UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________
Bratislava 21.5.2017

Výpis uznesení
z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 2017
Uznesenie č. 44/2017
Akademický senát UK schvaľuje program 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 3. mája 2017 takto:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky.
5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej
výchovy a športu.
6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016.
7. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na UK za rok 2016.
8. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Staré Grunty - Sitina, obj. SO 08
VN prípojka).
9. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Modra, Harmónia - Kráľová NNK).
10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
11. Voľba člena Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho FaF UK.
12. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
13. Potvrdenie uznesenia Akademického senátu UK č. 43/2017 prijatého spôsobom per-rollam.
14. Pripomienky Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK k dokumentu
Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania).
15. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta FaF UK do Študentskej rady vysokých
škôl.
16. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra - Mlyny
UK.
17. Rôzne.
18. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
19. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
20. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
21. Záver.
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Uznesenie č. 45/2017
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
Bc. Róbert Zsembera.
Uznesenie č. 46/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky.
Uznesenie č. 47/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Uznesenie č. 48/2017
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave
za rok 2016.
Uznesenie č. 49/2017
Akademický senát UK berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej činnosti na Univerzite
Komenského v Bratislave v roku 2016.
Uznesenie č. 50/2017
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora UK
na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. č. 2940/1, 2940/30 a 2940/32,
katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
v rozsahu určenom na snímke z KN s vyznačením vecného bremena na parcelách. Hodnota
jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude presne
stanovená geometrickým plánom.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) zriadeniu a uloženiu elektrickej prípojky,
b) užívaniu, prevádzkovaniu, oprave a odstráneniu elektrickej prípojky v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní elektrickej prípojky,
c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky
budúcim oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti vrátane činností uvedených v písm. a) a b).
Pôjde o pripravovanú stavbu “Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske
siete, lokalita Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN prípojka“.
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Uznesenie č. 51/2017
Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora UK
na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na časť pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne
územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom na
snímke z KN vyznačením vecného bremena na parcele KN C 5840/2. Hodnota jednorazovej
odplaty za vecné bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude presne stanovená
geometrickým plánom.
Obsahom vecného bremena je priznanie práva k
a) zriadeniu a uloženiu elektroenergetických zariadení,
b) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácií a akékoľvek iným
stavebným úpravám plánovanej stavby a jej odstránenie.
Pôjde o pripravovanú stavbu „Modra, Harmónia – Kráľová – NNK“.
Uznesenie č. 52/2017
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 kusový
tovar (čokoládové tyčinky, trubičky, sušienky, bagety, nápoje a
pod.) o rozlohe spolu 2 m2 :
1 automat – kusový 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 – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2

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

1 automat – kusový automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie
Univerzity Komenského v Bratislave -Prírodovedeckej fakulty,
v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/2, súp. č. 5694, prenajatý priestor o rozlohe 1 m2
Delikomat Slovensko, spol. s r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava
IČO: 35 766 875
umiestnenie 2 kusových automatov pre využitie študentmi,
zamestnancami a návštevníkmi fakulty (cukrovinky, bagety, nápoje)
150 EUR/ m2/rok/ 1 automat
Elektrická energia :
1x automat............................................22,37 EUR s DPH / mesiac
( 5,5 kWh/deň )
1x automat ....................... ............... 22,37 EUR s DPH / mesiac
( 5,5 kWh/deň )
Spolu elektrická energia za 2 automaty: 44,74 EUR s DPH / mesiac
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.7.2017 do 31.12.2019
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. 53/2017
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 – predajňa kvetov a darčekov vo vestibule
v pavilóne CH1 0 podlažie o rozlohe 5,70 m2 a sklad v pavilóne
CH1 -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 14,10 m2 v budove Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV
č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova
Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
Katarína Beňová – BETY DEKOR, Priehradka 393, 966 01 Hliník
nad Hronom IČO: 35 299 207
predajňa : kvetinárstvo a darčekové predmety
predajňa 66 EUR/ m2/rok
sklad 22 EUR/ m2/rok
Predajňa :
elektrická energia ........ 1,56 EUR s DPH/mesiac (0,576 kWh/deň)
vodné a stočné............................. 0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba
odvoz odpadu.......................... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba
Sklad : bez energií

