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AKADEMICKÝ SENÁT
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Bratislava 26. 03. 2017

Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 08. 03. 2017
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

Prítomní:

13.00 hod.
Auditorium maximum Právnickej fakulty UK
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017.
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK.
6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK.
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017.
13. Rôzne.
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
16. 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, členov Vedenia UK, dekanov fakúlt UK a ďalších hostí.
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia
bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 55 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 súčasne predložil návrh na doplnenie nových bodov programu zasadnutia:
7a. Návrh rektora na vymenovanie konateľa UK Veda, s.r.o.
7b. Výročná správa UK Veda, s.r.o. za rok 2016.
7c. Účtovná závierka UK Veda, s.r.o. (zostavená k 31.12.2016).
12a. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
12b. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

55

28

54

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že doplňujúci návrh bol schválený.
Predseda AS UK vyzval členov AS UK a rektora UK, aby predložili ďalšie návrhy na zmenu alebo
doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predseda AS UK dal
hlasovať o návrhu programu zasadnutia v znení schváleného doplňujúceho návrhu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

56

29

55

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 1/2017
Akademický senát UK schvaľuje program 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 8. marca 2017 takto:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK
na rok 2017.
5. Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK.
6. Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK.
7. Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK.
7a. Návrh rektora na vymenovanie konateľa UK Veda, s.r.o.
7b. Výročná správa UK Veda, s.r.o. za rok 2016.
7c. Účtovná závierka UK Veda, s.r.o. (zostavená k 31.12.2016).
8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
9. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK.
10. Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.
11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
12. Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017.
12a. Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK.
12b. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
13. Rôzne.
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14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
16. Záver.

Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.,
doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD. a Emila Hankovského.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

57

29

57

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2/2017
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.,
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. a
Emil Hankovský.
Bod č. 4:

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK
na rok 2017

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval o zmenách, ktoré
nastali oproti metodike rozpisu dotácií platnej na rok 2016, a to:
 na informačné systémy zabezpečujúce prevádzku na UK a rozvoj celouniverzitných prvkov IT
sa pre Akademickú knižnicu UK a Centrum informačných technológií UK (CIT) vyčleňuje
z Rozvojového fondu suma 450 000 €,
 pre špičkové tímy sa poskytuje účelová dotácia 368 439 €,
 spoluúčasť UK na rozvojovom projekte Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a
administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov
prideleného MŠVVaŠ SR predstavuje sumu 143 000 € (v rámci dotácie na tovary a služby).
Rektor UK informoval o prerokovávaní návrhu metodiky rozpisu dotácií na porade dekanov fakúlt UK
a následnom zasadnutí Kolégia rektora UK, na ktorom dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
predniesol návrh, aby na dofinancovanie z prostriedkov z iných fakúlt UK nemala nárok tá fakulta UK,
na ktorej sú priemerné platy pedagogických zamestnancov vyššie ako na donorujúcich fakultách UK;
predložený doplňujúci návrh však nezískal podporu členov Kolégia rektora UK.
Rektor UK v tejto súvislosti členov AS UK informoval formou PowerPointovej prezentácie o výške
priemerných platov na LF UK v kontexte ostatných fakúlt UK, porovnaní počtu slovenských
a zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku (platiacich školné) na LF UK a JLF UK
a porovnaní počtu publikácií v roku 2015 prepočítaného na jedného tvorivého pracovníka. Rektor UK
uviedol, že štátna dotácia nepostačuje na pokrytie prevádzkových nákladov žiadnej z fakúlt UK
a súčasne apeloval na zvýšenie vedeckého a publikačného výkonu fakúlt UK.
Rektor UK na záver úvodného slova informoval o návrhu, ktorý spoločne predkladá s dekanom
JLF UK prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., aby suma 187 153 €, pôvodne určená na dofinancovanie
JLF UK na výšku 97 % rozpisu dotácie v roku 2016, zostala nerozdelená na UK. O využití týchto
prostriedkov rozhodne rektor UK s predchádzajúcim súhlasom Akademického senátu UK.
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia na
zasadnutí dňa 1. marca 2017 odporučila AS UK materiál schváliť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa členom Finančnej komisie AS UK ospravedlnil
za oneskorené zaslanie návrhu metodiky rozpisu dotácií na prerokovanie. Materiál však bolo možné
členom komisie postúpiť až po tom, čo ho prerokovalo Kolégium rektora UK v pondelok 27. 02. 2017.
Návrh, aby bolo k schvaľovaniu metodiky rozpisu dotácií zvolávané mimoriadne zasadnutie AS UK
nepovažoval za vhodný, cieľom AS UK by mala byť skutočnosť, aby fakulty včas mali k dispozícii
schválenú výšku prerozdelenej štátnej dotácie na tvorbu svojich rozpočtov. Súčasne informoval, že na
zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 3. marca 2017 bolo modifikované znenie návrhu o solidárnom
(ne)dofinancovaní JLF UK, o ktorom informoval rektor UK vo svojom úvodnom slove.
Mgr. Marek Pleva upozornil, že na viacerých miestach sa v materiáli namiesto roku 2017 vyskytuje
nesprávny rok 2016. Pri rozdelení Rozvojového fondu podľa čl. 6 písm. a) na podporu vedeckých
projektov mladých zamestnancov (Granty UK) požiadal o doplnenie údaju, že o Granty UK sa môžu
uchádzať aj interní doktorandi. V čl. 6 písm. b) upozornil, že na podporu zahraničných mobilít
interných alebo externých doktorandov, pokiaľ sú zamestnancami fakulty, sa v roku 2016 poskytovala
čiastka maximálne 3 000 € na jedného doktoranda, v roku 2017 sa navrhuje poskytovať čiastku
minimálne 3 000 € (pravdepodobne ide o chybný údaj).
Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. reagoval, že slovo „minimálne“ bude
opravené na slovo „maximálne“ a nesprávne údaje o roku 2016 budú opravené na rok 2017.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a kvestorka UK Ing. Monika Tarabová v reakcii na
podporu poskytovanú interným doktorandom vo forme Grantov UK upozornili na potrebu upraviť
názov vnútorného predpisu UK č. 13/2009 tak, aby zohľadnil predmetnú skutočnosť. V návrhu
metodiky rozpisu dotácií sú použité pojmy z platnej smernice rektora UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

