Zápisnica č. 6/2015
zo zasadnutia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
dňa 24.06.2015
Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. v posluchárni CH-1-1 Prírodovedeckej fakulty UK
(Ilkovičova 6, Bratislava)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia (podľa pozvánky):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Filozofickej fakulty UK.
Štatút Fakulty managementu UK.
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015.
Schválenie návrhov rektora na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Cenníky za ubytovacie služby vo vysokoškolských internátoch UK:
a) Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
b) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
c) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
9. Informácia o riešení problému depozitu pre zahraničných študentov programu
Erasmus+.
10. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
11. Informácie členov Vedenia UK.
12. Otázky na členov Vedenia UK.
13. Rôzne.
14. Záver.

Zasadnutiu predsedal predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Body č. 1 a 2
Otvorenie a Schválenie programu
Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer,
PhD., ktorý súčasne privítal prítomných členov Akademického senátu UK a hostí na pôde
Prírodovedeckej fakulty UK.
Predseda AS UK predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov
AS UK a pozvaných hostí na predkladanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže taký
návrh nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia podľa pozvánky.
č. hlas.

za

proti

1

35

0

zdržal sa prítomných
0

35

kvórum
18

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.

1

Uznesenie č. 1. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje program zasadnutia Akademického senátu UK dňa
24. júna 2015 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Filozofickej fakulty UK.
Štatút Fakulty managementu UK.
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015.
Schválenie návrhov rektora na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Cenníky za ubytovacie služby vo vysokoškolských internátoch UK:
a) Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
b) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK.
c) Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.
9. Informácia o riešení problému depozitu pre zahraničných študentov programu
Erasmus+.
10. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
11. Informácie členov Vedenia UK.
12. Otázky na členov Vedenia UK.
13. Rôzne.
14. Záver.

Bod č. 3
Voľba návrhovej komisie
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. navrhol za členov návrhovej komisie:
JUDr. Petra Lukáčku, PhD.,
doc. PhDr. Magdalénu Samuhelovú, CSc. a
Mgr. Ľubicu Šimkovú.
Iné návrhy neboli podané. Predseda AS UK dal o predloženom návrhu hlasovať.
č. hlas.

za

proti

2

34

0

zdržal sa prítomných
2

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2. 6/2015
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.,
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. a
Mgr. Ľubica Šimková.
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Bod č. 4
Štatút Filozofickej fakulty UK
Materiál bol predložený bez úvodného slova.
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporúča materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

3

36

0

zdržal sa prítomných
0

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 3. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej
fakulty.

Bod č. 5
Štatút Fakulty managementu UK
Predseda AS UK privítal na zasadnutí dekana FM UK prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc.,
ktorý bol pripravený zodpovedať prípadné otázky členov AS UK k predkladanému materiálu.
Materiál bol predložený bez úvodného slova.
Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že
komisia odporúča materiál schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

4

36

0

zdržal sa prítomných
0

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 4. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
managementu.

Bod č. 6
Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015
Úvodné slovo k materiálu predniesli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka
UK Ing. Monika Tarabová.
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove uviedol, že oneskorené
rokovanie o rozpočte UK je dôsledkom neskorého schválenia ministerskej metodiky rozdelenia
štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2015 a z toho vyplývajúceho časového posunu
schvaľovania metodiky rozdelenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015.
Rozpočet UK vznikol spojením rozpočtov 13 fakúlt, 4 samostatne hospodáriacich súčastí UK
(SHS) a Rektorátu UK. Komplikácie spôsobilo zostavovanie rozpočtu novej SHS Vedecký park
vzhľadom na dobiehajúci projekt jeho výstavby.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová uviedla, že materiál sa prekladá v štandardnej podobe
určenej požiadavkami MŠVVaŠ SR. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015 sa
prvýkrát zostavoval za 18 súčastí UK, kedže dňom 1.7.2015 nadobudla účinnosť organizačná
zmena spočívajúca v vzniku novej SHS Vedecký park. Pripomenula tiež, že rozpočty
jednotlivých fakúlt podliehajú schváleniu akademickým senátom príslušnej fakulty. Osobitne
sa rozpočtujú výnosy a náklady v hlavnej (nezdaňovanej) činnosti a osobitne výnosy a
náklady v zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti. Zo Štatútu UK vyplýva povinnosť zostaviť
rozpočet výnosov a nákladov UK ako vyrovnaný.
Celkové výnosy sa rozpočtujú v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške
146 798 327 €, v zdaňovanej činnosti vo výške 3 590 410 € (spolu 150 388 737 €), celkové
náklady sa rozpočtujú v hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 145 211 698 €, v zdaňovanej
činnosti vo výške 3 417 400 € (spolu 148 629 098 €). Plánovaný hospodársky výsledok pred
zdanením 1 759 639 € je tvorený z hospodárskeho výsledku z hlavnej nezdaňovanej činnosti
vo výške 1 586 629 € a zo zdaňovanej činnosti vo výške 173 010 €.
V nákladovej časti rozpočtu sú zahrnuté odpisy budovy Vedeckého parku. V dôsledku
predĺženia projektu Univerzitný vedecký park sa môžu niektoré prevádzkové náklady novej
súčasti UK hradiť ešte z financií projektu. Kvestorka UK taktiež informovala, že rozpočet
SHS Vedecký park bol zaslaný ako informatívny materiál členom AS UK. Prevádzkové
náklady novej súčasti UK budú hradené jednotlivými fakultami UK zapojenými do projektu
vedeckého parku v alikvótnej percentuálnej čiastke určenej podielom fakulty na mzdových
prostriedkoch riešiteľov projektu.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že Kolégium rektora UK odporučilo
predložený Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015 schváliť. Informoval tiež
o nespokojnosti niektorých dekanov s navrhnutým mechanizmom úhrady prevádzkových
nákladov SHS Vedecký park. Uviedol, že v dôsledku zrušenia verejného obstarávania na
prístrojové vybavenie vedeckého parku môže byť časť týchto financií použitá na personálne
(osobné) náklady.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že
komisia a taktiež Predsedníctvo AS UK odporučili materiál schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. sa opýtala, či tohtoročný rozpočet SHS Vedecký park má
charakter „polovičného rozpočtu“.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal kladne, pretože nová SHS
vznikla ku dňu 1.7.2015. Uviedol, že budova Vedeckého parku sa začne „zasídľovať“, čím si
SHS začne vlastnými zdrojmi hradiť prevádzkové náklady.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. sa opýtala, či podiely fakúlt na prevádzkových nákladoch
SHS Vedecký park budú platiť aj pre nasledujúce kalendárne roky.
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Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala záporne; rozpočtované príspevky
fakúlt na prevádzkové náklady novej SHS je potrebné chápať ako výdavkový strop, pričom
v nasledujúcich rokoch sa očakáva ich znižovanie.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa opýtala, či v budúcom kalendárnom roku budú prevádzkové
náklady SHS Vedecký park dvojnásobné voči nákladom rozpočtovaným pre rok 2015.
V odpovedi rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul, že sa diskutuje
o samostatne hospodáriacej súčasti UK. V budúcom kalendárnom roku bude mať Vedecký park
k dispozícii financie z projektov a zmlúv od spolupracujúcich firiem. Rok 2015 možno
považovať z rozpočtového hľadiska za prechodný, keďže nová SHS sa materiálne a personálne
buduje. Pripomenul, že do novej SHS prešla časť pracovníkov Rektorátu UK, napríklad
z Centra transferu technológií a Kancelárie národných a európskych projektov.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa opýtala, či aj v budúcom kalendárnom roku možno očakávať
príspevok fakúlt na náklady SHS Vedecký park.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal záporne, v budúcom
kalendárnom roku nebudú fakulty na prevádzku SHS Vedecký park prispievať.

