UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________

Zápisnica
z 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. 12. 2015
Začiatok zasadnutia:
13.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum Právnickej fakulty UK
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy.
Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní.
Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej
rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK.
Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK.
Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.
Informácie členov Vedenia UK.
Otázky na členov Vedenia UK.
Rôzne.
Záver.

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
ktorý privítal prítomných členov AS UK, rektora UK a ďalších členov Vedenia UK a ďalších hostí.
Konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa
prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov prítomných 52 členov).
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Bod č. 2:

Schválenie programu

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na
pozvánke a vyzval členov AS UK a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo
doplnenie.
Mgr. Jana Šmelková stiahla z rokovania bod č. 10 „Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo
zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014“ ako jeho predkladateľka. O tomto návrhu AS UK v súlade s čl. 18
ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK nehlasoval.
Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal
o upravenom programe zasadnutia hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

52

27

52

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že upravený program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 1. 9/2015
Akademický senát UK schvaľuje program 2. zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 16. decembra 2015 takto:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
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.

Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc.
RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc., doc. Mgr. Miroslavu Slaninovú, PhD. a Bc. Róberta Zsemberu.
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. navrhol doplniť za členku návrhovej komisie doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

52

27

50

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený.
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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.

Bod č. 4:

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu

Úvodné slovo k materiálu predniesol dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. ako jeho
predkladateľ. Poďakoval sa Právnej komisii AS UK a Oddeleniu legislatívy a právnych služieb
Rektorátu UK (OLP RUK) za pripomienky, ktoré akceptoval a boli do materiálu zapracované. Požiadal
členov AS UK o schválenie nového Štatútu FTVŠ UK.
Predseda AS UK v neprítomnosti ospravedlnenej predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronely
Luprichovej, PhD. informoval, že členovia komisie prerokovali materiál spôsobom per-rollam a
odporučili ho AS UK po zapracovaní pripomienok schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 9. decembra 2015
predsedníčka Právnej komisie AS UK informovala, že do návrhu Štatútu FTVŠ UK je ešte potrebné
zapracovať pripomienky právneho oddelenia Rektorátu UK. Opýtala sa preto, či sa tak stalo.
Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. odpovedal, že väčšina pripomienok Právnej
komisie AS UK a OLP RUK bola totožných. Po konzultácii s predsedníčkou Právnej komisie AS UK
nebola akceptovaná jedna pripomienka OLP RUK (týkala sa uvádzania názvov pracovísk v Štatúte
FTVŠ UK), keďže bola „rigoróznejšia“ ako pripomienka Právnej komisie AS UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

52

27

52

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 3. 9/2015
Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej
výchovy a športu.

Bod č. 5:

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

Úvodné slovo k materiálu predniesol dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. ako jeho
predkladateľ. Nový Študijný poriadok FTVŠ UK vychádza zo Študijného poriadku UK, ktorý bol
schválený Akademickým senátom UK v júni 2013.
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že
členovia komisie prerokovali materiál spôsobom per-rollam a odporučili ho AS UK schváliť.
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Predseda AS UK v neprítomnosti ospravedlnenej predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronely
Luprichovej, PhD. informoval, že členovia komisie prerokovali materiál spôsobom per-rollam a
odporučili ho AS UK po zapracovaní pripomienok schváliť.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. ďalej informoval, že Študijný poriadok FTVŠ UK
bol predložený na schválenie na sklonku funkčného obdobia predchádzajúceho AS UK. Predsedníctvo
AS UK ho odporučilo schváliť po zapracovaní pripomienok Právnej komisie AS UK a Pedagogickej
komisie AS UK (uznesenie č. 2 zo zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015). Keďže
pripomienky komisií AS UK tak z predchádzajúceho, ako aj nového funkčného obdobia AS UK
predkladateľ do materiálu zapracoval, odporúča preto, aby AS UK nový Študijný poriadok FTVŠ UK
schválil.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

52

27

52

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 4. 9/2015
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty telesnej výchovy a športu.