58

30

52

5

1

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 3/2017
Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám
a ďalším súčastiam UK na rok 2017 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám
a ďalším súčastiam UK na rok 2017.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predniesol procedurálny návrh, aby sa tajné
hlasovania o personálnych návrhoch rektora UK (body programu č. 5, 6, 7 a 7a) konali spoločne.
Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny
návrh sa v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.
Bod č. 5:

Návrh rektora na vymenovanie prorektorov UK

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Vyjadril poďakovanie a dôveru
doterajšiemu prorektorovi pre rozvoj doc. Mgr. Vincentovi Múcskovi, PhD., ktorého navrhuje
vymenovať na druhé štvorročné funkčné obdobie. Do funkcie prorektora pre legislatívu navrhuje
vymenovať doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (PraF UK), ktorého následne členom AS UK predstavil.
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Rektor UK sa súčasne poďakoval odstupujúcej prorektorke prof. JUDr. Márii Patakyovej, PhD. za
prácu, ktorú počas výkonu funkcie prorektorky vykonala v prospech UK a zaželal jej veľa úspechov pri
pôsobení vo funkcii verejnej ochrankyne práv.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa pridal k poďakovaniu vysloveného
rektorom UK a odstupujúcej prorektorke pre legislatívu prof. Patakyovej odovzdal kyticu.
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. sa poďakovala za spoluprácu a podporu zo strany AS UK. Verí,
že pôsobenie jej nástupcu vo funkcii bude úspešné. Informovala, že popri výkone funkcie verejnej
ochrankyne práv bude naďalej pedagogicky a vedecky pôsobiť na PraF UK a aj v novej funkcii si
zachová voči UK inštitucionálnu pamäť.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
JUDr. Peter Lukáčka, PhD. podporil návrh na vymenovanie doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. do
funkcie prorektora UK pre legislatívu. Kandidáta osobne pozná, je to vysoko erudovaný človek, ktorý
spĺňa profesionálne i morálne predpoklady na výkon funkcie prorektora UK.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podporil návrh na vymenovanie oboch navrhovaných kandidátov do
funkcie prorektorov UK; kandidáta doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. osobne pozná z čias jeho
pôsobenia v Akademickom senáte UK.
Mgr. Viktor Svetský sa opýtal, aké konkrétne predstavy v oblasti vnútornej legislatívy UK má kandidát
na funkciu prorektora UK pre legislatívu doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. sa poďakoval za dôveru, ktorú mu rektor UK prejavil nomináciou
na takto významnú funkciu. Uviedol, že nemá zatiaľ konkrétne predstavy o zmenách v tvorbe vnútornej
legislatívy UK, musí sa najskôr oboznámiť s agendou. Verí však, že má schopnosti, ktorými by činnosti
v oblasti vnútornej legislatívy UK vylepšil.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. zaželal kandidátovi, aby sa veci právneho charakteru a agenda
Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK podarilo riešiť na prospech celej UK.
Predseda AS UK skončil rozpravu a prerušil rokovanie o bode č. 5 programu zasadnutia.
Bod č. 6:

Návrh rektora na vymenovanie členov Vedeckej rady UK

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Obaja kandidáti (doc. Mgr.
Vincent Múcska, PhD., doc. JUDr. Marek Števček, PhD.) sa navrhujú za členov Vedeckej rady UK
z titulu funkcie prorektorov UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK prerušil rokovanie o bode č. 6 programu zasadnutia.
Bod č. 7:

Návrh na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK

V úvodnom slovo rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. stručne odôvodnil návrh
na vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK na tretie funkčné obdobie.
Navrhnutý kandidát od roku 2013 vykonáva funkciu predsedu Správnej rady UK a významnou mierou
prispel k zlepšeniu činnosti UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. z titulu podpredsedu Správnej rady UK podporil návrh na
vymenovanie Ing. Róberta Šimončiča, CSc. za člena Správnej rady UK na nové funkčné obdobie.
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Kladne hodnotil doterajšie pôsobenie kandidáta v Správnej rade UK a spôsob, akým ju z pozície
predsedu Správnej rady UK manažuje.
Predseda AS UK skončil rozpravu a prerušil rokovanie o bode č. 7 programu zasadnutia.
Bod č. 7a:

Návrh rektora na vymenovanie konateľa UK Veda, s.r.o.