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

5

31

0

zdržal sa prítomných
6

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 6. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015.

Bod č. 7
Schválenie návrhov rektora na zmeny v spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Úvodné slovo k materiálu predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ako jeho
predkladateľ. Informoval, že pred prebiehajúcim zasadnutím AS UK sa stretol
s predsedníčkou Právnej komisie AS UK a po vzájomnej diskusii a vyjasnení si stanovísk
navrhuje v písomne predloženom materiáli viaceré úpravy, ktoré následne v súčinnosti
s predsedníčkou Právnej komisie AS UK predstavil. V ďalšej časti svojho vystúpenia rektor
UK informoval o príčinách navrhovaných zmien v činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Rektor UK K. Mičieta uviedol, že predložená Výročná správa o činnosti UK za rok 2014 je
vytvorená z čiastkových podkladov jednotlivých súčastí UK.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že Finančná komisia AS UK
a taktiež Predsedníctvo AS UK odporučili materiál schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
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Predseda AS UK (v spolupráci s rektorom UK ako predkladateľom materiálu a predsedníčkou
Právnej komisie AS UK) prednášal jednotlivé návrhy uznesení a dával o nich hlasovať.

č. hlas.

za

proti

6

34

0

zdržal sa prítomných
1

35

kvórum
18

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 6. 6/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK
na zmenu predmetu činnosti UK Veda, s.r.o., jeho rozšírenie o predmet činnosti:
27.1 Administratívne služby
27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov
28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a
obchodu
31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a
oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za
účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a
sociálnych problémoch a ich analýza
31.46 Verejné obstarávanie

č. hlas.

za

proti

7

35

0

zdržal sa prítomných
1

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 7. 6/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK na
zvýšenie základného imania o 5 000,-eur peňažným vkladom zakladateľa.

č. hlas.

za

proti

8

36

0

zdržal sa prítomných
1

37

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 8. 6/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK
na zmenu obchodného mena spoločnosti UK Veda, s.r.o., a to na zmenu obchodného
mena spoločnosti UK Veda, s.r.o. tak, že:
Obchodné meno spoločnosti UK Veda, s.r.o. bude zmenené na UK Veda –
ISTROPOLITANA, s.r.o.
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č. hlas.

za

proti

9

37

0

zdržal sa prítomných
1

kvórum

38

20

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 9. 6/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK
na zmenu zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. v časti počet konateľov a v časti konanie
v mene spoločnosti z pôvodných dvoch na troch konateľov spoločnosti, pričom v mene
spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne.

č. hlas.

za

proti

10

36

0

zdržal sa prítomných
2

kvórum

38

20

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 10. 6/2015
Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 24.6.2015 schvaľuje návrh rektora UK
na schválenie Ing. Edity Muchovej za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o.

Bod č. 8
Cenníky za ubytovacie služby vo vysokoškolských internátoch UK
Predseda AS UK informoval, že materiály (s výnimkou zamestnaneckého cenníka za
ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) prerokovali tak Komisia AS UK pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie, ako aj Predsedníctvo AS UK a odporučili ich schváliť.
Bod č. 8a
Cenník - študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

11

36

0

zdržal sa prítomných
0

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 11. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VI Družba
UK s účinnosťou od 1.9.2015.

7

Bod č. 8b
Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

12

36

0

zdržal sa prítomných
0

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 12. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby
vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2015.

