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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  22. 07. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. 06. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba UK  

 (Botanická 25, Bratislava – Karlova Ves) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej 

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty. 

6. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

7. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov. 

8. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016. 

9. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017. 

10. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík). 

11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

12. Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku FTVŠ UK). 

13. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. 

14. Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK. 

15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 

16. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester 

akademického roka 2017/2018).  

17. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

18. Rôzne. 

19. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

21. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

22. Záver. 

 

Zasadnutie viedli podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. a členovia AS UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (body č. 4 až 6 a č. 7a) a Mgr. Gašpar Fronc (bod č. 13). 
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Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvorila podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava 

Slaninová, PhD., ktorá privítala prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK a hostí.  

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku 

zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 39 členov). 

Informovala, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadalo 5 členov študentskej 

časti AS UK, 10 členov zamestnaneckej časti AS UK. Ku dňu konania zasadnutia AS UK majú dvaja 

členovia študentskej časti AS UK pozastavené členstvo v AS UK a päť mandátov členov študentskej 

časti AS UK je uprázdnených. 

 

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia na schválenie dvoch ad hoc predsedajúcich pre 

účely 11. riadneho zasadnutia AS UK (podľa čl. 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK zasadnutia 

AS UK vedú predseda AS UK alebo podpredsedovia AS UK). 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 39 20 39 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 79/2017 

Akademický senát UK v súlade s čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD. a Mgr. Gašpara Fronca za ad hoc 

predsedajúcich pre účely 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017. 
 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. prečítala návrh programu zasadnutia 

uvedený na pozvánke a vyzvala členov AS UK a rektora UK, aby predložili návrhy na zmenu alebo 

doplnenie navrhnutého programu zasadnutia.  

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. na žiadosť riaditeľa VM Ľ. Štúra - 

Mlyny UK predniesla návrh na predradenie bodu „Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku“ pred bod „Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016“. Súčasne navrhla do programu 

zasadnutia zaradiť nový bod č. 7a „Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine“ (materiál bol členom AS UK dodatočne zaslaný 

v elektronickej podobe). 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol do programu zasadnutia zaradiť nový bod č. 17a 

„Informácia o návrhu zákona o zlúčení SZU a UK“. 

 

Keďže iné návrhy na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezazneli, podpredsedníčka AS UK 

dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku so zmenami podľa prednesených 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 39 20 39 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že program zasadnutia bol schválený. 
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Uznesenie č. 80/2017 

Akademický senát UK schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 28. júna 2017 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímsko-

katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

5. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej 

fakulty. 

6. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty. 

7. Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov. 

7a. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej 

lekárskej fakulty v Martine. 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016. 

10. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017. 

11. Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík). 

12. Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného majetku 

FTVŠ UK). 

13. Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. 

14. Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK. 

15. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 

16. Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný semester 

akademického roka 2017/2018).  

17. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK. 

17a. Informácia o návrhu zákona o zlúčení SZU a UK. 

18. Rôzne. 

19. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

21. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

22. Záver. 

 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Podpredsedníčka AS UK za členov návrhovej komisie odporučila zvoliť prof. PhDr. Zlaticu 

Plašienkovú, PhD. a Mgr. Gašpara Fronca. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej 

komisie zvoliť Mgr. Marka Plevu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 39 20 39 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 81/2017 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

Mgr. Gašpar Fronc, 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a 

Mgr. Marek Pleva. 
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Bod č. 4: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Rímsko-

katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

Úvodné slovo v zastúpení dekana RKCMBF UK predniesol predseda AS RKCMBF UK Mgr. Gašpar 

Fronc. Predloženým dodatkom sa preberá Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK schválený na 

zasadnutí AS UK v októbri 2016. Informoval o oprave štylistickej chyby v predloženom materiáli 

(slová „celkové hodnotené“ sa nahrádzajú slovami „celkové hodnotenie“). 

 

Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovali, že komisie prerokovali materiál na 

zasadnutiach dňa 14. júna 2017 a odporučili ho AS UK schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Poverený člen návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 39 20 39 0 0 

 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 82/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 
 

 

Bod č. 5: Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Lekárskej fakulty. 

Úvodné slovo v zastúpení dekana LF UK predniesol predseda AS LF UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, 

PhD. Predloženým dodatkom sa preberá Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK schválený na 

zasadnutí AS UK v októbri 2016 a súčasne sa vypúšťa čl. 16 o štúdiu zahraničných študentov 

(z dôvodu ich zrovnoprávnenia so študentami študujúcimi v slovenskom jazyku). 

 

Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovali, že komisie prerokovali materiál na 

zasadnutiach dňa 14. júna 2017 a odporučili ho AS UK schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Poverený člen návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 39 20 39 0 0 

 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 83/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Lekárskej fakulty. 
 



5/38 

Bod č. 6: Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

informovala o pripomienkach komisie k materiálu a o uznesení, ktoré komisia prijala na svojom 

zasadnutí dňa 14. júna 2017 (pripomienky a uznesenie sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia komisie). 

 

Predsedníčka Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. ospravedlnila neprítomnosť 

predkladateľa a spracovateľa materiálu (dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a prodekana 

PraF UK doc. Mgr. Jána Škrobáka, PhD.) z dôvodu účasti v komisii pre štátnej skúšky.  