Bod č. 6:

Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. členov AS UK informoval, že AS UK udeľuje
k nájmom nehnuteľného majetku UK predchádzajúci písomný súhlas (t.j. neschvaľuje samotnú
nájomnú zmluvu, iba podstatné podmienky nájmu v rozsahu predložených písomných žiadostí).
Úvodné slovo k materiálu predniesla predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika
Macháčová, PhD. Informovala, že komisia prerokovala spolu 24 písomne predložených žiadostí
o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku, pričom 22 žiadostí
odporučila AS UK schváliť v predloženom znení. Pripomienky komisia uplatnila k nasledovným
žiadostiam:
• LUX COMUNICATION, o.z. - žiadosť č. 10
(predkladá: Mgr. Róbert Gula, MBA, riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK)
Komisia odporučila v žiadosti rozpísať plochu a k nej zodpovedajúcu výšku nájomného za
jednotlivé prenajímané priestory (kancelárie, sklady, nahrávacie štúdiá)
• CITY GASTRO, s.r.o. - žiadosť č. 5
(predkladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK)
Komisia spoločne s kvestorkou UK a prorektorkou pre legislatívu odporučili žiadosť
prepracovať, zohľadniac pritom relevantné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní
a o nakladaní s majetkom na účely koncesie podľa zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.
Žiadosť CITY GASTRO, s.r.o. je samostatným bodom programu zasadnutia AS UK pod číslom 6a.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
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Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil na chybu (preklep) v dobe nájmu v návrhu uznesenia
č. 7. 9/2015.
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. poukázal na problém, či príjem UK z prenájmu plôch pre reklamné
zariadenia prevažuje nad záujmom znižovania reklamného smogu v hlavnom meste SR Bratislava. Na
reklamných zariadeniach sú umiestňované aj plagáty politických strán, v čom vidí možné porušenie
zásady apolitickosti akademickej pôdy.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. reagoval, že UK nezodpovedá za obsah plagátov, ktoré
reklamné agentúry na predmetné reklamné plochy umiestnia.
Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. z titulu, že na pozemkoch v správe FTVŠ
UK sú umiestnené početné bilboardy a megaboardy informoval, že prebehlo rokovanie so starostom
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na ktorom bol vyzvaný, aby sa FTVŠ UK spolupodieľala na
úsilí znížiť reklamný smog na území mestskej časti. Príjem z prenájmu plôch pre reklamné zariadenia
však fakulta používa na úhradu svojich prevádzkových nákladov (štátna dotácia nepostačuje na ich
úhradu) a výpadok príjmov by nevedela v rozpočte vykryť.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrhy uznesení a podal procedurálny návrh, aby sa
o nich hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval vyňať niektoré
z navrhnutých uznesení na samostatné hlasovanie alebo nepodal iný návrh hlasovacej procedúry, AS UK
v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK hlasoval o uzneseniach spôsobom „en bloc“.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

53

27

52

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenia boli schválené.
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
Priestory na umiestnenie dvoch nápojových automatov o rozlohe
nájmu
spolu 2 m2 :
1 automat na nápoje vo fľašiach v pavilóne CH1 vstupný vestibul,
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. 3049/1, 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
umiestnenie 2 automatov na nápoje vo fľašiach pre využitie
a rozsah užívania
študentmi, zamestnancami a návštevníkmi fakulty
predmetu nájmu
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 :
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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
od 1.1.2016 do 31.12.2020
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
časť pozemku vo výmere 2 x 18 m2 - plocha betónovej pätky umiestnenie 2 megaboardov
nájmu
Identifikácia nájomcu
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO : 44540957
Účel nájmu, spôsob
umiestnenie 2 megaboardov na reklamné a informačné služby
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu
nájmu
Identifikácia nájomcu
PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava,
IČO : 35904267
Účel nájmu, spôsob
1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
405,60 Eur ročne
Energie a služby
--Doba nájmu
od 1.1.2016 do 31.12.2020
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
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udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia predmetu
nebytové priestory na prízemí budovy UK v správe Školiaceho
nájmu
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
priestory na prípravu stravy, jedálenské priestory, reštauračné
a rozsah užívania
a skladovacie priestory pre účely prípravy stravy a poskytovania
predmetu nájmu
stravovacích služieb v súlade s predmetom podnikania nájomcu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele
nájmu
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
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929
nájmu
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
práčovňa
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
71 EUR/m2/rok bez DPH
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Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