Bod č. 8c
Cenník - zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
Predseda AS UK otvoril rozpravu a zároveň informoval, že materiál nebol prerokovaný
v Komisii AS UK pre vysokoškolské internáty a ubytovanie. Predsedníctvo AS UK odporučilo
materiál schváliť.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. požiadala predkladateľa
materiálu, aby predložený materiál stručne odôvodnil, keďže materiál neprešiel štandardným
prerokovaním v orgánoch AS UK.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róberta Gulu, MBA uviedol, že
zamestnanecký cenník za ubytovacie služby sa v súlade s vnútorným predpisom UK č. 5/2007
odvíja zo študentského cenníka; cena za ubytovanie sa kalkuluje vo výške oprávnených
nákladov s navýšením o 20%.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

13

36

0

zdržal sa prítomných
0

36

kvórum
19

Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 13. 6/2015
Akademický senát UK schvaľuje Cenník – zamestnanci UK za ubytovacie služby vo
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od 31.8.2015.
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Bod č. 9
Informácia o riešení problému depozitu pre zahraničných študentov programu
Erasmus+
Úvodné slovo k materiálu predniesla prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana
Kovačičová, PhD. Informovala o genéze problému s depozitmi pre zahraničných študentov
programu Erazmus+ vyberaných vysokoškolskými internátmi UK vo výške 160 €. Na základe
študentskej charty Erasmus+ a základného pravidla programu Erasmus+ o zachovaní rovnosti
študenta voči študentovi, je UK ako participant na tomto programe povinná vytvoriť rovnaké
(t.j. nediskriminačné) podmienky pre všetkých študentov UK, tak domácich, ako aj
zahraničných. V spolupráci s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sa
zvažovalo viacero alternatív riešenia problému.
Prorektorka v ďalšej časti úvodného slova predstavila návrh riešenia spočívajúci
v zavedení depozitu vo výške 100 € počnúc akademickým rokom 2015/2016 pre všetkých
ubytovaných študentov vo vysokoškolských internátoch UK za nasledovných podmienok:
•

•
•

Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na celý akademický rok, t.j. na
dobu 10 mesiacov, budú platiť depozit v dvoch splátkach po 50 €. Bytné za mesiace
september a február bude navýšené o výšku depozitu 50 €. Študenti uhradia bytné aj
depozit v jednej platbe.
Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na jeden semester, t.j. na dobu
5 mesiacov, budú platiť depozit v jednej platbe. Bytné za mesiac september, prípadne
február bude navýšené o výšku depozitu 100 €.
Po odubytovaní študenta v zmysle ubytovacieho poriadku príslušného vysokoškolského
internátu UK a odovzdaní izby, inventáru, kľúčov od izby a pod. bude depozit vrátený
späť študentovi. Prípadné pohľadávky, ktoré budú mať študenti voči vysokoškolskému
internátuUK, budú z depozitu odpočítané.

Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. predkladaný návrh privítala, pretože obdobný
návrh predkladala na zasadnutie AS UK cca pred desiatimi rokmi.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. predniesol informáciu zo zasadnutia Predsedníctva AS UK
dňa 17. júna 2014, že financie získané za výber depozitov budú uložené na neúročenom bežnom
účte.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. sa opýtala na bližšie zdôvodnenie, prečo
prostriedky nemôžu byť uložené na úročenom účte.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová odpovedala, že UK má zákonnú povinnosť viesť
všetky účty v Štátnej pokladnici. Uloženie prostriedkov na úročenom účte by mohlo byť
považované za bezdôvodné obohatenie.
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) potvrdil právne stanovisko kvestorky UK.
Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. sa opýtal, či je nutné, aby ubytovaní študenti platili depozit
v dvoch splátkach v prípade, že na vysokoškolskom internáte sú ubytovaní dlhodobo. Vznikne
problém s vracaním depozitu na konci akademického roka a jeho opätovným uhrádzaním na
začiatku nového akademického roka.
Mgr. Ivan Daňo (riaditeľ VI Družba UK) reagoval, že vracanie depozitov bude zložitý
administratívny problém. Navrhol uvažovať nad riešením, aby sa depozit nevracal, ale „viezol
sa“ so študentom počas celej doby jeho ubytovania na príslušnom vysokoškolskom internáte.
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Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. navrhol, aby sa depozit študentovi nevracal
v prípade, že bude ubytovaný opakovane.
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. uviedol, že v prípade, ak nebude zmluvný vzťah medzi
študentom a príslušným vysokoškolským internátom UK trvať kontinuálne (napr. z dôvodu
odubytovania sa študenta počas letných mesiacov), ponechanie depozitu na účte
vysokoškolského internátu by spôsobilo právne komplikácie.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v reakcii na vystúpenia predrečníkov
uviedol, že materiál prešiel dlhou diskusiou, pričom sa dospelo k takému riešeniu, aké je
obsiahnuté v predkladanom materiáli. Požiadal preto o schválenie uznesenia v predloženej
podobe.
Predseda komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Ján Horváth
informoval, že na zasadnutí komisie sa prítomní členovia komisie a hostia zhodli, že
predkladaný návrh na celoplošné zavedenie depozitov pre všetkých ubytovaných študentov
bude uplatňovaný pre nastávajúci akademický rok 2015/2016; počas tohto obdobia sa budú
hľadať iné možnosti riešenia problému diskriminácie zahraničných študentov UK pri platení
depozitu na vysokoškolských internátoch UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia obsiahnutý v písomne
predloženom materiáli.
Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. v nadväznosti na informáciu prednesenú predsedom
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK navrhla do uznesenia doplniť jeho
obmedzenú platnosť len pre akademický rok 2015/2016.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že obmedzenie platnosti
uznesenia by prinieslo nežiadúce komplikácie, keďže vedenie UK aktuálne nemá inú alternatívu
riešenia problému diskriminácie zahraničných študentov programu Erasmus+ než tú, ktorá je
uvedená v navrhnutom uznesení.
Predseda AS UK dal hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
č. hlas.

za

proti

14

35

0

zdržal sa prítomných
2

37

kvórum
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Predseda AS UK konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 14. 6/2015
Akademický senát UK
a) berie na vedomie informáciu o potrebe vytvorenia rovnakých podmienok pre
všetkých študentov UK ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK podľa
pravidiel študentskej charty Erasmus+ a pravidiel programu Erasmus+ ,
b) podporuje návrh Vedenia UK na zavedenie depozitu vo výške 100 € pre všetkých
študentov UK ubytovaných na vysokoškolských internátoch UK za nasledovných
podmienok:
1. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na celý akademický rok,
t.j. na dobu 10 mesiacov, budú platiť depozit v dvoch splátkach po 50 €. Bytné za
mesiace september a február bude navýšené o výšku depozitu 50 €. Študenti
uhradia bytné aj depozit v jednej platbe.
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2. Študenti, ktorí majú podpísanú zmluvu na ubytovanie na jeden semester, t.j. na
dobu 5 mesiacov, budú platiť depozit v jednej platbe. Bytné za mesiac september,
prípadne február bude navýšené o výšku depozitu 100 €.