K výhrade, že Študijný poriadok PraF UK bude obsahovať odkazy na nadbytočné smernice dekana 

fakulty predsedníčka komisie uviedla, že predmetná smernica sa bude týkať náležitostí záverečných 

prác. Všetci dekani fakúlt UK majú právo vydávať smernice dekana. Smernica rektora UK 

o základných náležitostiach záverečných prác počíta s možnosťou, že úprava záverečných prác na 

jednotlivých fakultách UK bude diferencovaná (napr. charakter bakalárskej práce, spôsob uvádzania 

bibliografických odkazov); smernica dekana PraF UK upraví osobitosti náležitostí záverečných prác 

študentov PraF UK.  

K pripomienke o rozpore čl. 16a ods. 2 so znením Študijného poriadku UK predsedníčka komisie 

uviedla, že tento rozpor nie je v zápisnici zo zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

bližšie konkretizovaný. Predmetné ustanovenie sa týka tzv. komisionálneho skúšania na poslednom 

termíne semestrálnej skúšky, príslušné ustanovenie Študijného poriadku PraF UK nie je nové 

a dodatkom sa iba precizuje po administratívnej stránke. 

K absencii dôvodovej správy predsedníčka komisie uviedla, že v minulosti sa dôvodové správy 

k vnútorným predpisom fakúlt UK predkladaným na rokovanie AS UK nevyžadovali. Ak o povinnom 

predkladaní AS UK rozhodne, malo by to platiť pre všetkých predkladateľov (dekanov fakúlt) rovnako. 

 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila rozpravu. 

 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uvítala skutočnosť, že PraF UK 

bude mať smernicu dekana fakulty o náležitostiach záverečných prác. Súčasne fakultám odporučila, 

aby vypracovali preddefinovanú šablónu („template“) pre záverečné práce. 

 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. uviedol, že by malo byť ponechané na PraF UK, akým spôsobom si 

upraví podrobnosti o náležitostiach záverečných prác. Je však potrebné zamyslieť sa nad detailnosťou 

úpravy smerníc rektora UK (napr. povinná jednostranná tlač záverečných prác, ktorá už stratila 

niekdajšie technické opodstatnenie). Pri vecne jednoduchom dodatku vnútorného predpisu nie je 

potrebná dôvodová správa, to však nie je prípad prerokovávaného materiálu, ktorý obsahuje veľké 

množstvo novelizačných bodov. Na zasadnutiach komisií AS UK by mal byť prítomný predkladateľ 

materiálu, aby materiál vysvetlil a v diskusii mohli byť zodpovedané pripomienky členov komisie. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že otázka 

jednostrannej tlače záverečných prác už bola v minulosti riešená, táto povinnosť vyplýva z platnej 

STN. 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

doplnila, že dôvodová správa bola doručená členom komisie zo strany spracovateľa materiálu až po 

zasadnutí komisie a pomohla prispieť k objasneniu pripomienok členov komisie. Na zasadnutí komisie 

nebol prítomný ani predkladateľ materiálu (dekan PraF UK), ani iná osoba v jeho zastúpení. 

Poďakovala sa Mgr. Petronele Luprichovej, PhD. za zodpovedanie pripomienok zo zasadnutia komisie. 

 

Po skončení rozpravy predniesol poverený člen návrhovej komisie návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 40 21 38 0 2 
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Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 84/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Vnútorný predpis Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, schválenému Akademickým senátom 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 8. 10. 2008 a Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. 10. 2008 podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. predniesla procedurálny návrh na 

zmenu poradia prerokúvaných bodov schváleného programu zasadnutia, a to predradenie rokovania 

o bode č. 7a pred bod č. 7. 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. 7a: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 

Úvodné slovo v zastúpení dekana JLF UK predniesla podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína 

Adamicová, PhD. Predloženým dodatkom sa preberá Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku UK 

schválený na zasadnutí AS UK v októbri 2016 (zosúladenie znenia čl. 28 ods. 2). 

 

Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. a Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovali, že komisie materiál z dôvodu jeho 

dodatočného doručenia neprerokovali, osobne ho však odporúčajú AS UK schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Poverený člen návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 40 21 40 0 0 

 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 85/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. 
 

 

Bod č. 7: Dodatok č. 1 k Disciplinárnemu poriadku UK pre študentov 

Úvodné slovo predniesol prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Zdôraznil 

veľký význam materiálu pro futuro, UK by mala stáť na čele úsilia o potieranie prejavov extrémizmu 

na akademickej pôde. Materiál bol pripravený v spolupráci s expertmi na extrémizmus z Katedry 

trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PraF UK, a to aj na základe medializovaného prípadu 

študentky PdF UK (nejde však o jediný takýto prípad na UK). Do Disciplinárneho poriadku UK pre 

študentov sa dopĺňajú nové skutkové podstaty disciplinárnych priestupkov. Je si vedomý skutočnosti, 

že prejavy extrémizmu sa budú obťažne dokazovať. 

 

Predsedníčky Právnej komisie AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila ho AS UK schváliť. 
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Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. otvorila rozpravu. 

 

Dott. Peter Juhás ocenil predložený materiál. V novelizačnom bode č. 1 písmeno i) sa uvádzajú zločiny 

založené na fašistickej ideológii. Upozornil na potrebu rozlišovať medzi fašistickou ideológiou 

a nacistickou ideológiou (fašizmus sa viaže na Taliansko, nacizmus na Nemecko – v SR máme 

problémy s prejavmi neonacizmu). Predniesol preto doplňujúci návrh, aby sa v predmetnom písm. i) 

doplnili aj zločiny založené na nacistickej ideológii. 

Rektor UK ako predkladateľ materiálu a prorektor UK pre legislatívu ako spracovateľ materiálu si 

prednesený doplňujúci návrh v súlade s čl. 22 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK osvojili, čím 

nebolo potrebné osobitne hlasovať o predloženom doplňujúcom návrhu. 