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Spolu............................................ 3,47 EUR/ 1 mesiac
od 1.10.2017 do 30.9.2022
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. 54/2017
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:
predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové
služby o rozlohe 20,65 m2 v pavilóne B2, 0 podlažie budovy
Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty,
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v budove zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie č. m. 023 o rozlohe 9,00 m2
v budove Univerzity Komenského v Bratislave Prírodovedeckej
fakulty, zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3049/1, súp. č. 3278
Klára Iliťová, Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
IČO: 41 329 091
predajňa papiernictvo, učebnice, kopírovacie, viazacie a doplnkové
služby pre zamestnancov a študentov UK PRIF
predajňa 66 EUR/ m2/rok
sklad 44 EUR/ m2/rok
elektrická energia .......... 21,42 EUR s DPH/mesiac (7,9 kWh/deň)
vodné a stočné............................. 0,97 EUR s DPH/mesiac/1 osoba
odvoz odpadu.......................... 0,94 EUR bez DPH/mesiac/1 osoba
Spolu............................................ 23,33 EUR/ 1 mesiac
od 1.10.2017 do 30.9.2022
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. 55/2017
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

nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy
č. súp. 78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na
LV č. 3405
JURECKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava
IČO: 36 752 657
sídlo spoločnosti JURECKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR)
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.1.2018 do 31.12.2019
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. 56/2017
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

nebytový priestor o rozlohe 1 m2 nachádzajúci sa v Lučenci na
Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave,
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294
DRUMAS PLUS s.r.o., Erenburgova 2060/17, 984 01 Lučenec
IČO: 43 828 388
umiestnenie samoobslužného nápojového automatu v hale objektu
na Novohradskej 1 v Lučenci, časť A
40 EUR/m2/rok
náklady za služby spojené s prevádzkovaním automatu bude riešiť
v zmysle Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto
Lučenec
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 57/2017
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

nebytové priestory o rozlohe 206,27 m2 nachádzajúce sa v Lučenci
na Novohradskej 1, v budove Univerzity Komenského v Bratislave,
súp. č. 316 na parc. č. 2033/1, k.ú. Lučenec, zapísané na LV č. 5294
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE, Zvolenská 41,
985 59 Vidiná IČO: 00 631 655
nebytové priestory za garážami časti B (úroveň suterénu
k hlavnému vchodu do budovy) plochy 206,27 m2, na zriadenie
prenosného ihriska na bocciu (boccia je triafacia hra, ktorá sa hrá so
štyrmi guľami; úlohou hráča je čo najbližšie nakotúľať guľu k malej
guličke, zvanej Palino), kde budú trénovať telesne postihnuté deti,
dospelí, deti s preukazom ŤZP, členovia základnej organizácie
telesne postihnutých v Lučenci a členovia boccia klubov v Lučenci
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

1 EUR/m2/rok
náklady za služby spojené s prenájmom bude riešiť v zmysle
Príkaznej zmluvy väčšinový nájomník, ktorým je Mesto Lučenec
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 58/2017
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 nachádzajúce sa v Lučenci na Novohradskej 1,
v budove súp. č. 316 na parcele č. 2033/1 a 2033/7, k.ú. Lučenec,
zapísané na LV č. 5294
celková plocha prenajatých priestorov je 3 455,87 m2, z čoho je
2 895,18 m2 plochy užívanej sústavne a 560,69 m2 plochy užívanej
príležitostne
Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00 316 181
v nebytových priestoroch sídli Mestský úrad Lučenec
17 EUR/m2/rok za priestory využívané sústavne
5 EUR/m2/rok za priestory využívané príležitostne
celkom: 52 021, 51 EUR/rok
energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru sú v réžii
Mesta Lučenec (v zmysle uzatvorenej príkaznej zmluvy)
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 59/2017
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