Bod č. 10
Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku
Úvodné slovo k materiálu predniesla predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika
Macháčová, PhD. Informovala o stanovisku, ktoré komisia prijala k jednotlivým predloženým
žiadostiam.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. sa opýtala, prečo sa v prípade nájomcov
Časnochová s.r.o., ESMEDIKA s.r.o. a JURECKA s.r.o. (ambulancie lekárov v novej budove
UK na Šafárikovom nám. 6) navrhuje predĺženie nájmu len na dva roky.
MUDr. Alexander Kurtanský (predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy
pri UK, hosť zasadnutia) uviedol, že do portfólia odborov patrí aj zdravotná starostlivosť o
zamestnancov UK. V prípade, že lekári nebudú mať zaručenú dlhodobosť prenájmu, nebudú
investovať do technického vybavenia svojich ambulancií.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že kolektívna zmluva síce obsahuje
ustanovenie o povinnosti UK zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre svojich zamestnancov, nie
je v nej však uvedené, že sa tak musí diať v priestoroch Rektorátu UK na Šafárikovom nám. S
lekármi sa bude rokovať, pričom im budú ponúknuté iné priestory, pretože tie súčasné budú
poskytnuté Oddeleniu medzinárodných vzťahov Rektorátu UK (OVV) pre potreby vybavovania
stránok programu Erasmus+.
Prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
uviedla, že ročne navštívi OVV viac ako 600 študentov; títo chodia po chodbách Rektorátu UK
a hľadajú kancelárie. Na zasadnutí Vedenia UK preto podala návrh, aby sa kancelárske
priestory OVV dislokovali na jedno miesto. Počas dvojročnej doby, na ktorú sa navrhuje
predĺžiť nájomcom – lekárom ich nájom, sa bude hľadať adekvátne riešenie tak na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ako aj starostlivosti o Erasmus študentov.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že hlavnou činnosťou UK je veda
a vzdelávanie, zdravotná starostlivosť o zamestnancov je pridanou hodnotou. Potvrdil slová
prorektorky UK prof. Ostatníkovej, že bude snahou uvedené problémy vyriešiť.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. požiadala
členov Vedenia UK, aby osobne oboznámili nájomcov – lekárov so vzniknutou situáciou.
Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. uviedla, že už pozná reakcie od nájomcov
– lekárov; sú vzniknutou situáciou znepokojení.
Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že priestory Rektorátu UK na
Šafárkovom nám. sú svojou polohou lukratívne. Nikto z Vedenia UK nepovedal, že by sa mali
ambulancie lekárov na pôde UK zrušiť. Fakulty majú lepšie priestorové možnosti, k dispozícii
bude aj nová budova Vedeckého parku UK.
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že AS UK dáva Vedeniu
UK udelením predchádzajúceho súhlasu možnosť nájmy realizovať, nejde však o záväznosť
(okrem schválených podmienok nájmu).
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Mgr. Ján Horváth v reakcii na žiadosť FTVŠ UK o udelenie súhlasu pre nájomcu ISPA, spol.
s r. o. uviedol, že hoci fakulta financie potrebuje, vizuálny smog, ktorý bilboardy pri zastávke
Lafranconi vytvárajú, považuje za otrasný a do budúcnosti navrhol počet bilboardov znížiť.
Mgr. Marek Pleva sa opýtal, či bola žiadosť pod č. 5 stiahnutá (nájomca: GRYF MEDIA,
s.r.o.).
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. odpovedala
kladne.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. doplnila, že žiadosť
bude prepracovaná. Stiahnutie materiálu počas zasadnutia Finančnej komisie AS UK
telefonicky potvrdil dekan FTVŠ UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