 

Mgr. Viktor Svetský podporil predložený materiál. Ako psychológ osobitne zdôraznil negatívne aspekty 

požívania alkoholu (novelizačný bod č. 2 – skutková podstata disciplinárneho priestupku o požívaní 

alkoholických nápojov alebo účasť pod ich vplyvom na vzdelávacích činnostiach UK). Opýtal sa, akým 

spôsobom je možné dokázať študentovi účasť na výučbe pod vplyvom alkoholu. Do budúcnosti 

odporučil, aby boli zmeny v Disciplinárnom poriadku UK pre študentov predkladané na 

pripomienkovanie fakultným disciplinárnym komisiám pre študentov. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že bude potrebné doplniť smernicu rektora 

UK, ktorou sa bližšie určujú podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a 

psychotropných látok na UK (vnútorný predpis č. 4/2017). Návrh dodatku k disciplinárnemu poriadku 

UK pre študentov bol poslaný dekanom fakúlt UK na pripomienkovanie, je plne v ich kompetencii, 

akým spôsobom bude materiál zo strany fakúlt UK pripomienkovaný (vrátane toho, či bude postúpený 

na vyjadrenie disciplinárnej komisii fakulty pre študentov). 

 

Mgr. Marek Pleva podporil predložený materiál. Predniesol doplňujúci návrh, aby sa v novelizačnom 

bode č. 2 písmeno q) za slová „na vzdelávacích činnostiach UK“ doplnili slová „na 

vedeckovýskumných činnostiach UK“ (ide napr. o prácu doktorandov v laboratóriách). 

Rektor UK ako predkladateľ materiálu a prorektor UK pre legislatívu ako spracovateľ materiálu si 

prednesený doplňujúci návrh v súlade s čl. 22 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK osvojili, čím 

nebolo potrebné osobitne hlasovať o predloženom doplňujúcom návrhu. 

 

Po skončení rozpravy predniesol poverený člen návrhovej komisie návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 39 20 38 0 1 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 86/2017 

Akademický senát UK v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu č. 8/2008 Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

pre študentov. 
 

 

Bod č. 8: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala 25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na zasadnutí dňa 14. júna 

2017 a odporučila ich AS UK schváliť s pripomienkami ku skráteniu doby nájmu u žiadostí nájomcov 

Banquet s.r.o. (5 rokov), SOLE GRILL s.r.o. (2 roky) a Univerzitné Pastoračné Centrum (5 rokov). 
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Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, 

že komisia prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku predložené VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila ich AS UK schváliť 

s pripomienkou ku skráteniu doby nájmu u žiadosti SOLE GRILL s.r.o. (2 roky). Komisia súčasne 

odporúča AS UK, aby udelil súhlas s nájmom nehnuteľného majetku pre Univerzitné Pastoračné 

Centrum na dobu 10 rokov tak, ako to predložil v žiadosti riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (UPC 

poskytuje služby pre študentov). 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. otvorila rozpravu. 

 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA uviedol, že zo zreteľahodných 

dôvodov navrhol dobu nájmu pre Univerzitné Pastoračné Centrum (UPC) na 10 rokov. Ide o dlhodobého 

a seriózneho nájomcu, priestory má prenajaté od roku 1997.  

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. reagovala, že UPC platí 

nízke nájomné 1 €/m2, doteraz sa vždy vyhovelo žiadosti o predĺženie doby nájmu. 

RNDr. Eva Viglašová informovala, že študentská časť AS UK podporuje dobu nájmu pre UPC na 

10 rokov podľa predloženej písomnej žiadosti. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že každú žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku je potrebné zvažovať individuálne a citlivo. UPC zabezpečuje pre študentov UK 

spoločenské, kultúrne a športové činnosti a UK na jeho činnosť získava účelovú dotáciu od MŠVVaŠ SR. 

Odporúča preto, aby AS UK udelil súhlas s nájmom nehnuteľného majetku na dobu 10 rokov. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že tieto skutočnosti neboli 

na zasadnutí Finančnej komisie AS UK vysvetlené, doba nájmu majetku UK na 5 rokov je štandardná. 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA doplnil, že výmera nájmu pre UPC 

predstavuje 1700 m2, ide o priestory bývalej jedálne na Výškových blokoch. UK by mala podľa jeho 

názoru podporovať kultúrne a športové aktivity na svojej pôde určené študentom, zvýšené nájomné by 

bolo pre UPC neúnosné. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. v mene komisie vzala späť 

pozmeňujúci návrh na zmenu doby nájmu pre nájomcu UPC na 5 rokov. 

 

Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA si osvojil pozmeňujúce návrhy 

Finančnej komisie AS UK na zmenu doby nájmu pre nájomcov Banquet s.r.o. (5 rokov), SOLE GRILL 

s.r.o. (2 roky), čím nebolo potrebné osobitne hlasovať o predložených pozmeňujúcich návrhoch. 

 

Podpredsedníčka AS UK predniesla 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.  