nebytové priestory bývalej kuchyne a jedálne na Manželských
internátoch, súp. č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J prízemie,
o celkovej výmere 20 m2
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
sklad
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a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.8.2018
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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. 60/2017
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 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I ,prízemie)
ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o., Staré Grunty 36,
841 04 Bratislava IČO: 45 339 147
kancelária
45 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.5.2020
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. 61/2017
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 o výmere 18,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, prízemie)
GS - SERVIS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
IČO: 35 844 540
kancelária
45 EUR/m2/rok bez DPH
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 1.8. 2017 do 31.7.2022
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. 62/2017
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

nebytový priestor na Výškových blokoch súp.č.211, č. parcely 2934
blok B 2 PP, o výmere 17,18 m2
Katarína Nachtnebelová – KA – MAR, Púpavová 29,
841 04 Bratislava IČO: 22 660 305
krajčírstvo
65 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.7.2017 do 30.6.2021
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. 63/2017
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

nebytový priestor na Výškových blokoch súp. č. 211 č. p. 2934
v bloku D na 1.PP o výmere 5,02 m2
MUDr. Danica Petrovajová, ŠDaJ Ľ. Štúra, Staré grunty 36,
842 25 Bratislava IČO: 30 851 211
sklad - archív
20 EUR/m2/rok bez DPH
len elektrická energia a kúrenie:
zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6.2017 do 31.5.2021
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. 64/2017
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 umiestnenie automatu na potraviny
o výmere 1 m2 v budove č. súpisné 5695
(Manželské internáty, blok I, prízemie)
Zdravomat s.r.o., Brančská 11, 851 05 Bratislava
IČO: 36 769 304
prevádzka potravinového automatu
150 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 240 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.6. 2017 do 31.5.2020
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. 65/2017
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

budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré Mesto,
súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172
výmera nájomného priestoru 1 m2 na prízemí
Martin Burian, Studená 5, 821 04 Bratislava – Ružinov
IČO: 44567481
umiestnenie automatu na kávu
15 EUR/ m2/mesiac
energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH
od 3.5.2017 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. 66/2017
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

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava – Nové Mesto,
súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2
výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule
PORS-WEST, s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO: 31379940
umiestnenie automatu na kávu
15 EUR/ m2/mesiac
energie 21,30 EUR/ m2/mesiac + DPH
od 3.5.2017 do 30.4.2019
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. 67/2017
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 celkovej rozlohe 35,54 m2 (predajňa kníh,
učebníc a doplnkového tovaru) nachádzajúce sa v Bratislave na
Šafárikovom nám. č. 6, objekt historickej budovy č. súp. 78 na
pozemku parc. č. 206, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
Ladislav Méry, Ing. - HEURÉKA, Gazdovský rad 35/49,
931 01 Šamorín IČO: 11 703 776
predajňa kníh, učebníc a doplnkového tovaru

štvrťrok
cena za nájom
cena za služby
spolu
1.
1 125 EUR
125 EUR
1 250 EUR
2.
1 125 EUR
125 EUR
1 250 EUR
3.
450 EUR
125 EUR
575 EUR
4.
1 350 EUR
125 EUR
1 475 EUR
Ročne:
4 050 EUR
500 EUR
4 550 EUR
cena za služby spojené s prenájmom: el. energia, vykurovanie,
vodné a stočné
od 1.1.2018 do 31.12.2022
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. 68/2017
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