podľa skutočnej spotreby
od 1.12.2015 do 30.11.2020
bez technického zhodnotenia

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
priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok B, prízemie o výmere 19,69 m2
nájmu
Identifikácia nájomcu
CENT s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava,
IČO : 35 81 06 02
Účel nájmu, spôsob
práčovňa
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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 nebytové priestory o výmere 5 m2 (5x1), ktoré sa nachádzajú
nájmu
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
prevádzkovanie nápojových automatov
rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
8

Špecifikácia predmetu
nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934
blok D, 2 NP, o výmere 190 m2
LUX COMUNICATION, občianske združenie, Panská 11,
811 01 Bratislava, IČO: 3081300
kancelárie (9,15 m2), sklady (115,76 m2),
nahrávacie štúdiá (32,72 m2),
zvyšok (32,37 m2) sú chodby a toalety
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)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2015 do 30.10.2020
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
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929
nájmu
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
kancelária
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929
nájmu
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
Účel nájmu, spôsob
kancelárie
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.3.2016 do 28.2.2021
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
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929
na bloku E na 2.NP o výmere 51,41 m2
nájmu
Identifikácia nájomcu
Planeat, s.r.o., Rozvodná 11, 831 01 Bratislava, IČO: 47 885 289
Účel nájmu, spôsob
kancelária za účelom vývoja projektu nutričného software
a rozsah užívania
v spolupráci s FTVŠ UK
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695 na parcele
nájmu
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
sklad
rozsah užívania
predmetu nájmu
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
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestor na Átriových domkoch súp. č. 6134, č. parcely 2929
nájmu
na bloku C na 1.PP o výmere 20,04 m2
Identifikácia nájomcu
STUDENT SERVICES, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava,
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Účel nájmu, spôsob a
rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

IČO: 36 797 456
kancelária personálnej agentúry
70 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2015 do 31.10.2018
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
priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok C
nájmu
(spojovací trakt) 2 posch., o výmere 115,78 m2 (bar,šatňa + spoločné 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
večerný bar
a rozsah užívania
Nájomca nie je oprávnený vykonávať na/v predmete nájmu
predmetu nájmu
akékoľvek stavebné alebo iné úpravy, zmeny alebo práce ako aj
ďalšie zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, 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.
Doba nájmu
od 1.9.2015 do 31.8.2025
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934 blok
nájmu
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
predajňa kancelárskych potrieb, darčekových predmetov
a rozsah užívania
a drobného spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných
predmetu nájmu
administratívnych služieb (17,24 m2) a sklad (17,24 m2)
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

80 EUR/m2/rok za predajňu (17,24 m2) a 50 EUR/m2/rok za sklad
(17,24 m2)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH,
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.1.2016 do 31.12.2018
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
nebytové priestory v celkovej výmere 40 m2 - miestnosti č. 937,
nájmu
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
kancelárie pre architektov
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
39,83 Eur/m2/rok
1 593,20 Eur ročne za celkovú výmeru 40 m2 prenajatých
priestorov
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
nájom nebytových priestorov - miestnosti č. 902 a 903 o výmere
40 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9,
nájmu
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 –
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Katastrálny odbor, druh stavby 20 – iná budova , číslo parcely
3146 o výmere 570 m², na ktorej sa stavba nachádza
Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická ulica
č. 11, 841 04 Bratislava, IČO: 00686778
sklad športových potrieb
39,83 Eur/m2/rok
597,51 Eur počas doby nájmu za výmeru 40 m2 prenajatých
priestorov
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)
od 16.11.2015 do 31.3.2016
bez technického zhodnotenia