 

Po skončení rozpravy predniesol poverený člen návrhovej komisie návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 40 21 40 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 87/2017 

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 

nebytové priestory o celkovej výmere 88,88 m2 pozostávajúcich 

z trinástich miestností A109 až A117: 

A109  umýváreň   6,68 m2 

A109a  výdaj jedál   7,51 m2 

A109b  rozbaľov.termoportov  6,51 m2 

A110  chodba    22,00 m2 

A111  zádverie   7,88 m2 

A112  upratovačka   4,03 m2 

A113  WC muži   2,45 m2 

A113a  WC    1,22 m2 

A114  WC ženy   3,22 m2 

A114a  WC    1,76 m2 

A115  šatňa zamest.    6,75 m2 

A116  sklad    10,41 m2 

A117  bufet    8,46 m2 

a ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 2893, blok C, prízemie, 

na ulici Mlynské Luhy č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, 

katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 591, 

druh stavby 11, číslo parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Veget, Geologická 38, 821 06 Bratislava 

IČO: 50 235 371 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je: 

a) prevádzkovanie bufetu určeného na poskytovanie 

samoobslužného doplnkového stravovania a občerstvenia pre 

zamestnancov a študentov FSEV UK, 

b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto 

priestoroch organizáciou spoločenských podujatí (diskusie, 

premietanie filmov), zvyšovanie participácie študentov na 

komunitných procesoch brigádami študentov na ich zabezpečovaní, 

ako aj na zabezpečovaní prevádzky bufetu, 

c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od 

lokálnych slovenských farmárov,  

d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích 

preferencií -  ponuka produktov v bio kvalite, ponuka 

vegetariánskych a vegánskych produktov, 

e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka 

bezlaktózových a bezlepkových produktov pre zamestnancov a 

študentov s uvedenými zdravotnými obmedzeniami. 

Výška nájomného 10 EUR/ m2/rok 

888,88 EUR/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu 

Energie a služby a) cena za vodu - paušál vo výške 120 EUR/rok 

b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej 

dodávateľom energie 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.8.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 88/2017 

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 - bufet (bagetka) v pavilóne B1 (na LV 727 ako 

CH-1III), 0 podlažie o výmere celkovo 58,90 m2, z toho miestnosť 

bufetu o výmere 24,45 m2 a časť chodby pre sedenie k bufetu 

o výmere 34,45 m2, ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe č. súpisné 

5694 v Mlynskej doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej 

Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 

727 vydanom Okresným úradom – Katastrálnym odborom, druh 

stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo 

parcely 3049/2 o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Dodo trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57,  

841 04 Bratislava   IČO: 35 882 719 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

bufet pre poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a 

študentov PriF UK 

Výška nájomného I.  

bufet o rozlohe 24,45 m2...........................................66 EUR/ m2/rok 

II.  

sedenie pri bufete o rozlohe 34,45 m2.......................22 EUR/ m2/rok 

Energie a služby elektrická energia.......36,35 EUR s DPH/mesiac (13,406 kWh/deň ) 

vodné a stočné............18,56 EUR s DPH/mesiac/2 osoby 

odvoz odpadu.............33,18 EUR bez DPH/mesiac 

 

Energie spolu : ...........88,09 EUR/mesiac 

Doba nájmu od 15.9.2017 do 31.5.2018 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 89/2017 

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 

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava - Nové Mesto 

súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2  

výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy 

Identifikácia nájomcu Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., Tuhovská 1,  

831 07 Bratislava 35    IČO: 31 340 628 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

miesto pre nápojový automat 

Výška nájomného 30 EUR/mesiac 

Energie a služby energie 25,56 EUR s DPH / mesiac  

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 90/2017 

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 

priestor na Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 2934  

južná štítová stena bloku B  626,70 m2 

Identifikácia nájomcu 4rent s.r.o, Krížna 64, 821 08 Bratislava 

IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie reklamného zariadenia 

Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 

 

Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade záujmu 

prenajímateľa poskytnúť pre jeho potreby svoje reklamné zariadenia 

za nasledovných podmienok : 

1. do 100 dni bezodplatne 

2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň 

3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň 

Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si v tomto prípade 

hradí prenajímateľ, ktorý si ich môže zabezpečiť aj od iného 

dodávateľa akým je nájomca, tento záujem musí byť oznámený 

prenajímateľom nájomcovi v termíne minimálne 60 dni vopred a 

nesmie časovo zasahovať do už preukázateľne objednaných 

reklamných kampaní klientov nájomcu. 

Energie a služby elektrická energia podľa spotreby 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Doba nájmu sa na základe písomnej žiadosti nájomcu predlžuje 

o dobu poskytnutia reklamných zariadení nájomcu na potreby 

prenajímateľa. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 91/2017 

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 

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č.2940/24, blok J, prízemie o výmere 298,03 m2 
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Identifikácia nájomcu AndOr SDC spol. s r.o., Kremnická 18, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 945 460 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 23,42 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 92/2017 

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 o výmere 245,81 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok B, prízemie, 

17,70 m2, 1. posch. 163,23 m2, suterén 2, 17,24 m2 a blok C 

prízemie 47,64 m2) 

Identifikácia nájomcu Banquet  s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 867 990 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka bufetu 47,64 m2, pizzerie 124,96 m2, kaderníctva  

17,70 m2 a skladov 55,51 m2 

Výška nájomného 35 EUR/m2/rok bez DPH za priestory bufetu, pizzerie a kaderníctva 

20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory skladov 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory bufetu, 

pizzerie a kaderníctva 

zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladov 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 93/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C, 1. poschodie) 
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Identifikácia nájomcu Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba XC, Havlíčkova 11, 