za

proti

15

36

0

zdržal sa prítomných
2

38

kvórum
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Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh bol schválený.
Uznesenie č. 15. 6/2015
Akademický senát UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného
majetku:
15.1
Nájomca:
Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza, IČO: 34956212
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 145,65 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211
(Výškové bloky, blok Nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na kávu
a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 2 ks predajných automatov na predaj
kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j. spolu 7 m2 pre 7 predajných automatov v objektoch JLF
UK v Martine:
a)
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prízemí v budove
Aula MAGNA JLF UK, súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine,
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 155/7 o výmere 1999 m2, na ktorej sa stavba nachádza,
b)
o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový automat), ktorá sa
nachádza na prízemí v budove teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na
ulici Malá Hora 4 v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby:
11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 158/3 o výmere 1787 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
c)
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prvom poschodí
vedľa oddychovej zóny v budove Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK,
súpisné číslo stavby 10894, na ulici Novomeského 7A v Martine, okres Martin, katastrálne
územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom Martin,
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katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 172/193 o výmere 727 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
d)
o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza na prízemí v budove
Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici Malá Hora 5 v Martine,
okres Martin, katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 3971 vydanom
Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 - budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, číslo parcely 158/2 o výmere 1059 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
e)
o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový automat), ktorá sa
nachádza na prízemí v budove SO 02: BioMed JLF UK, na ulici Malá Hora 4B v Martine,
okres Martin, katastrálne územie Martin - po vydaní listu vlastníctva Okresným úradom
Martin, katastrálnym odborom.
Spolu prenájom 7 m2 na 7 predajných automatov.
Účel nájmu:
Nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú na účely prevádzkovania 5 kusov predajných
automatov na kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a prevádzkovanie
2 kusov predajných automatov na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2 na automat.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Ročné nájomné 100,- € / 1 m2 (na 1 automat) bez DPH, spolu za celkovú plochu (7 m2 – za
7 automatov) 700,- € ročne bez DPH.
Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004 Z. z.)
Cena za spotrebu energií a služby:
a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu – je určená
paušálne za 1 m2 (1 automat): 120,- € za rok, plus DPH (20 %) , t.j. 144,- € vrátane DPH.
Spolu za 7 m2 (7 automatov) 840,- € ročne bez DPH, 1.008,- € ročne s DPH.
b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa
odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromerov na všetkých predajných
automatoch) a aktuálnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí
štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši
o 20 % DPH.
c) Cena za služby: dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu
vlastných meračov spotreby nájomcu (vodomerov na predajných automatoch na kávu
a horúce nápoje) a aktuálnej ceny studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí
štvrťročne k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši
o 20 % DPH. Dva automaty na predaj kusového tovaru nemajú spotrebu vody.
Platba nájomného a služieb: upratovanie, likvidácia odpadu - polročne vopred – k 15. dňu
v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.
Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov: štvrťročne po skončení
štvrťroka.
Doba nájmu:
Na dobu určitú: od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2018
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia
15.2
Nájomca:
POS Media Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava, IČO: 35771208
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Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
a)
Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy JLF UK, Malá
Hora 4, Martin – parc. č. 158/3 v k. ú. Martin zapísaných na LV č. 299, súpisné číslo stavby
4066,
b)
Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy dekanátu JLF
UK, Malá Hora 4A, Martin – parc. č. 155/7 v k. ú. Martin zapísaných na LV č. 299, súpisné
číslo stavby 10701,
c)
Nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na prízemí budovy
Vysokoškolského internátu JLF UK, Novomeského 7, Martin – parc. č. 172/2 v k. ú. Martin
zapísaných v LV č. 299, súpisné číslo stavby 25.
Nebytové priestory o celkovej ploche 9,0 m2 na stene chodieb v uvedených objektoch slúžia na
umiestnenie 3 kusov samolepiacich násteniek.
Účel nájmu:
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov za účelom umiestnenia 3 kusov samolepiacich
násteniek o rozmere 300 x 100 cm, z toho reklamná plocha 1 nástenky je 1,4 m2. Nástenky
slúžia na poskytovanie informácií študentom a zamestnancom JLF UK – na ploche 1,6 m2
jednej nástenky a na reklamné účely na ploche 1,4 m2.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné na rok za 1 kus nástenky (3 m2): 66,39 € bez DPH, spolu za 3 kusy (9 m2): 199,17€
bez DPH. Nájom nebytových priestorov je oslobodený od DPH (§ 38 Zákona č. 222/2004
Z.z.) .Výška nájomného sa nemení, zohľadňuje využitie väčšej časti násteniek pre potreby
prenajímateľa (resp. správcu majetku). Náklady na spotrebu energií nie sú vyčíslené,
nakoľko sa jedná o tabule zavesené na stene a nevyžadujú ďalšie služby.
Doba nájmu:
Predĺženie doby nájmu o 2 roky: od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.3
Nájomca:
František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04 Bratislava 4
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je nebytový priestor miestnosť č. 931 s celkovou výmerou 20 m²,
v objekte B9, l. poschodie, v areáli ubytovne Švédske domky UK v Bratislave, na ulici
Botanická č. 7, v obci Bratislava m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym úradom -Správou
katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20 – Iná budova, číslo parcely 3146
o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza.
Účel nájmu:
Účelom nájmu nebytového priestoru je zriadenie pracovne – hudobného ateliéru.
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Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné bude vo výške 39,83 €/m2/rok, t.j. 796,60 €/rok za 20 m2 prenajatých priestorov.
Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške 932,57 € plus DPH / rok.
Doba nájmu:
Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 16.08.2015 do 15.08.2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.4
Nájomca:
ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01, IČO: 31328717
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Nájom časti oplotenia – 5 ks reklamných panelov o celkovej rozlohe 61,20 m2
Účel nájmu:
5 ks reklamných panelov
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
446,16/ks, t.j. 2 230,80 € ročne
Doba nájmu:
Od 1.1.2016 do 31.12.2020
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Nedôjde k technickému zhodnoteniu
15.5
Nájomca:
Alcasys Slovakia a.s., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 879 335
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestory na Manželských internátoch, súp.č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I,
1.poschodie, o celkovej výmere 348,34 m2. Stav priestoru je dobrý. Voda a sociálne
zariadenia sa nachádzajú v rámci nájomného priestoru. Prístup je dobrý s možnosťou
parkovania.
Účel nájmu:
Kancelárie.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 33, -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 1.6.2015 do 31.5.2020.
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Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.6
Nájomca:
GRAND SLOVAKIA, s.r.o., Okružna 128, 962 71 Dudince, IČO: 36011045
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695
(Manželské internáty, blok B, 1NP). Priestor je v dobrom stave po rekonštrukcii. Voda a
sociálne zariadenia v rámci priestoru. Znížená svetlosť.
Účel nájmu:
Kancelária a sklad. Ide o jeden nečlenený priestor, rozsah skladu a kancelárie je na
nájomcovi.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 40,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 16,-EUR/m2/rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.7.2015 do 31.6.2018.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.7
Nájomca:
Janišík Miloš, Fadruszova 725/25, 84104 Bratislava
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 95,9 m2, ktorý sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695
(Manželské internáty, blok J, 1NP ). Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci
budovy. Vnútorný priestor bez okien, pôvodne náraďovňa a sklad.
Účel nájmu:
Telocvičňa.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 20, -EUR/m2/rok bez DPH. Energie a služby zálohový poplatok 8,-EUR/m2/rok plus
DPH. (Telocvičňa sa bude prevádzkovať len v poobedných hodinách) Skutočná cena služieb
bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.6.2015 do 31.5.2018.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
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15.8
Nájomca:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom časti strechy o výmere 17,26 m2, ktorá sa nachádza na streche budovy
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok F ).
Účel nájmu:
Za účelom zriadenia a prevádzkovania elektronickej komunikačnej siete.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 3500, -EUR /rok/17,6 m2 bez DPH. Len elektrická energia na základe skutočnej
spotreby.
Doba nájmu:
Od 1.6.2015 do 31.5.2020.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.9
Nájomca:
OTP Banka Slovensko, a.s., Šúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové
bloky, vestibul). Objekt je v priemernom stave, čiastočne rekonštruovaný. Nájomný priestor je
v dobrom stave.
Účel nájmu:
Za účelom osadenia, prevádzkovania, údržby a opráv bankomatu nájomcu.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 838,- EUR/m2/rok, energie a služby (len el. energia) zálohový poplatok 80,EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.9.2015 – 31.8.2018.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.