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
nebytové priestory - Telocvičňa JLF UK o výmere 320 m2, ktorá
nájmu
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
nebytové priestory – telocvičňa - sa nájomcovi prenechávajú na
a rozsah užívania
účely športovej činnosti - cvičenie Tai Chi (týždenne 2 hodiny,
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
nebytový priestor o výmere 1 m2 nachádzajúci sa na ul. Staré
nájmu
Grunty 55, Bratislava, B-5, súp. č. 5666, parcela č. 3017/11, k.ú.
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Karlova Ves, LV 727
Dallmayr Vending & Office k.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava,
IČO: 35803118
prevádzkovanie nápojového automatu na kávu a teplé nápoje
260 Eur/m2/rok
(spolu: 260 Eur ročne)
paušálne 60 Eur/m2/rok
(spolu: 60 Eur ročne plus 12 Eur DPH)
dodávka elektriny, vody, strážna služba, OLO
od 1.1.2016 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

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
nebytový priestor o výmere 145 m2 – sklad, nachádzajúci sa na il.
nájmu
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
sklad materiálu, parkovacia plocha
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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
časti pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Karlova Ves
nájmu
a uvedených na LV č. 727
na parc. č. 3058/1 (je umiestnené na trávnatej ploche vedľa potoka
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Vydrica)
na parc. č. 3058/5 (čiastočne nad touto parcelou)
GRYF media, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina, IČO 36 382 884
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“.
660 EUR/m2/rok bez DPH
Za dve reklamné zariadenia spolu: 1 320 Eur ročne.
--od 1.1.2016 do 31.12.2020
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
priestory na Manželských internátoch, súp .č. 5695 na parcele č.
nájmu
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
kancelárie
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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 bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu

Bod č. 6a:

Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. členov AS UK informoval, že AS UK udeľuje
k uzavretiu koncesnej zmluvy na majetok UK predchádzajúci písomný súhlas (t.j. neschvaľuje samotnú
koncesnú zmluvu, iba podstatné podmienky zmluvy v rozsahu predloženej písomnej žiadosti).
Úvodné slovo k materiálu predniesol dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. ako jeho
predkladateľ. Informoval, že pôvodná žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku bola
na základe záverov zo zasadnutia Finančnej komisie AS UK prepracovaná do podoby žiadosti
o udelenie súhlasu s uzavretím koncesnej zmluvy, ktorú členovia AS UK obdržali na vedomie.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o záveroch zo
zasadnutia Finančnej komisie AS UK k predmetnej žiadosti.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že po udelení predchádzajúceho
písomného súhlasu zo strany AS UK bude návrh koncesnej zmluvy posudzovať Oddelenie legislatívy a
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právnych služieb Rektorátu UK a následne bude postúpená na podpis rektorovi UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

53

27

52

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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
prevádzkovanie stravovacej jednotky pre zamestnancov FaF UK
koncesnej zmluvy
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
CITY GASTRO s.r.o., Račianska 71, 831 02 Bratislava,
koncesionára
IČO : 46 323 279
Účel koncesie, spôsob
Koncesionár bude v nebytových priestoroch prevádzkovať
a rozsah užívania
reštauračné služby, výrobu hotových jedál, kaviareň, poriadať
predmetu koncesie
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
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
Za užívanie koncesného majetku podľa koncesnej zmluvy
majetku,
o prevádzke stravovacieho zariadenia a počas koncesnej lehoty
peňažné úhrady
bude koncesionár uhrádzať obstarávateľovi úhradu vo výške
v súvislosti s koncesiou 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

Bod č. 7:

Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní

Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako jeho
predkladateľ. Predmetom dohody o urovnaní s Hlavným mestom SR Bratislavou je vlastníctvo
pozemkov pod pozemnou komunikáciou nachádzajúcich sa v mestskej časti Petržalka. Po rokovaniach
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s hlavným mestom SR Bratislavou sa navrhuje ako ústretový krok uznať výlučné vlastníctvo hlavného
mesta k predmetným pozemkom.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
materiál väčšinou hlasov odporučila AS UK schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. uviedla, že podľa sprievodnej dokumentácie, ktorá je súčasťou
podkladových materiálov na rokovanie AS UK, o dohodu o urovnaní nepožiadalo hlavné mesto SR
Bratislava, ale investor objektov Digital Park, v okolí ktorých sa predmetná pozemná komunikácia
nachádza. Opýtala sa, prečo vedenie UK neuvažovalo uprednostniť možnosť zámeny predmetných
pozemkov s inými pozemkami vo vlastníctve hlavného mesta, ak UK a hlavné mesto vlastnia aj ďalšie
pozemky s duplicitným vlastníctvom.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že rokovania s hlavným mestom vo
veci vzájomnej zámeny ďalších pozemkov naďalej prebiehajú, problematickým aspektom je však
zložitá procedúra schvaľovania majetkových prevodov v orgánoch Hlavného mesta SR Bratislavy
podľa zákona o majetku obcí a súčasné názorovo heterogénne zloženie mestského zastupiteľstva.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

54

28

48

3

3

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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.

Bod č. 8:

Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena
Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol podpredseda AS UK za študentskú časť Bc. Róbert Zsembera. Informoval, že
pred zasadnutím AS UK sa konalo pracovné stretnutie študentskej časti AS UK, na ktorom bola
diskutovaná otázka podpory spoločného kandidáta. Väčšina členov študentskej časti AS UK za
kandidátku odporučila Mgr. Janu Šmelkovú (PraF UK), podáva preto v súlade s čl. 37 ods. 2
Rokovacieho poriadku AS UK ako člen študentskej časti AS UK návrh na jej voľbu.
Mgr. Jana Šmelková vyslovila s kandidatúrou ústny súhlas.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. pripomenul, že podľa zákona o vysokých školách
sa o návrhu vykoná tajné hlasovanie, pričom oprávnenie hlasovať majú len členovia študentskej časti
AS UK.
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Predseda AS UK otvoril rozpravu k navrhnutej kandidátke a požiadal členov študentskej časti AS UK
o prípadné ďalšie návrhy kandidátov.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul, že hoci ide o zástupcu študentskej časti AS
UK, môže sa ním podľa príslušného ustanovenia zákona o vysokých školách stať ktokoľvek (aj nečlen
AS UK, aj neštudent).
Iné návrhy kandidátov neboli v rozprave podané.
Po skončení rozpravy predseda AS UK odovzdal slovo predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS
UK Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., ktorý členov študentskej časti AS UK poučil o spôsobe tajného
hlasovania a platnej úprave hlasovacieho lístka.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 20 členov študentskej časti AS UK; všetky odovzdané hlasovacie lístky
boli platné.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho ŠC AS UK
kandidáti
1. Mgr. Jana Šmelková

za

proti

17

1

zdržal sa kvórum
2

11

Predseda AS UK konštatoval, že za členku Správnej rady UK zastupujúcu študentskú časť AS UK bude
navrhnutá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie Mgr. Jana Šmelková.
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.

Bod č. 9:

Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal menoslov kandidátov z radov nečlenov
Akademického senátu UK, ktorí prejavili záujem stať sa členmi komisií AS UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o všetkých kandidátoch na členov jednotlivých
komisií AS UK hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK nepožiadal o podanom
procedurálnom návrhu hlasovať, AS UK sa v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK riadil
navrhnutou procedúrou hlasovania.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 31. 9/2015
Akademický senát UK volí
I.
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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,
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.