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Navrhnutá kandidátka na
konateľku UK Veda, s.r.o. Mgr. Agáta Jurášková od roku 2015 pôsobí vo funkcii riaditeľky
Vydavateľstva UK. Personálne prepojenie oboch funkcií sa javí ako vhodné, keďže UK Veda, s.r.o.
pripravuje spustenie e-shopu na predaj knižnej produkcie Vydavateľstva UK. Druhým konateľom
spoločnosti UK Veda, s.r.o. ostáva doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (prorektor pre rozvoj).
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. sa vyslovil v prospech zabezpečenia kontinuity v spolupráci medzi
Oddelením legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK a spoločnosťou UK Veda, s.r.o., ktorú
zabezpečila končiaca prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
Predseda AS UK skončil rozpravu a prerušil rokovanie o bode č. 7a programu zasadnutia.
Spoločné tajné hlasovanie o personálnych návrhoch rektora UK (body č. 5, 6. 7, 7a)
Poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. poučil
členov AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacích lístkov a vyzval ich na vykonanie tajných
hlasovaní.
Počas priebehu tajných hlasovaní a vyhodnocovaní ich výsledkov členmi Volebnej a mandátovej komisie
AS UK požiadal o udelenie slova rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. za účelom informovania
o aktuálnych otázkach prípravy dokumentu Učiace sa Slovensko – Národný program rozvoja výchovy
a vzdelávania, prípravy novely zákona o vysokých školách a o aktuálnom dianí v oblasti vysokého
školstva. Následne sa z ďalšieho priebehu zasadnutia AS UK pre iné neodkladné povinnosti ospravedlnil.
Výsledky tajných hlasovaní vyhlásil poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. RNDr.
Sebastián Ševčík, CSc.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK vymenovanie prorektorov UK
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
57
57
0
zdržal sa kvórum

kandidáti

za

proti

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

54

1

2

29

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

54

0

3

29

Uznesenie č. 4/2017
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku,
PhD. do funkcie prorektora UK na funkčné obdobie od 1. mája 2017.
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Uznesenie č. 5/2017
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. JUDr. Mareka
Števčeka, PhD. do funkcie prorektora UK na funkčné obdobie od 1. apríla 2017.
Tajné hlasovanie č. 2
Návrh rektora UK vymenovanie členov Vedeckej rady UK
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
57
57
0
zdržal sa kvórum

kandidáti

za

proti

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

55

1

1

29

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

55

0

2

29

Uznesenie č. 6/2017
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku,
PhD. a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za členov Vedeckej rady UK.
Tajné hlasovanie č. 3
Návrh rektora UK vymenovanie člena Správnej rady UK
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
56
56
0

kandidát

za

proti

Ing. Róbert Šimončič, CSc.

39

5

zdržal sa kvórum
12

29

Uznesenie č. 7/2017
Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie Ing. Róberta
Šimončiča, CSc. do funkcie člena Správnej rady UK na tretie funkčné obdobie.
Tajné hlasovanie č. 4
Návrh rektora UK vymenovanie konateľky UK Veda, s.r.o.
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
56
56
0

kandidátka

za

proti

Mgr. Agáta Jurášková

49

0

zdržal sa kvórum
7

29

Uznesenie č. 8/2017
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie Mgr. Agáty Juráškovej
do funkcie konateľky UK Veda, s.r.o.
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Bod č. 7b:

Výročná správa UK Veda, s.r.o. za rok 2016

Úvodné slovo predniesla prorektorka UK (a súčasne odstupujúca konateľka UK Veda, s.r.o.) prof.
JUDr. Mária Patakyová, PhD. Informovala, že spoločnosť UK Veda, s.r.o. v roku 2016 vykonávala
štandardizovanú činnosť a v spolupráci s Vydavateľstvom UK pripravovala spustenie e-shopu (predaj
kníh a propagačných predmetov UK).
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Mgr. Viktor Svetský citoval úvodný text predloženej správy o činnosti UK Veda, s.r.o., podľa ktorého
predmetom činnosti je predovšetkým výskum a vývoj v oblasti spoločenských, humanitných, prírodných
a technických vied, interdisciplinárny výskum, vývoj a prenos získaných poznatkov aplikovať do praxe.
Opýtal sa, ako do kontextu uvedeného predmetu činnosti zapadajú aktivity spoločnosti v roku 2016:
nákup pečatných pamätných prsteňov UK, nákup registračnej pokladnice a prevádzka e-shopu.
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. reagovala, že v roku 2016
činnosť spoločnosti nebola napojená na projekty UK, vykonávali sa doplnkové činnosti. Sú vytvorené
podmienky na presun spoločnosti do priestorov Vedeckého parku UK, spoločnosť má vytvorené zdroje
na úhradu nájomného za tieto priestory. Verí, že v roku 2017 bude spoločnosť vykonávať úspešnú
projektovú činnosť.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. doplnil, že na decembrovom zasadnutí AS UK
bola za členku Dozornej rady UK Veda, s.r.o. schválená Mgr. Zuzana Lisoňová (vedúca Oddelenia
projektov RUK), čo v budúcnosti prispeje k zlepšeniu činnosti tejto spoločnosti. Podporil snahy, aby sa
spoločnosť inšpirovala činnosťou STU Scientific, s.r.o. V oblasti prevádzky e-shopu je potrebné
doriešiť problémy s administráciou platieb cez systém PayPal a povinnosťou viesť účet v Štátnej
pokladnici.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

53

27

52

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 9/2017
Akademický senát UK berie na vedomie Správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2016.
Bod č. 7c:

Účtovná závierka UK Veda, s.r.o. (zostavená k 31.12.2016)

Úvodné slovo predniesla prorektorka UK (a súčasne odstupujúca konateľka UK Veda, s.r.o.) prof.
JUDr. Mária Patakyová, PhD. Informovala, že spoločnosť UK Veda, s.r.o. v roku 2016 dosiahla stratu
po zdanení 10 174 €.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Mgr. Viktor Svetský poukázal na skutočnosť, že UK Veda, s.r.o. za rok 2016 zaplatila daň z príjmu
vo výške 961 € (tzv. daňová licencia). Odporučil, aby sa do budúcich účtovných rokov dbalo na
vyrovnané hospodárenie spoločnosti UK Veda, s.r.o., aby nevznikala daňová povinnosť zo straty.
Opýtal sa, z akých zdrojov bude hradená strata spoločnosti za rok 2016.
Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. odpovedala, že spoločnosť
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UK Veda, s.r.o. je finančne konsolidovaná, strata bude uhradená z vlastných zdrojov spoločnosti
(finančných zdrojov získaných kladným hospodárením v predchádzajúcich kalendárnych rokoch).
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