15.10
Nájomca:
Sport-jump s.r.o., SNP 107, Klenovec 980 55, IČO: 46 955 283
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Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalej študovne “sklobetón“. Nachádza sa na Átriových domkoch súp. č.
6134, č. parcely 2929 na bloku R na 1.PP o výmere 74,63 m2. Voda a sociálne zariadenia sa
nachádzajú v rámci bloku. Nájomný priestor v dobrom stave.
Účel nájmu:
Tanečná škola.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 50,-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 31.8.2018.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.11
Nájomca:
SWAN, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor o výmere 18m2 (2x9) m2, ktorý sa nachádzajú na streche budovy č.
súpisné 5695 (Manželské internáty) a na streche budovy č. súpisné 211 (Výškové Budovy).
Účel nájmu:
Za účelom umiestnenia technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a
prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete Nájomcu zriadenej v súlade
so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom
poskytovania elektronických komunikačných služieb v súlade so ZEK.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 3000, -EUR /rok/9 m2 bez DPH. Spolu 6000 eur za 2 zariadenia. Elektrická energia
na základe skutočnej spotreby.
Doba nájmu:
Od 1.7.2015 do 31.6.2020.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.12
Nájomca:
Vematic s.r.o., Tománkova č.6, 841 05 Bratislava, IČO: 46 857 991
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o prenájom priestorov na umiestnenie nápojového automatov a to na Výškových
budovách, súp. č. 211, vestibul medzi bloky A a B, 1 NP, o výmere 1m2.
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Účel nájmu:
Prevádzka nápojového automatu.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 150,-EUR/m2/rok bez DPH, energie a služby zálohový poplatok 60,-EUR/m2 /rok
plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 1.9.2015 do 31.8.2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.13
Nájomca:
AEGEE – Bratislava, Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava, IČO : 3077961
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Jedná sa o priestor bývalých študovní “sklobetón“. Majetok je nepotrebný z dôvodu nezáujmu
študentov o využívanie priestoru ako študovne. Nachádza sa na Átriových domkoch
súp.č.6134, č. parcely 2929 na bloku F na 2.NP o výmere 25,5 m2. Objekt (blok F) je v zlom
stave a vyžaduje rekonštrukciu. Voda a sociálne zariadenia sa nachádzajú v rámci bloku.
Obmedzený prístup (vrátna služba a vzdialené parkovanie).
Účel nájmu:
Študentská klubovňa a kancelária.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Nájomné 3,-EUR/m2/rok bez DPH, energie paušálny poplatok 2,-EUR/m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Doba nájmu:
Od 01.10.2015 do 30.09.2020.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Bez technického zhodnotenia.
15.14
Nájomca:
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského, Trnavská 39, 831 04 Bratislava,
IČO 00 686 191
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť – lodenica (švédsky domček B-8) súp. č. 6219, ktorá sa
nachádza v Areáli UK na Botanickej 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 3148, k. ú. Karlova
Ves, zapísané na LV č. 727.
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Účel nájmu:
Predmet nájmu slúži ako – Lodenica oddielu kanoistiky slalom.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájmu za nehnuteľnosť je 348,- € ročne. Náklady za služby, spojené s prenájmom
(spotrebu energií, odvoz a likvidáciu odpadu) hradí nájomca samostatne na základe priamych
zmluvných vzťahov s ich dodávateľmi.
Doba nájmu:
Nájomník žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2020.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.
15.15
Nájomca:
Mgr. Miriam Olšiaková, 985 52 Ružiná, č.d. 82, IČO 37 107 143
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov o celkovej rozlohe
55,02 m2 nachádzajúce sa v Lučenci na Novohradskej 1, (v budove Univerzity Komenského
v Bratislave), č. súp. 316 na parcele č. 2033/1 a 2033/7, k.ú. Lučenec, zapísané na LV
č. 5294.
Účel nájmu:
Predmetom nájmu sú nebytové priestory na účely prevádzkovania kancelárie fincentra.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájmu je 16,60 €/m2 za rok, čo predstavuje spolu 913,33 € ročne, energie a služby
spojené s užívaním priestoru rieši v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je
mesto Lučenec. Nájomné nájomca uhrádza štvrťročne vo výške 228,33 €. Nájom je
oslobodený od DPH.
Doba nájmu:
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na 2 roky, od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.
15.16
Nájomca:
Časnochová s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava, IČO 44 147 473
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je:
a) nebytový priestor o celkovej rozlohe 45,60 m2 (stomatologická ambulancia a sociálne
zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405;
b) jedno miesto na parkovisku UK, ktorá sa nachádza na parcele č. 207/5, k.ú. Staré Mesto,
zapísané na LV č. 3405.
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Účel nájmu:
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti Časnochová, s.r.o. a poskytovanie
stomatologickej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore
zubné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájmu je za predmet nájmu:
a) 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 2 156,88 € ročne, 179,74 € mesačne. Nájom je
oslobodený od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku tepla, teplej a studenej vody,
stočného a el. energie) platí nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €,
spolu 50,00 € s DPH. Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do
31. 05.nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr;
b) 43,75 €/mesiac bez DPH, DPH 8,75 €, spolu 52,50 € s DPH mesačne, t. j. 630,00 € ročne
s DPH.
Doba nájmu:
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Zmluvy o nájme pozemku o dva roky,
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.
15.17
Nájomca:
Športový klub polície Bratislava, Záporožská 8, 851 01 Bratislava, IČO 00 681 989
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je objekt lodenice ( bývalý archív UK) a parkovacia plocha, ktoré sa
nachádzajú v Areáli UK na Botanickej 7 v Bratislave na parc.č. 3153/1 o výmere 364 m2 a
parc. č. 3153/2 o výmere 478 m2 v k. ú. Karlova Ves, súp. č. 6218.
Účel nájmu:
Predmetom nájmu slúži ako lodenica oddielu vodného slalomu a zjazdu. Je zázemím pre
aktívnych aj bývalých pretekárov, majú tu šatne, posilňovňu a miesto na odkladanie lodí.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Navrhovaná čiastka za nájom predmetu nájmu je 2 099,- €/rok. Úhrada nájmu bude mesačne
vo výške 174,92 €, nájom je oslobodený od DPH. Náklady na energie bude nájomca uhrádzať
podľa spotreby (samostatné meranie).
Doba nájmu:
Nájomník žiada o predĺženie nájmu o 5 rokov, od 01. 01.2016 do 31.12.2020.

Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.
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15.18
Nájomca:
ESMEDIKA s.r.o., Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava, IČO 44 120 974
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je:
a) nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia praktického lekára a sociálne
zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405;
b) jedno miesto na parkovisku UK, ktorá sa nachádza na parcele č. 207/5, k.ú. Staré Mesto,
zapísané na LV č. 3405.
Účel nájmu:
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti ESMEDIKA, s.r.o. a poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore
všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájmu je za predmet nájmu:
a) 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 3 243,83 € ročne, 270,32 € mesačne. Nájom je
oslobodený od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku tepla, teplej a studenej vody,
stočného a el. energie) platí nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €,
spolu 50,00 € s DPH. Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31. 05.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr;
b) 43,75 €/mesiac bez DPH, DPH 8,75 €, spolu 52,50 € s DPH mesačne, t. j. 630,00 € ročne
s DPH.
Doba nájmu:
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov a Zmluvy o nájme pozemku o dva roky,
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.

15.19
Nájomca:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je nebytový priestor o výmere 8,25 m2 a technicky súvisiacich priestorov,
nachádzajúcich sa na strešnej nadstavbe a na streche novej budovy UK na Šafárikovom nám.
6, v Bratislave, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré mesto,
zapísané na LV č. 3405, na umiestnenie základňovej stanice a umiestnenie technológie
spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
Účel nájmu:
Plochy na umiestnenie technológie spoločnosti Orange Slovensko a tri 3 m vysoké stojany
s anténami.
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Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Celková výška nájmu je 5 772,- € ročne. Nájom je oslobodený o DPH. Nájomca bude
predmetný nájom uhrádzať v štvrťročných splátkach vo výške 1 443,- €.
Doba nájmu:
Nájomca žiada o predĺženie nájmu o päť rokov, od 15.11.2015 do 14.11.2020.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.
15.20
Nájomca:
JURECKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava, IČO 36 752 657
Špecifikácia predmetu nájmu a zdôvodnenie dočasnej nepotrebnosti majetku:
Predmetom nájmu je nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia praktického
lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt
novej budovy č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k.ú. Staré mesto, zapísané na LV č. 3405.
Účel nájmu:
V nebytových priestoroch nájomca zriadil sídlo spoločnosti JURECKA, s.r.o. a poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v odbore
všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre zamestnancov UK.
Výška nájomného, cena za poskytované služby a dodávku energií:
Výška nájmu je za predmet nájmu 47,30 €/m2/rok, čo predstavuje spolu 3 243,83 € ročne,
270,32 € mesačne. Nájom je oslobodený od DPH. Za služby, spojené s nájmom (dodávku
tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie) platí nájomca preddavok 41,67 €
mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €, spolu 50,00 € s DPH. Vyúčtovanie preddavku za služby sa
vykoná ročne do 31.05.nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr.
Doba nájmu:
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov o dva roky, od 01. 01. 2016 do 31. 12.
2017.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu:
Technické zhodnotenie predmetu nájmu nebude riešené.

Bod č. 11
Informácie členov Vedenia UK
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
• pripomenutí si 96. výročia založenia UK v piatok 26. júna 2015 a s tým súvisiacim
divadelným predstavením v Divadle Aréna dňa 24. júna 2015,
• dokončení rekonštrukčných prác na streche auly UK; počas letných mesiacov bude
v aule UK počas promócií a podujatí Detskej univerzity UK ponechaný starý mobiliár,
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•
•
•
•
•
•
•

príprave metodiky delenia štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2016
a s tým súvisiacimi personálnymi presunmi na MŠVVaŠ SR,
rokovaní s tvorcami AiS2; analyzuje sa efektivita jeho využívania a hľadajú sa
spôsoby na prípadnú zmenu akademického informačného systému,
príprave tzv. Jaspers projektu,
aktuálnej situácii s komplexnou akreditáciou UK a problémoch s akreditáciou
učiteľských študijných programov,
pridelení 2 mil. € kapitálových prostriedkov pre UK,
vydaní vnútorného predpisu č. 17/2015 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním
protispoločenskej činnosti,
príprave vnútorného predpisu o podnikateľskej činnosti na UK; mala by priniesť
väčšiu úspešnosť v získavaní prostriedkov z podnikateľskej činnosti pre UK.