Bratislava    IČO: 11 638 532 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

predaj školských potrieb, papiernictva, kníh, darčekových 

predmetov a poskytovania kopírovacích a kancelárskych služieb 

Výška nájomného 70 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby (okrem elektrickej energie) 

zálohový poplatok 7 EUR/m2/rok plus DPH 

elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 94/2017 

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 

časť pozemku o výmere 100 m2, parcelné číslo 2937/6, druh 

pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 400 m2 

Identifikácia nájomcu KAISAR, s r.o., Planckova 1, 851 01 Bratislava 

IČO: 35 72 11 71 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie letnej terasy pre priľahlú reštauráciu 

Výška nájomného 5 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 95/2017 

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 

verejne prístupné priestory (chodby, vestibuly) o výmere 9 m2 (9x1), 

ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 Manželské internáty, 

blok J (1 m2) a I (1 m2) - 1NP, v budove č. súpisné 6134 Átriové 

domky bloky L (1 m2), D (1 m2), T (1 m2), C (1 m2), K (1 m2) - 1NP 

a v budove č. súpisné 211 Výškové budovy blok C (1 m2, 1 NP) a 

blok A (1m2, 1 NP)  

Manželské internáty ... 2 m2 
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Výškové budovy ... 2 m2 

Átriové domky ... 5 m2 

Identifikácia nájomcu Mars SR, kom. spol., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 

IČO: 31 342 175 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka čokoládových automatov 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 30 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 96/2017 

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 o výmere 1376,98 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok A, suterén 1; Átriové 

domky, blok E, 1NP, 1PP, blok K 1NP a 2NP, blok M 1NP, 2NP) 

Identifikácia nájomcu OZ Študentský svet, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava - Karlova 

Ves    IČO: 36 118 052 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

posilňovňa a fitness 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 97/2017 

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 

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, prízemie o výmere 29,94 m2 

Identifikácia nájomcu SK PROFESSIONAL s.r.o., K výstavisku 9, 911 01 Trenčín 

IČO: 36 345 580 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 98/2017 

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 

prenájom objektu Sole Gril na parcele č. 2940/44 (69 m2) a 2940/43 

(126 m2) o celkovej výmere 195 m2 

Identifikácia nájomcu SOLE GRILL s.r.o., Staré Grunty 49, 841 04 Bratislava  

IČO: 45 476 519 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie jedálne-reštaurácie rýchleho občerstvenia s letnou 

terasou 

Výška nájomného 23,69 EUR/m2/rok bez DPH (385 EUR mesačne bez DPH) 

Energie a služby bez energií a služieb, nájomca sám uzaviera zmluvy s dodávateľmi 

energií 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 99/2017 

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 

nebytový priestor bývalého skladu na Manželských internátoch súp. 

č. 5695 na parcele č.2940/24, blok I, prízemie o výmere 7,47 m2 

Identifikácia nájomcu Vladimír Srniak, Kríková 6, 821 07 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 



16/38 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 100/2017 

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 

pivničné priestory bez okien o výmere 31,15 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H,  

prízemie) 

Identifikácia nájomcu Stanislav Mišove, V záhradách 33, 811 02 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 15,70 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby (len el. energia a kúrenie) 

zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.8.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 101/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 102,75 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP) 

Identifikácia nájomcu Sweet & Delicious, s.r.o., Majerníkova 17, 841 05  Bratislava - 

mestská časť Karlova Ves   IČO: 50 399 748 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov (74,59 m2) 

a sklad (28,16 m2) 

Výška nájomného 80 EUR/m2/rok bez DPH  za priestory o výmere 74,59 m2 (pekáreň) 

40 EUR/m2/rok bez DPH  za priestory o výmere 28,16 m2 (sklad) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 102/2017 

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 Výškových blokoch súp. č. 211, č. parcely 

2934 blok D, 2. posch., 1. posch., suterén 1 a suterén 2, o výmere 

1903,37 m2 

Identifikácia nájomcu Univerzitné Pastoračné Centrum, Staré Grunty 36, 842 25 Bratislava 

IČO: 31 784 976 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

univerzitné pastoračné centrum 

 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2027 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 103/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 20,04 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1 PP) 

Identifikácia nájomcu Vinisoft, s.r.o., Povina 234, 023 33 Povina 

IČO: 46 004 360 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 70 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.10.2017 do 30.9.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 104/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
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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: 

 

a) časť chodby o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove 

č. súpisné 6, blok D 1 prízemie, na ulici Botanická 25 v obci 

Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie Bratislava - 

Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom 

katastrálnym úradom Bratislava – Karlova Ves, číslo parcely 3118 

o výmere 1583 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

 

b) časť chodby o výmere 2 m2, ktorá sa nachádza v budove 

č. súpisné 6161, blok D 2 prízemie, na ulici Botanická 25 v obci 

Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne 

územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom 

katastrálnym úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR 

Bratislavu, druh stavby 11 – budova pre školstvo na vzdelávanie a 

výskum, číslo parcely 3117/7, o výmere 1472 m2, na ktorej sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 2 ks automatov na teplé nápoje a 2 ks automatov na 

balený kusový potravinársky tovar na obdobie troch rokov 

Výška nájomného 600 EUR ročne (150 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 417,55 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016) 

Z toho: 

elektrická energia       269,93 EUR + DPH 

ostatné služby             147,62 EUR + DPH 

(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 105/2017 

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 - miestnosti č. 909 a č. 910 o celkovej výmere 

40 m2 v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, 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 Okresným úradom Bratislava – 
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Katastrálny odbor, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 

o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie tovaru pre nápojové a kusové 

automaty 

Výška nájomného 1 593,20 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 474,97 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016) 

