlivá,
otvorená štátna správa) nie je záväzné pre verejné vysoké školy a požiadavka vypracovať
podklady pre program ESO nemá legislatívnu oporu a porušuje sústavu akademických práv
a slobôd verejných vysokých škôl.
Uznesenie č. 18
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zaväzuje predsedu AS UK, aby dve
predchádzajúce uznesenia AS UK k programu ESO poslal predsedovi vlády Slovenskej
republiky, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, ministrovi
vnútra Slovenskej republiky a zároveň aby uvedené uznesenia spracoval do podoby tlačovej
správy a tú zverejnil.
Uznesenie č. 19
Akademický senát UK schválil zámenu časti pozemkov parc. č. 3130/4, parc. č. 3130/5, parc.
č. 3115/5, parc. č. 3130/6, parc. č. 3134/9, parc. č. 3131/1, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Karlova
Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, sú zapísané na liste vlastníctva
č. 727 a sú vo výlučnom vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave o celkovej výmere

cca 1 042 m2 za časť pozemku parc. č. 21345/1, ktorý sa nachádza v k. ú. Staré Mesto v obci
Bratislava – m. č. Staré Mesto okres Bratislava 1, je zapísaný na liste vlastníctve č. 1656 a je
vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy o celkovej výmere cca 500 m2 a za
časť pozemku parc. č. 3073/6, ktorý sa nachádza v k. ú. Karlova Ves obec Bratislava – m. č.
Karlova Ves okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 1974 a je vo výlučnom
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy o celkovej výmere cca 542 m2.

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK
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