58

29

56

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 10/2017
Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti UK Veda, s.r.o. zostavenú
k 31.12.2016.
Bod č. 8:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o prerokovaní
25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a jednej zmene údajov nájomcu na
10. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017. Komisia odporučila AS UK predložené
žiadosti schváliť; v prípade žiadostí AVE SK odpadové hospodárstvo, Smart Facilities s.r.o. a Študentský
servis, s.r.o. požiadala o úpravu doby nájmu (vylúčenie tzv. spätného nájmu).
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval,
že komisia prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK a VI Družba UK spôsobom per-rollam a odporučila AS UK udeliť k nim
predchádzajúci písomný súhlas.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden
z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa
v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.
Predseda AS UK dal následne hlasovať o návrhoch uznesení spôsobom „en bloc“.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

53

26

53

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenia boli schválené.
Uznesenie č. 11/2017
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 nájom časti oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie
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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

Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4,
na ktorej sa stavba nachádza
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24,
821 05 Bratislava IČO: 36 357 065
umiestnenie smerovej tabule na určenie príjazdovej cesty
k nájomcovi
31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu)
bez energií
od 8.3.2017 do 30.6.2022
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. 12/2017
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 nájom časti oplotenia o výmere 1,44 m2, ktoré sa nachádza v sídle
Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK na ulici Mlynské luhy
č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne územie
Ružinov, zapísané na LV č. 591, druh stavby 11, číslo parcely 4,
na ktorej sa stavba nachádza
Identifikácia nájomcu
Smart Facilities s.r.o., Čapajevova 3, 080 01 Prešov
IČO: 45 830 235
Účel nájmu, spôsob
umiestnenie smerovej tabule k sídlu prevádzky nájomcu
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
31,25 EUR/ m2/rok (45 EUR/rok za predmet nájmu)
Energie a služby
bez energií
Doba nájmu
od 8.3.2017 do 7.3.2022
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. 13/2017
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

nebytové priestory na umiestnenie dvoch automatov na cukrovinky
o rozlohe spolu 2 m2 :
1 automat 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 –
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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

mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1,
súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2
1 automat v pavilóne CH1 III (B1), 0 podlažie 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, pjatý priestor o rozlohe 1 m2
Mars SR, kom.spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO: 31 342 175
umiestnenie 2 automatov na cukrovinky pre študentov,
zamestnancov a návštevníkov fakulty
150 EUR/ m2/rok/ 1 automat
Elektrická energia :
1x automat............................................15,46 EUR s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
1x automat ....................... ............... 15,46 EUR s DPH / mesiac
( 3,8 kWh/deň )
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 30,92 EUR s DPH / mesiac
od 1.4.2017 do 31.3.2020
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. 14/2017
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

objekt o celkovej rozlohe 12,00 m2 (bývalá vrátnica Botanickej
záhrady) nachádzajúci sa v Bratislave na Botanickej č. 3,
na parc. č. 3164/1, k. ú. Karlova Ves, zapísané na LV č. 727
Courage, s.r.o., Osuského 30, 851 03 Bratislava
IČO 47 224 665
prevádzkovanie bufetu pre návštevníkov Botanickej záhrady
v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka
200 EUR za obdobie nájmu v danom kalendárnom roku
spotreba elektrickej energie je fakturovaná nájomcovi podľa
skutočne odobraného množstva, podľa samostatného merača
spotreby el. energie
od 1.4.2017 do 31.10.2017
od 1.4.2018 do 31.10.2018
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.
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Uznesenie č. 15/2017
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

prenájom jednej úložnej priečky v hangári v Lodenici UK, Centrum
univerzitného športu UK, Botanická 7, Bratislava, súp.č. 6216
v areáli UK na Botanickej 7, na pozemku parc. č. 3141, k. ú.
Karlova Ves, zapísané na LV č. 727
MUDr. Adriana Kubicová, Vajnorská 31, 900 25 Chorvátsky Grob
nájom jednej úložnej priečky v hangári m. č. 109, lodenica UK,
Centrum univerzitného športu
cena za uloženie lode na 1 priečke je 86,33 EUR ročne bez DPH,
DPH 20 % je 17,27 EUR, spolu 103,60 EUR ročne s DPH
bez energií
od 1.4.2017 do 31.03.2022
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. 16/2017
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

nebytové priestory:
B2 – č. m. 207 kancelária 20,90 m2
B2 – č. m. 213 laboratórium 43,10 m2
ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné 3278, v Mlynskej
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/1
o výmere 11701 m2, na ktorej sa stavba nachádza

