UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________
Bratislava 25.05.2016

Výpis uznesení
z 5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016
Uznesenie č. 1. 3/2016
Akademický senát UK schvaľuje program 5. zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 25. mája 2016 takto:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Výročná správa o činnosti UK za rok 2015.
5. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o.
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
7. Voľba podpredsedu Akademického senátu UK za študentskú časť.
8. Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej
fakulty.
9. Návrh úpravy cien za ubytovanie vo Vysokoškolskom internáte pri JLF UK v Martine.
10. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
11. Rôzne.
12. Záver.

Uznesenie č. 2. 3/2016
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
Bc. Mária Šormanová.

Uznesenie č. 3. 3/2016
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti UK za rok 2015.
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Uznesenie č. 4. 3/2016
Akademický senát UK podľa čl. V bod 3 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. schvaľuje návrh na
doplnenie čl. II Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. o nasledujúci predmet činnosti spoločnosti:
- reklamné a marketingové služby,
- vydavateľská činnosť,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Uznesenie č. 5. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
nájmu

predmetu CH1 – 349-350 spojené laboratórium
CH2 – 305 laboratórium 43,50 m2
CH2 – 447 kancelária
15,30 m2
CH2 – 139 sklad
21,60 m2
CH2 – 138 laboratórium 20,90 m2
CH2 – 137 sklad
21,30 m2
CH2 – 209 kancelária
21,00 m2
Spolu prenájom
234,47 m2

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

Energie a služby

90,87 m2

v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej
fakulty, súp. č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo
11 701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o., Mlynská dolina CH1,
842 15 Bratislava IČO: 35 954 825
laboratóriá, kancelárie a sklady nájomcu pre poskytovanie činností
v oblasti výroby a analýzy chemických látok a prípravkov
laboratóriá CH1-349-350, CH2 305, CH2-138,
kancelária CH2-447, kancelária CH2-209
vo výške 66 EUR/ m2/rok
sklady CH2-139, CH2-137 vo výške 44 EUR/ m2/rok
Náklady na energie spolu: 484,58 € / mesiac
CH1 – 349-350 spojené laboratórium
90,87 m2 :
El. energia
77,52 € s DPH/mesiac (30,28 kWh/deň)
Teplo
78,69 € s DPH/mesiac/ 90,87 m2
Vodné a stočné
41,56 € s DPH/mesiac/ 4 osoby
Odvoz odpadu
4,24 € bez DPH/mesiac/ 4 osoby
Celkom:
202,01 €/ 1 mesiac
CH2 – 305-laboratórium
43,50 m2 :
El. energia
56,46 € s DPH/mesiac (22,056 kWh/deň)
Teplo
37,67 € s DPH/mesiac/ 43,50 m2
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Vodné a stočné
Odvoz odpadu
Celkom:

20,78 € s DPH/mesiac/ 2 osoby
2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby
117,03 €/ 1 mesiac

CH2 – 447 – kancelária
15,30 m2 :
El. energia
7,99 € s DPH/mesiac (3,12 kWh/deň)
Teplo
13,25 € s DPH/mesiac/ 15,30 m2
Vodné a stočné
10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu
1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
32,69 €/ 1 mesiac
CH2 – 139 – sklad
21,60 m2 :
El. energia
0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň)
Teplo
13,25 € s DPH/mesiac/ 21,60 m2
Vodné a stočné
0€
Odvoz odpadu
0€
Celkom:
19,53 €/ 1 mesiac
CH2 – 138 – laboratórium
20,90 m2 :
El. energia
43,83 € s DPH/mesiac (17,12 kWh/deň)
Teplo
18,10 € s DPH/mesiac/ 20,90 m2
Vodné a stočné
0€
Odvoz odpadu
0€
Celkom:
61,93 €/ 1 mesiac
CH2 – 137 sklad
El. energia
Teplo
Vodné a stočné
Odvoz odpadu
Celkom:

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

21,30 m2 :
0,82 € s DPH/mesiac (0,32 kWh/deň)
18,45 € s DPH/mesiac/ 21,30 m2
0€
0€
19,27 €/ 1 mesiac

CH2 – 209 kancelária
21,00 m2 :
El. energia
2,48 € s DPH/mesiac (0,97 kWh/deň)
Teplo
18,19 € s DPH/mesiac/ 21,00 m2
Vodné a stočné
10,39 € s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu
1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
32,12 €/ 1 mesiac
od 1.11.2016 do 31.10.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Uznesenie č. 6. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
3/8