Z toho: 

elektrická energia       267,30 EUR + DPH 

ostatné služby             410,17 EUR + DPH 

(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 106/2017 

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 

2 vyznačené parkovacie miesta v areáli VI Družba UK, parkovacie 

miesto č. 5 a č. 6, ktoré sa nachádzajú na parcele č. 3117/19 

o výmere 1147 m2 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 hl. mesto SR 

Identifikácia nájomcu EUROINEX, s.r.o., Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica 

IČO : 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

parkovanie motorových vozidiel nájomcu 

Výška nájomného 690 EUR ročne  (345 EUR s DPH/1 rok/ 1 parkovacie miesto) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2017 do 31.08.2018 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 107/2017 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
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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 - miestnosti č. 931 s celkovou výmere 20 m2 

v budove č. súpisné 6220, blok B9, l. poschodie, na ulici Botanická 

č. 7, v obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratisla- 

va 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 

Identifikácia nájomcu František Király, Mgr. art., Púpavova 23, 841 04 Bratislava 4 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu a pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 796,60 EUR ročne  (39,83 EUR/m2/rok) 

Energie a služby 1 047,48 EUR ročne + DPH  

(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016) 

Z toho: 

elektrická energia       842,40 EUR + DPH 

ostatné služby             205,08 EUR + DPH 

(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, 

odvoz a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 16.8.2017 do 15.08.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 108/2017 

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 

a) nebytový priestor o výmere 20 m2 – sklad, nachádzajúci sa na 

ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-8, súpisné č. 6328, parcela 

č. 3017/16, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

b) časť pozemku – ostatná plocha o výmere 35 m2, parcela 

č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Andrej Hanuska – SŤAHOVANIE ZEW, 017 01 Sverepec 152 

IČO: 50 862 359 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) sklad materiálu 

b) časť pozemku – odstavná plocha 

Výška nájomného a) nájomné vo výške 27 EUR/ m2/rok, t. j. 540 EUR ročne 

b) nájomné vo výške 16,60 EUR/ m2/rok, t. j. 581 EUR ročne  

plus 116,20 EUR DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu 

paušálne 6 EUR / m2/ 1 rok, t. j. 120 EUR ročne, plus 24 EUR DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 109/2017 

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 

a) nebytové priestory o výmere 103 m² - kancelárie a sklady, 

nachádzajúce sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-2, 

č. súpisné 6307, parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

 

b) nebytový priestor o výmere 45 m2 – sklad, nachádzajúci sa na ul. 

Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-7, č. súpisné 6311, parcela 

č. 3017/10, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

 

c) časť pozemku - ostatná plocha o výmere 16 m², parcela 

č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Eva Fratričová, Dudvážska 5111/25, 821 07 Bratislava 

IČO: 34 983 848 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) kancelárie a sklady 

b) sklad 

b) odstavná plocha 

Výška nájomného a) nájomné vo výške 56,50 EUR/ m2/rok, t. j. 5 819,50 EUR ročne 

b) nájomné vo výške 27,00 EUR/ m2/rok, t. j. 1 215,00 EUR ročne  

c) nájomné vo výške 14,00 EUR/ m2/rok, t. j. 224,00 EUR ročne  

plus 44,80 EUR DPH 

Energie a služby a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu 

Cena za služby je určená paušálne 6 EUR/m2/1 rok,  

t. j. 888,00 EUR ročne, plus 177,60 EUR DPH 

 

b) dodávka elektriny a vody 

Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu 

meračov. 

Doba nájmu od 1.8.2017 do 31.7.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 110/2017 

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 

a) nebytové priestory o výmere 120 m² - kancelárie, nachádzajúce 

sa na ul. Staré grunty 55, v obci Bratislava, B-2, č. súpisné 6307, 

parcela č. 3017/14, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

 

b) časť pozemku - ostatná plocha o výmere 32 m², parcela 

č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu GPS TEAM, s.r.o., Topolčianska 3125/27, 851 05 Bratislava 

IČO: 47 586 346 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) kancelárie 

b) odstavná plocha 

Výška nájomného a) nájomné vo výške 56,50 EUR/ m2/rok, t. j. 6 780 EUR ročne 

b) nájomné vo výške 14,00 EUR/ m2/rok, t. j. 448 EUR ročne  

plus 89,60 EUR DPH 

Energie a služby a) strážna služba, odvoz smetí a likvidácia odpadu 

Cena za služby je určená paušálne 6 EUR/m2/1 rok,  

t. j. 720,00 EUR ročne, plus 144,00 € DPH. 

 

b) dodávka elektriny a vody 

Cena za spotrebu elektriny a vody je fakturovaná podľa odpočtu 

meračov. 

Doba nájmu od 1.11.2017 do 31.10.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 111/2017 

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 - plocha o rozlohe 2 m2 - nachádzajúce sa na 

hlavnej budove Astronomického a geofyzikálneho observatória, 

postavená na pozemku KNC parc. č. 8144, ktorý je zapísaný na LV 

č. 2758, vedenom na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor, 

okres Pezinok, obec Modra, kat. územie Modra ako Budova 

v prospech Univerzity Komenského v Bratislave 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

IČO: 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prenájom na streche objektu za účelom osadenia nosičov antén a 

telekomunikačnej techniky 

Výška nájomného 4 300 EUR/rok 

Cenu nájmu môže prenajímateľ upravovať jedenkrát v kalendárnom 

roku o percento zodpovedajúcej miere inflácie vyhlasovanej 

Štatistickým úradom SR meranej indexom spotrebiteľských cien 

v jeho oficiálne zverejnených dokumentoch. 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 
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Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie, t. j. dodržiavanie revízií v zmysle platných 

noriem vykoná nájomca na vlastné náklady. Tieto vynútené náklady 

nie sú súčasťou zmluvy a ani nezakladajú nárok na finančné úľavy 

v stanovenom nájme, riešenie jeho odpisovania a spôsob 

vyrovnania po ukončení 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. 