miestnosť na I. nadzemnom podlaží (bývalé bistro), ktorá sa
nachádza v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na
Botanickej ul. č. 7, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres
Bratislava IV, k.ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, súp. č.
stavby 6216 a č. parc. 3155/11
Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,
841 04 Bratislava IČO: 31 808 301
prezliekanie a odkladanie oblečenia detí, prípadne aj uchýlenia sa
pred nepriazňou počasia, počas organizovania letného detského
vodáckeho sústredenia s predpokladaným počtom 10-12 detí
týždenne
65,00 EUR/týždenne za skutočne uskutočnený turnus
vyúčtovanie za nájom bude realizované každý príslušný týždeň
jednou faktúrou
cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
(využívanie toalety a studenej a teplej vody) bude fakturovaná na
základe skutočnej spotreby na základe odpočtu vodomeru, ktorý je
inštalovaný priamo v sociálnom zariadení po ukončení doby nájmu
mesiace júl a august 2017
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. 69/2017
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

A) nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m2 (ambulancia
praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa
v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp.
78 na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV
č. 3405
B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
ESMEDIKA s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 811 02 Bratislava
IČO: 44 120 974
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

sídlo spoločnosti ESMEDIKA s.r.o. a poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
A) 47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 270,32 EUR, ročne 3 243,83 EUR)
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
od 1.1.2018 do 31.12.2019
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. 70/2017
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

A) nebytový priestor o celkovej rozlohe 45,60 m2 (stomatologická
ambulancia a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v Bratislave na
Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 na pozemku
parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
B) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele
č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405
Časnochová s.r.o., Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 44 147 473
sídlo spoločnosti Časnochová s.r.o. a poskytovanie stomatologickej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii,
v odbore zubné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre
zamestnancov UK
A) 47,30 EUR/m2/rok
(mesačne 179,74 EUR, ročne 2 156,88 EUR)
B) 43,75 EUR/mesiac bez DPH, DPH 8,75 EUR, spolu: 52,50 EUR
s DPH mesačne, t. j. 630 EUR ročne s DPH
dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie
preddavok 41,67 EUR mesačne + 8,33 EUR DPH (spolu: 50 EUR)
vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31.5.
nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr
od 1.1.2018 do 31.12.2019
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. 71/2017
Akademický senát UK zrušuje uznesenie č. 13/2017 z 9. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK dňa 8. marca 2017 z dôvodu nerealizácie predmetného nájmu.
Uznesenie č. 72/2017
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. PharmDr. Mareka Obložinského, PhD. za člena
Predsedníctva Akademického senátu UK zastupujúceho Univerzitu Komenského v Bratislave,
Farmaceutickú fakultu.

Uznesenie č. 73/2017
Akademický senát UK volí
I.
Mgr. Mareka Plevu a prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.
za členov Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK,
II.
Mgr. Kristínu Ormandyovú
za členku Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK,
III.
Daniela Mančíka
za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK,
IV.
doc. PaedDr. Janu Labudovú, PhD.
za členku Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK.

Uznesenie č. 74/2017
Akademický senát UK podľa čl. 32 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
potvrdzuje uznesenie Akademického senátu UK č. 43/2017 prijaté spôsobom per-rollam.

Uznesenie č. 75/2017
Akademický senát UK vyjadruje súhlas s pripomienkami Pedagogickej a vedeckej komisie
Akademického senátu UK k dokumentu Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania) z 5. (mimoriadneho) zasadnutia komisie dňa 29. marca 2017.
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Uznesenie č. 76/2017
Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1
Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018
na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FaF UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 4. mája
2017 do 26. mája 2017 a od 25. septembra 2017 do 27. októbra 2017.

Uznesenie č. 77/2017
Akademický senát UK
I.
schvaľuje Cenník študentského ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK,
vrátane jeho dodatku, s účinnosťou od 1. júla 2017,
II.
schvaľuje Cenník zamestnaneckého ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK
s účinnosťou od 1. júla 2017.

Uznesenie č. 78/2017
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu o študentskom Konvente UK a odporúča jeho
závery prerokovať na komisiách Akademického senátu UK.

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