Bod č. 10:

Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl

Úvodné slovo k materiálu predniesla Mgr. Jana Šmelková ako jeho predkladateľka. Informovala, že po
rokovaniach s predsedom študentskej časti AS FiF UK ustúpila od návrhu „odobratia“ dvoch mandátov
delegátov FiF UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ), keďže zo strany predsedu študentskej
časti AS FiF UK zaznel prísľub uskutočnenia doplňujúcich volieb do ŠRVŠ a zaplnenia uprázdnených
mandátov. Autoremedúrou preto upravuje návrh uznesenia pod písmenom a) nasledovne:
„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,“
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. vyjadril počudovanie nad skutočnosťou, že sa navrhuje vyhlásiť
doplňujúce voľby do ŠRVŠ v spoločnom volebnom obvode, ktorého súčasťou je FTVŠ UK, keďže
FTVŠ UK má svojho delegáta v ŠRVŠ a nebola informovaná o skutočnosti, že by jeho mandát zanikol.
Predseda AS UK vyhlásil prestávku v rokovaní v dĺžke 5 minút.
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Po skončení prestávky Mgr. Jana Šmelková informovala, že sa telefonicky spojila s predsedom Valného
zhromaždenia ŠRVŠ, ktorý ju informoval, že mandát delegáta FTVŠ UK v ŠRVŠ zanikol v dôsledku
troch neúčastí na Valnom zhromaždení v priebehu jedného akademického roka.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

50

26

50

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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.

Bod č. 11:

Informácie členov Vedenia UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. upozornil členov AS UK na možnosť podávania
otázok členom Vedenia UK vopred v písomnej podobe prostredníctvom Kancelárie AS UK (čl. 24
ods. 2 písm. a) Rokovacieho poriadku AS UK) tak, aby si rektor UK a ďalší členovia Vedenia UK
vedeli v dostatočnom časovom predstihu pripraviť odpovede na otázky. Do budúcnosti taktiež navrhol
spojenie bodov „Informácie členov Vedenia UK“ a „Otázky na členov Vedenia UK“ do jedného bodu.
Rektor UK na úvod svojho vystúpenia členov AS UK vyzval, že v prípade, ak vedia o nejakom
probléme, nie je potrebné s upozorňovaním naň čakať až na zasadnutie AS UK a požiadal ich, aby
problémy komunikovali skôr.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
• tzv. treťom vládnom sociálnom balíčku, ktorého súčasťou je položka 50 mil. € vyčlenená na
rekonštrukcie vysokoškolských internátov na Slovensku, súčasnom modele prideľovania štátnej
dotácie na prevádzku vysokoškolských internátov a uplatňovaní vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
(problematickým aspektom je požiadavka 8 m2 plochy na ubytovaného študenta),
• aktuálnom stave rokovaní o ministerskej metodike delenia štátnej dotácie verejným vysokým
školám na rok 2016; RVŠ aj ŠRVŠ odmietli tak návrh metodiky, ako aj rozpisu štátnej dotácie,
SRK odmietla výšku rozpisu,
• pláne rekonštruovať jedáleň v historickej budove UK na Šafárikovom námestí z vlastných
zdrojov UK,
• umiestnení UK na 505. mieste v hodnotení U.S. News Rankings – Best Global Universities.
Rektor UK v nadväznosti na zasadnutie Finančnej komisie AS UK a Predsedníctva AS UK dňa
9. decembra 2015, na ktorom uviedol, že metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám
a ďalším súčastiam UK na rok 2016 bude pripravená po dohode akademickej obce UK, informoval
o vzniku pracovnej skupiny rektora UK pre prípravu metodiky delenia štátnej dotácie na UK. Rektor
UK informoval, že do pracovnej skupiny vymenuje z členov AS UK nasledujúce osoby:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., PhDr. Katarína Cabanová, PhD., prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
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MUDr. Erika Macháčová, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, PhD., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
Bc. Róbert Zsembera (podpredseda AS UK za študentskú časť). Navrhol, aby pracovná skupina
vychádzala pri tvorbe návrhu metodiky na rok 2016 zo schválenej metodiky pre rok 2015, zamerala sa
na spôsob, ako v metodike reflektovať významnosť publikácií a návrh metodiky na rok 2016 pripravila
do konca januára 2016.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera sa poďakoval rektorovi za prejavenú dôveru stať sa členom
pracovnej skupiny pre tvorbu návrhu metodiky. Keďže však študentská časť AS UK nebola vopred
informovaná o tom, že v pracovnej skupine bude mať svojho zástupcu, požiadal o vyhlásenie krátkej
prestávky na poradu študentskej časti AS UK za účelom prerokovania tejto skutočnosti a predloženie
návrhu kandidáta na člena pracovnej skupiny.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že bude postačovať, aby mu študentská
časť AS UK oznámila svoju nomináciu po skončení zasadnutia AS UK.
Poznámka:
Bezprostredne po skončení zasadnutia AS UK sa uskutočnilo pracovné stretnutie študentskej časti
AS UK, na ktorom študentská časť navrhla ako svojho zástupcu do pracovnej skupiny RNDr. Evu
Viglašovú (PriF UK). Študentská časť Akademického senátu UK vyslovila dôveru Bc. Róbertovi
Zsemberovi (PdF UK) v prípade, že ho rektor UK napriek návrhu študentskej časti vymenuje.
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. požiadal jednotlivé časti AS UK
(zamestnaneckú a študentskú) o nomináciu jedného zástupcu do Rady pre kvalitu UK.