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

CH-1III ( G ) – č. m. 138 kancelária 34,00 m2
ktorá sa nachádza v budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej
doline v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra Bratislava, druh stavby 11 - budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3048/4
o výmere 3931 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GENEXPRESS spol. s r.o., Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
IČO: 17 336 317
kancelária a laboratóriá pre poskytovanie činností v oblasti
molekulárnej diagnostiky dedičných ochorení.
12/31

predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

66 EUR/ m2/rok
v pavilóne B2/ -1 m.č. 207- kancelária - 20,9 m2
El. energia..................... 23,59 EUR s DPH/mesiac (8,70 kWh/deň)
Teplo ........................... 18,14 EUR s DPH/mesiac/ 20,9 m2
Vodné a stočné ............. 9,28 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
51,95 EUR / 1 mesiac
v pavilóne B2/ -1 m.č. 213 - laboratórium - 43,1 m2
El. energia............... 33,23 EUR s DPH/mesiac (12,256 kWh/deň)
Teplo ...................... 37,41 EUR s DPH/mesiac/ 43,1 m2
Vodné a stočné ...... 18,56 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby
Odvoz odpadu ......... 1,88 EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby
Celkom:
91,08 EUR / 1 mesiac
v pavilóne G -2 m.č. 138 – kancelária - 34 m2
El. energia..................... 6,67 EUR s DPH/mesiac (2,46 kWh/deň)
Teplo .......................... 29,51 EUR s DPH/mesiac/ 34 m2
Vodné a stočné ............ 9,28 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba
Odvoz odpadu ............ 0,94 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba
Celkom:
46,40 EUR / 1 mesiac

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Energie spolu:
189,43 EUR / 1mesiac
od 1.6.2017 do 31.5.2022
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. 17/2017
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

a) nebytový priestor o výmere 68 m² - kancelária a sklad,
nachádzajúci sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-4, súp.
č. 5666, parcela č. 3017/12, k. ú. Karlova Ves, LV 727
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky
o výmere 35 m², parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
Balloon DESIGN s.r.o., Staré grunty 55, 841 04 Bratislava
IČO 44 786 433
a) kancelária a sklad materiálu
b) časť pozemku - parkovacia plocha vrátane prenosnej bunky
a) nájomné vo výške 66,39 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 4 514,52 EUR ročne
b) nájomné vo výške 16,60 EUR/m2/ 1 rok, t.j. 581,00 EUR ročne,
plus 116,20 EUR DPH
dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu
13/31

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

paušálne 6 EUR/m2/1 rok,
t.j. 408,00 EUR ročne, plus 81,60 EUR DPH
od 1.5.2017 do 30.04.2022
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. 18/2017
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

nebytové priestory v budove Vysokoškolského internátu Družba UK
v Bratislave:
a) miestnosť č. 51 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D1,
súpisné č. 6, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - mestská časť
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 11 –
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3118,
o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba nachádza
b) miestnosť č. 526 o rozlohe 13,4 m2 na 5. poschodí v objekte D2,
súpisné č. 6161, na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - mestská
časť 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 11 – budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo
parcely 3117/7, o výmere 1472 m2, na ktorej sa stavba nachádza

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

c) miestnosť č. 614 o rozlohe 1 m2 v objekte Švédske domky,
súpisné č. 6217, na ulici Botanická 7, v obci Bratislava - mestská
časť 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 13 – budova ubytovacieho zariadenia, číslo parcely 3142,
o výmere 381 m2, na ktorej sa stavba nachádza
CENT, s.r.o., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
IČO : 35 810 602
poskytovanie služby - pranie a sušenie bielizne bez obsluhy
v automatických práčkach
1 273,24 EUR ročne (45,80 EUR/m2/rok)
Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie a dodávka
teplej a studenej vody) je fakturovaná na základe skutočných
odberov podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých
priestoroch a na základe cien energií platných cenníkov BVS
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

(vodné, stočné) a faktúr vystavených dodávateľom Slovakia Energy
(elektrická energia).
od 1.4.2017 do 31.3.2020
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. 19/2017
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

nebytové priestory - miestnosti č. 923, č. 924 a č. 936 o celkovej
výmere 60 m2 v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na
ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská časť 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
Slovenská arbitrážna a.s., Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava
IČO: 35 922 761
zriadenie kancelárií
2 389,80 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
1 453,03 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia
893,03 EUR + DPH
ostatné služby
560,00 EUR + DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia)
od 1.4.2017 do 31.03.2018
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. 20/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
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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

zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
DanKoMed, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia všeobecného lekára
ambulancia – 16,30 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sesterňa – 12,00 m
80 EUR/m2/1 rok
2
sklad – 3,00 m
50 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,52 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 304 EUR/1 rok
960 EUR/1 rok
150 EUR/1 rok
496,60 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 909,60 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 433,25 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 21/2017
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

nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené
na ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“.
Femina centrum, s.r.o., Papraďova 9, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15 m2

80 EUR/m2/1 rok

1 200 EUR/1 rok
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sesterňa – 8,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
656 EUR/1 rok
2
podiel na spoločných priestoroch – 12,24 m
30 EUR/m2/1 rok 367,20 EUR/1 rok
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Spolu za rok
2 223,20 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 321,09 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2018
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. 22/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“.
ImunoAlergoDom, s.r.o., Prešovská 57, 821 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
sesterňa – 9,90 m2
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 13,25 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 216 EUR/1 rok
792 EUR/1 rok
397,50 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 405,50 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 347,45 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 23/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
K.ORT, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 19,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sesterňa – 9,40 m
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 15,10 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 536 EUR/1 rok
752 EUR/1 rok
453 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 741,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 395,92 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 24/2017
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
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Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
MAGAPRAKTIK, s.r.o., Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 15,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
sesterňa – 10,14 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sklad – 3,30 m
50 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 15,12 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 216 EUR/1 rok
811,20 EUR/1 rok
165 EUR/1 rok
453 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 645,80 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 396,47 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 25/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a
všeobecného lekára“
MUDr. Galina Taragelová, Sibírska 46, 831 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára
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predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

ambulancia – 21,24 m2
65 EUR/m2/1 rok
1 391 EUR/1 rok
2
sesterňa – 13,28 m
65 EUR/m2/1 rok 863,20 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26 EUR/m2/1 rok 169,33 EUR/1 rok
Spolu za rok
2 423,53 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
 Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
 Odvoz smetí a likvidácia odpadu
 Používanie a upratovanie WC
 Prevádzka telekomunikačných liniek
je vyčíslená na : 39,50 EUR/mesačne bez DPH,
cena za služby celkom 474,00 EUR ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej
dodatkov. Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 26/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o., Ružinovská 12,
821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
(alergologicko - imunologická ambulancia)
ambulancia – 35,20 m2
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,58 m2
30 EUR/m2/1 rok