 

 

Bod č. 9: Výročná správa o hospodárení UK za rok 2016 

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Výročná správa bola prerokovaná 

v príslušných grémiách (Kolégium rektora UK, Finančná komisia AS UK). Dňa 12. júna 2016 obdržala 

UK správu audítora, že účtovná závierka UK za rok 2016 je v súlade so zákonom o účtovníctve. 

K správe audítora bol vypracovaný aj dodatok, ktorý sa ale týka výročnej správy o hospodárení UK 

(dodatok správy audítora konštatoval, že výročná správa o hospodárení UK za rok 2016 je v súlade 

so zákonom o účtovníctve). Kvestorka UK pripomenula, že hospodárenie UK vrátane účtovníctva je 

decentralizované na úroveň 13 fakúlt, štyri samostatne hospodáriace súčasti UK a Rektorát UK. Ak 

dôjde k pochybeniam na úrovni súčasti UK, Rektorát UK nemá možnosť zasiahnuť do účtovníctva 

súčasti UK a pochybenie opraviť. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala výročnú správu na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila ju AS UK schváliť. Komisia 

súčasne požiadala vedenie UK, aby boli na jej rokovanie samostatne predkladané výročné správy 

o hospodárení samostatne hospodáriacich súčastí UK (VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, VI Družba UK, 

UVP UK a CĎV UK). Komisia prerokovala aj návrh, aby sa audit účtovnej závierky UK konal 

každoročne (zákon o vysokých školách požaduje audit účtovnej závierky verejnej vysokej školy raz za 

tri roky). 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. otvorila rozpravu. 

 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová informovala, že vysoké školy s centralizovaným hospodárením 

majú schválené uznesenie akademického senátu (napr. UVLF Košice), podľa ktorého sa audit účtovnej 

závierky koná každoročne. Každoročný audit účtovnej závierky v prípade decentralizovanej vysokej 

školy, akou UK je, predstavuje jeden z mála nástrojov, ako zvýšiť kvalitu materiálov finančnej povahy. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyjadril poďakovanie finančným oddeleniam 

Rektorátu UK za prípravu auditu účtovnej závierky UK za rok 2016 a za riešenie vzniknutých 

problémov. Pri audite bolo skontrolovaných viac ako 10 tisíc účtovných položiek, a to až do obdobia 

roku 2008. Informoval, že sa pripravujú opatrenia na predchádzanie pochybení, ktoré audítori vytkli; 

o realizácii opatrení bude AS UK informovaný. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová predniesla návrh uznesenia, ktorým by AS UK schválil 

každoročný audit účtovnej závierky UK. Súčasne uviedla, že dekani fakúlt UK možnosť konania 

každoročného auditu účtovnej závierky UK privítali, pôjde o manažérsky krok v prospech zlepšenia 

rozhodovacej činnosti dekanov. 

 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová predstavila návrh na rozdelenie zisku UK za rok 2016 do 

jednotlivých finančných fondov UK. V porovnaní s rozdelením zisku UK za rok 2015 sa pre rozdelenie 

zisku UK za rok 2016 navrhuje, aby sa fond na podporu štúdia so špecifickými potrebami vytváral aj 

na úrovní fakúlt UK (možnosť použiť finančné prostriedky fondu na investičné akcie, napr. budovanie 

bezbariérových vstupov). 
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Po skončení rozpravy predniesol poverený člen návrhovej komisie návrhy uznesení, o ktorých postupne 

AS UK hlasoval. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 40 21 40 0 0 

 

Uznesenie č. 112/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského 

v Bratislave za rok 2016. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 40 21 38 0 2 

 

Uznesenie č. 113/2017 

Akademický senát UK schvaľuje každoročný audit účtovnej závierky Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

12 40 21 40 0 0 

 

Uznesenie č. 114/2017 

Akademický senát UK schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave 

za rok 2016 podľa písomne predloženého návrhu. 

 

Mgr. Jana Šmelková sa opýtala na podrobnosti uznesenia Finančnej komisie AS UK, ktorým komisia 

požiadala vedenie UK o predkladanie samostatných výročných správ o hospodárení samostatne 

hospodáriacich súčastí UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že dôvodom, ktoré viedli k prijatiu 

predmetného uznesenia Finančnej komisie AS UK nerozumie. Malo by byť samozrejmosťou, aby si 

mal každý člen Finančnej komisie AS UK právo pozrieť príslušné výročné správy. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol, že výročná správa o hospodárení UK 

obsahuje kumulatívne údaje za všetky súčasti UK, odporúča preto výročnú správu „rozdeliť“ na 

čiastkové výročné správy o hospodárení jednotlivých súčastí UK. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že uznesenie Finančnej 

komisie AS UK je v súlade s postavením komisie ako kontrolného orgánu AS UK zameraného na 

kontrolu hospodárenia UK a komisia má právo vyžiadať si samostatné výročné správy o hospodárení 

samostatne hospodáriacich súčastí UK. 

 

 

Bod č. 10: Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2017 

Úvodné slovo predniesla kvestorka UK Ing. Monika Tarabová. Rozpočet výnosov a nákladov UK 

vznikol ako sumár rozpočtov fakúlt UK, samostatne hospodáriacich súčastí UK a Rektorátu UK. 