Bod č. 12:

Otázky na členov Vedenia UK

Martin Hodničák sa opýtal rektora UK na problém s dodržiavaním vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
SR o požiadavkách na ubytovacie zariadenia. Vyhláška má slúžiť študentom, aby mali istý štandard
ubytovania. V prípade jej uplatňovania však významne poklesne ubytovacia kapacita vysokoškolských
internátov UK (dôsledkom budú tisíce neubytovaných študentov UK a navýšenie bytného pre zvyšných
ubytovaných), v prípade jej neuplatňovania však budú mať ubytovaní študenti nižší komfort
ubytovania. Navrhol, aby bol využitý mobilizačný potenciál študentov UK za účelom podpory
rokovania rektora UK s relevantnými štátnymi orgánmi.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že o uvedenom probléme rokuje a
informoval o ňom aj ostatných rektorov na rokovaní SRK. Problém sa netýka mimobratislavských
vysokých škôl, keďže ich vysokoškolské internáty boli zrekonštruované z eurofondov a s uplatňovaním
vyhlášky nemajú takú mieru problémov, ako majú nezrekonštruované ubytovacie zariadenia UK.
Informoval, že SRK oficiálnym listom požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR o udelenie výnimky na
uplatňovanie požiadaviek na ubytovacie zariadenia postavené alebo rekonštruované do roku 2007.
Možnosťou, ako naplniť požiadavky vyhlášky, je rozšírenie plochy izieb o balkóny (k tomuto kroku
pristúpila STU pri rekonštrukciách svojich vysokoškolských internátov).
Mgr. Jana Šmelková (predsedníčka ŠRVŠ) informovala, že problém s uplatňovaním vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR bol diskutovaný aj na pôde ŠRVŠ; v predmetnej veci ŠRVŠ zaslala list
ministrovi zdravotníctva SR, ktorý prisľúbil, že sa uvedeným problémom bude zaoberať.