2 816 EUR/1 rok
557,40 EUR/1 rok

Spolu za rok
3 373,40 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 487,25 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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. 27/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
MUDr. Oľga Balážiová, s.r.o., Medená 25, 811 02 Bratislava
ambulancia odborného lekára (kardiológ)
ambulancia – 22,40 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sesterňa – 9,20 m
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 16,70 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 792 EUR/1 rok
736 EUR/1 rok
501,00 EUR/1 rok

Spolu za rok
3 029,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 437,60 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.7.2017 do 30.6.2020
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.
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Uznesenie č. 28/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II, ktoré boli prerobené na
ambulancie na základe vydaného stavebného povolenia zo dňa
19.10.2007 pod číslom ÚK a SP – 2007 /893 – Taš a skolaudované
dňa 28.11.2007 pod číslom SÚ/2007/18908-3/HAN-52 pre stavbu
„Ambulancie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti prestavba lekarne“
NZZ DIA ENDO, s.r.o., Rezedová 22, 821 01 Bratislava
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 18,70 m2
80 EUR/m2/1 rok
2
sesterňa – 16,90 m
80 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m2
30 EUR/m2/1 rok

1 496 EUR/1 rok
1 352 EUR/1 rok
564,00 EUR/1 rok

Spolu za rok
3 412,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
9,06 EUR / rok / m2 bez DPH, t.j. 492,86 EUR bez DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
399,28 EUR / rok bez DPH
od 1.4.2017 do 31.3.2020
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. 29/2017
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

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „Ambulancie praktického a
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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

všeobecného lekára“.
ONKODERMA s.r.o., Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava – Rača
ambulancia odborného lekára
ambulancia – 13,00 m2
65 EUR/m2/1 rok 845,00 EUR/1 rok
2
sesterňa – 6,50 m
65 EUR/m2/1 rok 422,50 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26 EUR/m2/1 rok 169,33 EUR/1 rok
Spolu za rok
1 436,83 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
• Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• Odvoz smetí a likvidácia odpadu
• Používanie a upratovanie WC
je vyčíslená na : 9,06 EUR/1m2/ročne bez DPH, cena za služby
celkom 240,00 EUR ročne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy a jej
dodatkov. Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
od 15.3.2017 do 14.3.2020
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. 30/2017
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

nebytové priestory o výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 NP, m.č. 24 )
Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava
Kancelária
40 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.4.2017 do 31.3.2019
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.
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Uznesenie č. 31/2017
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

nebytové priestory na Výškových blokoch súp. č. 211, č. p. 2934
blok C, prízemie o výmere 31,14 m2
Študentský servis, s.r.o., Jedlíková 5, 040 11 Košice
IČO: 43 899 561
Kancelária
83 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 8.3.2017 do 28.2.2020
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. 32/2017
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

priestory na umiestnenie 2 automatov na fit tyčinky, a to na
Átriových domkoch blok E, 1 NP, o výmere 1 m2 a na Manželských
internátoch, blok J o výmere 1 m2, spolu 2 m2
Veracom, s.r.o., Segnáre 64, 841 03 Bratislava
IČO: 44 424 353
prevádzka automatov na fittyčinky
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.4. 2017 do 31.3.2020
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. 33/2017
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
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Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom plochy časti strechy o výmere 35 m2, ktorá sa nachádza na
budove č. súpisné 6, D I., na ulici Botanická 25, v obci Bratislava mestská časť 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, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2, na ktorej sa
stavba nachádza
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO : 35 697 270
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných
telekomunikačných sietí a poskytovanie verejnej telefónnej služby
3 053,75 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatej plochy
Cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie) je
fakturovaná na základe skutočných odberov podľa odpočtu merača.
od 1.4.2017 do 31.3.2022
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. 34/2017
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

nebytové priestory o ploche 10,0 m2 umiestnené v 1. podzemnom
podlaží budovy P4 v areáli bývalých predklinických ústavov
JLF UK v Martine, Sklabinská ulica č. 26 – súpisné číslo stavby 156
zapísané na liste vlastníctva č. 299 vydanom Okresným úradom
Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 11 – budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum, na pozemku, číslo parcely
1883/398 o výmere 551 m2, na ktorej sa stavba nachádza
STEFE Martin, a. s. (býv. Martico a.s.),Východná 14, 036 01 Martin
IČO: 36 395 714
umiestnenie technológií odovzdávacej stanice tepla a rozvodov
tepelného potrubia pre zabezpečenie dodávky tepla a teplej úžitkovej
vody, ich prevádzkovanie, obsluhu a opravy
13,28 EUR/m2/rok bez DPH
spolu za celkovú plochu 10 m2 : 132,80 EUR ročne
Náklady na elektrickú energiu bude nájomca hradiť podľa skutočnej
spotreby na základe odpočtu podružného elektromeru nájomcu a
aktuálne platnej ceny elektrickej energie v čase odpočtu. Odpočet
spotreby elektrickej energie sa bude robiť štvrťročne k poslednému
dňu uplynulého štvrťroka.
Takto vypočítaná cena za služby sa zvýši o 20 % DPH.
od 1.6.2017 do 31.5.2020
bez technického zhodnotenia
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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. 35/2017
Akademický senát UK mení uznesenie č. 18. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto:
pôvodné znenie
Energie a služby
nové znenie
Energie a služby