Bod č. 12
Otázky na členov Vedenia UK
Mgr. Ján Horváth sa opýtal, či prebehlo rokovanie so spoločnosťou CKM ohľadom zvýšenia
cien validačných známok pre ISIC preukazy na výšku 10 €.
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. v odpovedi uviedol, že
zvýšenie ceny validačných ISIC známok nastalo v súlade so zmluvou medzi UK
a spoločnosťou CKM 2000 Travel s.r.o., podľa ktorej môže spoločnosť jednostranne zvýšiť
poplatok za validačné známky. Prorektor zároveň pripomenul, že ide o štandardnú zmluvu,
ktorá spoločnosť CKM 2000 Travel s.r.o. uzatvára s vysokými školami a jej podobu UK nemá
možnosť ovplyvniť. Medzi spoločnosťou CKM 2000 Travel s.r.o. a UK prebehli tri kolá
rokovaní; spoločnosť pri zvýšení ceny argumentovala, že táto sa sedem rokov nezvyšovala.
Zároveň sa uskutočnilo rokovanie medzi študentskou častou AS UK zastúpenou podpredsedom
AS UK Mgr. Tomášom Kaščákom a spoločnosoťou CKM 2000 Travel s.r.o., ktorej záverom
bola akceptácia zvýšenia ceny validačných ISIC známok zo strany študentskej časti AS UK.
Mgr. Jana Šmelková (predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl) doplnila, že ŠRVŠ
taktiež rokovala so spoločnosťou CKM 2000 Travel s.r.o. Informovala, že počet zmluvných
partnerov sa zvýšil na 300, čím prišlo k rozšíreniu ponuky komerčných zliav; zvýšená cena
validačnej ISIC známky sa tak študentovi vráti vo forme zliav. V prípade, že študent nemá
záujem o kúpu ISIC validačnej známky, môže si kúpiť známku „NO ISIC“, čo využíva 2 až 5%
študentov.
Prorektor UK pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. uviedol, že je iba na
študentovi, či si ISIC validačnú známku kúpi alebo nie. V prípade, že si ju nekúpi, ostáva
funkčnosť univerzitného preukazu študenta zachovaná.
Ing. Veronika Miťková, PhD. reagovala, že študenti nemajú informáciu, že kúpa
validačnej ISIC známky nie je povinná.
Mgr. Ján Horváth uviedol, že pozná prípady z fakúlt UK, keď študijné referentky
odmietajú zapísať študenta bez potvrdenia o kúpe ISIC validačnej známky. Potvrdil, že študenti
nevedia o možnosti kúpiť si známku „NO ISIC“.
Mgr. Jana Šmelková objasnila princíp fungovania ISIC (komerčných zliav) a rozdiel
medzi univerzitným preukazom študenta a ISIC.
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. sa opýtala, či sa možnosť kúpiť si ISIC validačnú
známku vzťahuje aj na študentov externej formy štúdia. Na vlastnom príklade študentsky
externej formy doktorandského štúdia uviedla, že mala zakúpenú známku „NO ISIC“.
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Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že cena validačných ISIC
známok bola dlhodobo dotovaná prostredníctvom neinvestičného fondu Univerzita
Komenského cez 2% asignáciu dane z príjmu; pokračovať v dotovaní však naďalej už nebolo
možné.

Bod č. 13
Rôzne
Predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval, že členovia AS UK obdržali
tri informatívne materiály, o ktorých sa nerokovalo. Stotožnil sa s názorom rektora UK, aby
kontrola plnenia uznesení AS UK bola realizovaná raz ročne počas schvaľovania správy
o činnosti AS UK za uplynulý kalendárny rok. Materiály Vecný návrh zmien v Rokovacom
poriadku AS UK a Odporúčaný postup prípravy a predkladania materiálov na zasadnutia AS
UK a jeho orgánov boli predložené na pripomienkové konanie členom AS UK počas
mesiacov júl a august; následne budú meritórne prerokované na jesenných zasadnutiach
komisií AS UK a Predsedníctva AS UK.

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že 10. júna 2015 sa konalo ustanovujúce
zasadnutie Rady vysokých škôl pre nové štvorročné funkčné obdobie a o svojom zvolení za
predsedu RVŠ. Spomedzi zástupcov UK v RVŠ boli do Rady pre rozvoj a financovanie pri
RVŠ zvolený doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. (FMFI UK) a do Rady pre vzdelávanie a výchovu
pri RVŠ zvolená prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (FiF UK). Na zasadnutí bolo prijatých
niekoľko uznesení, ktorými sa RVŠ obrátila na Vládu SR, pretože predchádzajúce uznesenia
adresované MŠVVaŠ SR ostali nesplnené. RVŠ aj v novom zložení naďalej trvá na zásadnom
prepracovaní metodiku delenia štátnej dotácie verejným vysokým školám tak, aby sa v nej
zohľadňovala kvalita publikačnej činnosti podľa skupín vedných odborov. RVŠ taktiež žiada
ponechať centrálne financovanie prístupu k WoS a Scopus databázam, ktoré doteraz finančne
pokrývalo CVTI SR cez štrukturálne fondy EÚ (plánoval sa presun financovania na ťarchu
vysokých škôl).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. zablahoželal doc. RNDr. Martinovi
Putalovi, PhD. k zvoleniu do funkcie predsedu RVŠ a pripomenul, že zástupcovia UK stoja na
čele dvoch z troch reprezentácií vysokých škôl.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že problém financovania verejných
vysokých škôl spočíva aj v nevhodnej štruktúre štátnej dotácie, z ktorej veľká časť je určená
na sociálnu podporu študentov (sociálne štipendiá, príspevok na ubytovanie a stravovanie).
Pripomenul prehlbujúcu sa krízu financovania verejných vysokých škôl spočívajúci vo
zväčšujúcom sa rozpore medzi reálnymi nákladmi verejných vysokých škôl a výškou štátnej
dotácie (pre rok 2016 bude chýbať 40 mil. € na základný chod verejných vysokých škôl).

Bod č. 14
Záver
Predseda AS UK sa poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť. Poprial im príjemné
prežitie letného dovolenkového obdobia a ukončil zasadnutie.
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Koniec zasadnutia: 15.05 hod.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda Akademického senátu UK

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

Overili:
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

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

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

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

Mgr. Ľubica Šimková

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