Bod č. 13:

Rôzne

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predstavil predbežný harmonogram zasadnutí
pléna AS UK, Predsedníctva AS UK a komisií AS UK v letnom semestri akad. roka 2015/2016.
Harmonogram bol vypracovaný po skúsenostiach z činnosti AS UK a jeho orgánov v uplynulom
funkčnom období, kedy neboli stanovené (presné ani orientačné) termíny zasadnutí, čo spôsobovalo
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komplikácie členom AS UK pri plánovaní ich pracovných aktivít. Výhodou harmonogramu zasadnutí
je možnosť predkladateľov materiálov naplánovať si ich včasnú prípravu; nevýhodou je skutočnosť, že
život prináša neočakávané záležitosti, pre ktoré bude potrebné zvolať neplánované (mimoriadne)
zasadnutia pléna AS UK alebo jeho orgánov.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odporučil presunúť 6. zasadnutie AS UK
z plánovaného termínu 29. júna 2016 o týždeň skôr (t.j. na 22. júna 2016), keďže 29. júna 2016 sa
uskutoční akademický deň UK (pripomenutie si výročia založenia UK) spojený so sprievodnými
akciami. Predseda AS UK pripomienku akceptoval a návrh harmonogramu zasadnutí upravil.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
zasadnutia komisie sa budú konávať v obvyklom čase, t.j. v stredy o 13.00 hod.
Zástupcovia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine požiadali, aby z dôvodu minimalizácie
potreby cestovania medzi Martinom a Bratislavou boli zasadnutia Finančnej komisie AS UK zvolávané
tak ako doposiaľ, t.j. pred zasadnutím Predsedníctva AS UK.
Predseda AS UK výhradu akceptoval, ale pripomenul možnosť uskutočňovať zasadnutia
Finančnej komisie AS UK alebo Predsedníctva AS UK aj videokonferenčne, čím by sa minimalizoval
problém s nutnosťou častejšie cestovať medzi Martinom a Bratislavou, pričom by sa podarilo zachovať
predložený harmonogram, aby sa zasadnutia komisií AS UK konali týždeň pred zasadnutím
Predsedníctva AS UK.
Člen návrhovej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. predložil návrh uznesenia, ktorým AS UK
predbežný harmonogram zasadnutí vezme na vedomie.
Predseda AS UK dal hlasovať o navrhnutom uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. požiadal členov AS UK, ktorí sú členmi komisií
AS UK, aby sa zúčastňovali na zasadnutiach príslušných komisií. Súčasne po skúsenostiach
z predchádzajúceho funkčného obdobia AS UK odporučil diskutovať o návrhu, aby v prípade istého
počtu (napr. troch neospravedlnených) neúčastí na zasadnutí príslušnej komisie zanikalo členstvo v nej.
Predseda Komisie pre zahraničné vzťahy AS UK prof. Ing. Ján Rudy, PhD. požiadal o poskytnutie
e-mailového kontaktu na nového člena komisie Bc. Pavla Krajčiho (PraF UK).
Mgr. Jana Šmelková informovala o záveroch z Valného zhromaždenia ŠRVŠ konaného v dňoch
11. až 13.12.2015 na Štrbskom Plese. ŠRVŠ sa protestne odmietla vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu
štátnej dotácie z úrovne MŠVVaŠ SR pre verejné vysoké školy na rok 2016, a to z dôvodu výšky
pridelených dotácií a dlhodobého neakceptovania pripomienok reprezentácií vysokých škôl.
Bc. Mária Šormanová predstavila charitatívny projekt „Univerzitný stromček prianí“ a poďakovala sa
vedeniu UK a dekanom jednotlivých fakúlt UK za podporu projektu. Študenti UK vyzbierali viac ako
200 vianočných prianí od ľudí v ťažkých životných situáciách (dlhodobo chorých detí v nemocniciach,
ľudí z krízových centier a sociálnych ubytovní či detí z detských domovov) a dali možnosť študentom a
zamestnancom UK tieto priania splniť.
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Bod č. 14:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval
členom AS UK a hosťom za účasť, zaželal im úspešný rok 2016 a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

14.47 hod.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

Návrhová komisia:

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

.................................................................

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

.................................................................

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

.................................................................

Bc. Róbert Zsembera

.................................................................

.................................................................
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
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