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere
48,38 m2 a 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 68,33 m2
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne

Uznesenie č. 36/2017
Akademický senát UK mení uznesenie č. 20. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto:
pôvodné znenie
Identifikácia nájomcu
nové znenie
Identifikácia nájomcu

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD., Lehockého 2, 811 05 Bratislava
In Music, Galbavého 1, 841 03 Bratislava
IČO: 37 926 373

Uznesenie č. 37/2017
Akademický senát UK mení uznesenie č. 23. 6/2016 z 8. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 14. decembra 2016 takto:
pôvodné znenie
Špecifikácia predmetu nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3174/3 nachádzajúcich
nájmu
sa v k.ú. Karlova Ves a uvedenom na LV č. 727
pozemok sa nachádza medzi vonkajším oplotením Botanickej
záhrady UK a parkoviskom pod mostom Lafranconi
nové znenie
Špecifikácia predmetu nájom časti pozemku registra „C“, parc. č. 3175/12 nachádzajúcich
nájmu
sa v k.ú. Karlova Ves a uvedenom na LV č. 727
pozemok sa nachádza medzi vonkajším oplotením Botanickej
záhrady UK a parkoviskom pod mostom Lafranconi
Bod č. 9:

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Predkladaný dodatok
predovšetkým prispieva k zefektívneniu práce komisií AS UK, a to zlúčením Pedagogickej komisie
AS UK s Vedeckou komisiou AS UK. Obe komisie na spoločnom zasadnutí zlúčenie komisií podporili.
Predseda Vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že dvaja členovia
zlučovaných komisií, ktorí sa zo spoločného zasadnutia ospravedlnili, podali k návrhu písomné
pripomienky, prítomní členovia komisií návrh na zlúčenie komisií podporili. Pôsobnosť zlúčenej
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Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK bude súčtom pôsobností Pedagogickej komisie AS UK
a Vedeckej komisie AS UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podporil návrh na zlúčenie oboch komisií AS UK, ako aj personálne
návrhy vzišlé zo spoločného zasadnutia komisií na obsadenie funkcií predsedu a podpredsedu zlúčenej
komisie. V nadväznosti na zasadnutie Predsedníctva AS UK dňa 3. marca 2017 predložil pozmeňujúci
návrh, aby sa z pôsobnosti Predsedníctva AS UK vyňalo zaujatie stanoviska k návrhu rektora UK
na vymenovanie a odvolanie prorektorov UK, členov Vedeckej rady UK a členov Správnej rady UK.
Pozmeňujúci návrh:
V čl. 9 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

55

28

53

0

2

Predseda AS UK konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený.
Následne predseda AS UK predniesol návrh uznesenia o materiáli ako o celku a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

55

28

51

0

4

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 38/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Akademického
senátu UK v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu.

Bod č. 10:

Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že v súlade s čl. 12 ods. 3
Rokovacieho poriadku AS UK obdržal uznesenia Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej komisie
AS UK, ktoré zhodne navrhujú za kandidátku na funkciu predsedníčky Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD.
Predseda AS UK ďalej informoval, že v prípade svojho zvolenia navrhuje prof. PhDr. Zlatica
Plašienková, PhD. v súlade s čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK (bol predmetom schváleného
Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS UK) do funkcie podpredsedu Pedagogickej a vedeckej
komisie AS UK zvoliť doc. RNDr. Martina Putalu, PhD.; návrh bol predložený písomne.
Iné návrhy kandidátov na predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK neboli podané.
Do rozpravy k navrhnutým kandidátom sa nikto neprihlásil.
Poverený člen Volebnej a mandátovej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. poučil
členov AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie volebného aktu.
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Tajné hlasovanie č. 5
Voľba predsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK
I. kolo
Počet všetkých členov AS UK:
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
kandidáti

66
55
52
3

počet hlasov

kvórum

52

28

1. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Uznesenie č. 39/2017

Akademický senát UK volí prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. za predsedníčku Pedagogickej
a vedeckej komisie Akademického senátu UK.
Tajné hlasovanie č. 6
Voľba podpredsedu Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK
Počet všetkých členov Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK:
Počet členov komisie zúčastnených na tajnom hlasovaní:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

25
19
19
0

kandidát

za

proti

zdržal sa

kvórum

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

18

1

0

10

Uznesenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK
Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK volí doc. RNDr. Martina Putalu, PhD.
za podpredsedu Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK.

Bod č. 11:

Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. Správa má štandardnú
štruktúru a obsahovú náplň. Prílohami správy sú zoznamy členov AS UK, Predsedníctva AS UK
a komisií AS UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia a dal o nich hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

55

28

55

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 40/2017
Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie
od 1.1.2016 do 31.12.2016.
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Bod č. 12:

Informácia a pozvánka na Študentský konvent 2017

Podpredseda AS UK za študentskú časť Bc. Róbert Zsembera ústne informoval o pripravovanom
podujatí Konvent UK 2017 (uskutoční sa 22. marca 2017 v Aule UK a ďalších priestoroch historickej
budovy UK na Šafárikovom námestí). Cieľom podujatia je prehĺbiť informovanosť študentských
reprezentácií fakúlt UK o aktuálnom dianí na UK a dianí v oblasti vysokého školstva. Podujatie je
otvorené aj členom zamestnaneckej časti AS UK, ktorých na podujatie srdečne pozval.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. vyjadril podujatiu vrelú podporu. Uviedol, že
v minulosti sa podobné akcie na UK konali a považuje za vhodné, aby sa obnovila tradícia spoločného
stretávania sa študentských reprezentácií UK.
Bod č. 12a:

Vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. predniesol návrh uznesenia, ktorým AS UK
vyhlási doplňujúce voľby na uprázdnený mandát člena zamestnaneckej časti AS UK vo volebnom
obvode FaF UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Mgr. Viktor Svetský poukázal na znenie čl. 13 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK, podľa
ktorého doplňovacie voľby vyhlasuje AS UK alebo Predsedníctvo AS UK bez zbytočného odkladu po
tom, ako zaniklo členovi akademického senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia. Položil
preto otázku, či je prípustné v prerokúvanom prípade vyhlásiť doplňovacie voľby do AS UK na
mandát, ktorý ešte nezanikol.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. prečítal písomné vyhlásenie doc. PharmDr.
Jindry Valentovej, PhD., ktorým sa s účinnosťou ku dňu 9. marca 2017 (t.j. deň po zasadnutí AS UK)
vzdala členstva v Akademickom senáte UK. Písomné vyhlásenie o vzdaní sa členstva v AS UK nie je
možné vziať späť.
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb
do AS UK vo volebnom obvode FaF UK prerokovala Volebná a mandátová komisia AS UK na
zasadnutí, ktoré sa konalo bezprostredne pred zasadnutím pléna AS UK, a prijala uznesenie, ktorým
písomné vyhlásenie doc. PharmDr. Jindry Valentovej, PhD. o vzdaní sa členstva v AS UK zobrala na
vedomie a súčasne odporučila AS UK vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnený mandát člena AS UK
vo volebnom obvode FaF UK.
Po skončení rozpravy predseda AS UK opätovne predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

52

27

52

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 41/2017
Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto jedného člena
zamestnaneckej časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FaF UK,
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II.
určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 9. marca
2017 do 25. apríla 2017.

Bod č. 12b:

Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. informoval, že o zvolenie za člena Právnej
komisie AS UK požiadal Bc. Filip Vincent (nečlen AS UK, študent PraF UK).
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera návrh na zvolenie Bc. Filipa Vincenta za člena Právnej
komisie AS UK podporil. Uviedol, že Bc. Filip Vincent pôsobí ako podpredseda Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, svoju funkciu vykonáva svedomite a verí, že bude
prínosom aj pre Právnu komisiu AS UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

52

27

52

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 42/2017
Akademický senát UK volí Bc. Filipa Vincenta za člena Právnej komisie Akademického
senátu UK.

Bod č. 13:

Rôzne

Doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. sa členom AS UK poďakovala za podporu návrhu na vyhlásenie
doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode FaF UK. Súčasne sa poďakovala členom AS UK
za vzájomnú spoluprácu počas svojho 9-ročného pôsobenia ako členky AS UK a popriala im, aby ich
budúce rozhodnutia boli pre UK prospešné.
Podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera informoval o podujatí Lámavica UK, ktoré sa uskutoční dňa
14. marca 2017 od 20.00 hod. v priestoroch Refinery Gallery. Plán budúcich podujatí študentskej časti
AS UK bude prerokovaný na aprílovom pracovnom stretnutí študentskej časti AS UK.
Bod č. 14:

Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl

Bc. Daniel Zigo z titulu zástupcu UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) informoval o priebehu
a záveroch z Valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa konalo v dňoch 3. až 5. marca 2017 v Lučenci, a to
najmä:
 voľba tajomníka ŠRVŠ pre financie,
 diskusia s hosťami (SRK, RVŠ, MŠVVaŠ SR, AkredKom) o súčasnom dianí v školstve,
 diskusia o podpore študentských organizácií,
 agenda sociálnej podpory študentov a vízia ŠRVŠ,
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 diskusia o rozpracovaných témach Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,
 plány ŠRVŠ v oblasti reformy akreditačného procesu a činnosti Akreditačnej komisie.
Predseda Rady vysokých škôl (RVŠ) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o pripravovanom
zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a naň nadväzujúcej novele zákona
o vysokých školách. Namiesto súčasnej Akreditačnej komisie vznikne Slovenská agentúra pre
akreditáciu vysokého školstva (jej orgánom bude 7-členná Rada, ktorá začne pôsobiť od 1. septembra
2018). Navrhuje sa oddeliť proces akreditácie študijných programov od hodnotenia kvality vedeckovýskumnej činnosti; táto zostane posudzovaná len pri akreditáciách habilitačných a inauguračných
konaní. Medzirezortné pripomienkové konanie k obom návrhom zákonov je plánované na prelom
marca a apríla 2017. Predseda RVŠ odporučil, aby k obom dokumentom zaujal stanovisko Akademický
senát UK po prerokovaní v komisiách AS UK.
Bod č. 15:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Prorektor pre rozvoj doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. sa členom AS UK poďakoval za dôveru, ktorú
mu vyslovili pri podpore návrhu rektora UK na jeho opätovné vymenovanie do funkcie prorektora UK.
Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o spolupráci
s Pedagogickou komisiou AS UK pri príprave smernice rektora UK o výške školného a poplatkov
spojených so štúdiom v akademickom roku 2017/2018, príprave dodatku k smernici rektora UK
o základných náležitostiach záverečných prác a kontrole ich originality. Ďalej informovala o návrhu
novej smernice rektora UK upravujúcej ubytovací proces na UK, ktorá je pripravovaná v spolupráci
s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK.
Bod č. 16:

Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. poďakoval
členom AS UK a hosťom za účasť. Z príležitosti Medzinárodného dňa žien odovzdal členkám AS UK,
prorektorkám UK a kvestorke UK kvetinové dary.
Koniec zasadnutia:

15.03 hod.

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

.................................................................
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK
Návrhová komisia:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

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

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

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

Emil Hankovský

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