Špecifikácia
nájmu

predmetu predajňa papiernictvo, darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a
doplnkové služby o rozlohe 25,8 m2 v pavilóne B1, 0 podlažie
budovy Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej
fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/2, súp.č. 5694 ( CH1 III= B1 )
Identifikácia nájomcu
Ľubica Cibulková - LPC, Pavla Horova 6151/22, 841 08 Bratislava
– Devínska Nová Ves, IČO: 40 467 759
Účel nájmu, spôsob
predajňa papiernictvo darčekové predmety, kopírovacie, viazacie a
a rozsah užívania
doplnkové služby pre študentov UK PRIF
predmetu nájmu
Výška nájomného
80 EUR/m2/rok
Energie a služby
El. energia
48,76 € s DPH/mesiac (19,045 kWh/deň)
Teplo
22,34 € s DPH/mesiac/ 25,80 m2
Vodné a stočné
2,00
€
s
DPH/mesiac/
2
osoby
Odvoz odpadu
2,12 € bez DPH/mesiac/ 2 osoby
Spolu:
75,22 €/ 1 mesiac
Doba nájmu
od 1.9.2016 do 31.8.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 7. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
predmetu kancelária č. 244 o rozlohe 15 m2 v pavilóne CH2, - 1 podlažie,
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty,
v budove súp.č. 3278, na parcele č. 3049/1 o rozlohe celkovo
11701 m2, nehnuteľnosti zapísané na LV 727 pre k.ú. Karlova Ves,
obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
Identifikácia nájomcu
Ing. František Iványi FITEK, Hliníková 1574/11, 927 05 Šaľa
IČO: 176 496 09
Účel nájmu, spôsob
kancelária pre poskytovanie činností v oblasti zhotovenia software,
a rozsah užívania
servisu náhradných dielov a meracej techniky
predmetu nájmu
Výška nájomného
66 EUR/m2/rok
Energie a služby
El. energia
14,34 € s DPH/mesiac (5,6 kWh/deň)
Teplo
12,99 € s DPH/mesiac/ 15,00 m2
Vodné a stočné
1,00
€
s
DPH/mesiac/
1
osoba
Odvoz odpadu
1,06 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Spolu:
29,39 €/ 1 mesiac
Doba nájmu
od 1.11.2016 do 31.10.2021
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Špecifikácia
nájmu
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 8. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 25 m2
Identifikácia nájomcu
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
Účel nájmu, spôsob a
sklad
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 1.6.2016 do 31.8.2018
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Uznesenie č. 9. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 C, prízemie o výmere 22,93 m2
Identifikácia nájomcu
Lukáš Moravský, Trenčianska 724/48, 018 51 Nová Dubnica
IČO: 47 779 721
Účel nájmu, spôsob a
fotografický ateliér
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
Doba nájmu
od 1.6.2016 do 31.5.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Uznesenie č. 10. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
predmetu nebytové priestory o výmere 53,32 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad
o výmere 13,5 m2) a v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky,
blok A, 1 NP, kancelárie o výmere 39,82 m2)
Identifikácia nájomcu
Scampo s.r.o., Andreja Hlinku - Centrum 29/34, 017 01 Považská
Bystrica IČO: 44 246 595
Účel nájmu, spôsob a
kancelárie (39,82 m2) a sklad (13,5 m2)
rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
50 EUR/m2/rok bez DPH (kancelárie)
20 EUR/m2/rok bez DPH (sklad)
Energie a služby
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (kancelárie)
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
Doba nájmu
od 1.7.2016 do 30.6.2019
Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia
predmetu nájmu
Špecifikácia
nájmu

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Uznesenie č. 11. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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, 1PP o výmere 20,85 m2
Identifikácia nájomcu
Štefan Ondruš, 013 06 Terchová 570
IČO: 34 222 243
Účel nájmu, spôsob
sklad
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
35 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 1.6.2016 do 31.5.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 12. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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 nájmu

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

priestor na Manželských internátoch súp. č. 5695 na parcele
č. 2940/24, blok J, prízemie o výmere 181 m2
nebytové priestory o výmere 97,96 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1 PP, sklad
o výmere 68,33 m2) a v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy,
blok D, suterén1, sklad o výmere 29,63 m2)
SOUND and LIGHT, s. r. o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava
IČO: 45 580 588
hudobná skúšobňa (181 m2)
sklad (97,96 m2)
50 EUR/m2/rok bez DPH (hudobná skúšobňa)
40 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 29,63 m2)
30 EUR/m2/rok bez DPH (skladové priestory 68,33 m2)
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (hudobná skúšobňa)
zálohový poplatok 16 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 29,63 m2)
zálohový poplatok 8 Eur/m2/rok plus DPH (sklad 68,33 m2)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2016 do 31.5.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 13. 3/2016
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona 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
nájmu

predmetu predĺženie zmluvy o užívaní stojanov na lode, ktoré sa nachádzajú v
budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na Botanickej
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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

ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., k.ú.
Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. stavby
6216 a č. parc. 3155/11
Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,
841 04 Bratislava IČO: 31 808 301
Uskladnenie lodí na stojanoch takto:
2 stojany po 6 úložných priečkach a 2 stojany po 5 úložných
priečkach, spolu 22 úložných priečok
33 EUR/rok/1 priečku bez DPH (DPH 20 % je 6,60 €)
spolu: 39,60 EUR/rok/1 priečku s DPH
cena za 22 úložných priečok je 871,20 €/ročne
bez energií
od 1.1.2017 do 31.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 14. 3/2016
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 21.7/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa
21. októbra 2015 z dôvodu nerealizácie nájmu predmetného nehnuteľného majetku UK.

Uznesenie č. 15. 3/2016
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Daniela Ziga do funkcie podpredsedu
Akademického senátu UK.

Uznesenie č. 16. 3/2016
Akademický senát UK schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým senátom Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 17. 3/2016
Akademický senát UK schvaľuje návrh na úpravu cien za ubytovanie v kategóriách študenti a
zamestnanci vo Vysokoškolskom internáte JLF UK v Martine (ul. P.O. Hviezdoslava 35, 036 01
Martin), a to s účinnosťou od 1. septembra 2016.

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