V predkladanom materiáli sú už zahrnuté výnosy z grantových agentúr VEGA a KEGA a je zostavený 

reálne (okrem presného rozpočtovania výnosov z projektov APVV, tieto sú rozpočtované na základe 

odhadu). Po schválení materiálu v AS UK bude rozpočet výnosov a nákladov predložený na schválenie 
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Správnej rade UK, v prípade korekcií na výnosovej a nákladovej strane bude predložený dodatok. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. už po niekoľkýkrát v pléne AS UK pripomenul 

skutočnosť, že UK je výrazne podfinancovaná, a to v ráde desiatok miliónov eur na bazálne činnosti. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala rozpočet výnosov a nákladov na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila ho AS UK 

schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Poverený člen návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

13 39 20 39 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 115/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2017. 

 

Podpredsedníčka AS UK vyhlásila 10 minútovú prestávku v rokovaní AS UK. 

(prestávka v rokovaní AS UK v čase od 15.30 hod. do 15.45 hod.) 

 

 

Bod č. 11: Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie vecného bremena (Peter Valentšík) 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Ako odplatu za zriadenie vecného 

bremena na dobu neurčitú na právo prechodu a prejazdu cez pozemok UK parc. č. 5840/2, katastrálne 

územie Modra (LV č. 2758) sa navrhuje starostlivosť pána Valentšíka o športoviská Školiaceho 

a kongresového strediska CĎV UK v Modre - Harmónii. Schválením vecného bremena príde 

k legalizácii existujúceho právneho stavu, prístupovú cestu cez pozemok UK využíva pán Valentšík. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017, neprijala však k nemu platné uznesenie. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. doplnila, že predmetný pozemok 

vo vlastníctve UK predstavuje jedinú prístupovú cestu k rodinnému domu pána Valentšíka, obdobné 

vecné bremeno schválil AS UK v roku 2011 v prípade pána Pukančíka. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že pracovníci Rektorátu UK vykonali 

miestnu ohliadku a zistili porušenie zmluvných podmienok schváleného vecného bremena z roku 2011, 

pán Pukančík bude vyzvaný na odstránenie prekážok na prístupovej ceste. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Poverený člen návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

14 41 22 37 0 4 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 116/2017 

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 
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UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na právo prechodu a prejazdu cez pozemok 

parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo 

výlučnom vlastníctve UK, v prospech pána Petra Valentšíka, trvalý pobyt Harmónia č. 3631, 900 

01 Modra, v rozsahu určenom overenými geometrickými plánmi č. 21/2017 a 44/2009 

vypracovanými geodetom Ing. Martinom Jurčovičom, 900 85 Vištuk 342, IČO: 44 398 484. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva prechodu a prejazdu na pozemok vo vlastníctve 

p. Valentšíka parc. č. 5836/1, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 7145, 

na ktorý je prístup možný len cez vyššie uvedený pozemok vo výlučnom vlastníctve UK.  

Ako odplatu za zriadenie vecného bremena je p. Valentšík povinný: 

- strihať kríky v okolí cesty podľa potreby, 

- upravovať nespevnenú časť prístupovej cesty nachádzajúcej sa na južnom okraji vyššie 

uvedeného pozemku vo vlastníctve UK makadamom, a to 2x ročne, 

- upravovať tenisové kurty Školiaceho a Kongresového strediska v Modre Harmónii Centra 

ďalšieho vzdelávania UK v období letných prázdnin v mesiacoch júl – august (úprava antuky 

valcovaním, zavlažovanie a dopĺňanie antuky). 

 

 

Bod č. 12: Návrh na zmenu uznesení Akademického senátu UK (nájom nehnuteľného 

majetku FTVŠ UK) 

Materiál bol z dôvodu neprítomnosti predkladateľa a spracovateľa predložený bez úvodného slova. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala materiál na mimoriadnom zasadnutí dňa 28. júna 2017, nebola však uznášaniaschopná. 

Prítomní členovia komisie odporučili AS UK schváliť úpravu doby nájmu predmetných uznesení 

o nájme nehnuteľného majetku v správe FTVŠ UK, a to od 1. júla 2017. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. otvorila rozpravu. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že na mimoriadnom zasadnutí Finančnej komisie 

AS UK bol prítomný aj tajomník FTVŠ UK PhDr. Rostislav Matoušek, PhD., ktorý vysvetlil svoje 

výhrady k spôsobu predkladania zmlúv o nájme nebytových priestorov na posúdenie Oddeleniu 

legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK (OLP). Rektor UK informoval, že v prípade predmetných 

uznesení AS UK sa skončila platnosť zmlúv v roku 2015, avšak dodatky k (medzičasom neplatným) 

zmluvám boli predložené OLP vo februári 2017. Na vine teda nie je OLP, ale pochybila FTVŠ UK. 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. potvrdil slová rektora UK. Na 

systém predkladania zmlúv o nájme nebytových priestorov na posúdenie OLP pred ich podpísaním 

rektorom UK sa sťažuje iba tajomník FTVŠ UK, uvedený systém predkladania zmlúv je funkčný. 

 

Mgr. Viktor Svetský sa opýtal, či nájomcovia užívali majetok UK v správe FTVŠ UK od roku 2015 

zadarmo. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že nájomcovia platby za užívanie majetku 

uhrádzali, predmetná skutočnosť bude riešená ustanovením o faktickom užívaní predmetu nájmu 

v zmluve o nájme nebytových priestorov. 

 

Po skončení rozpravy predniesol poverený člen návrhovej komisie návrhy uznesení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

15 41 21 41 0 0 
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Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 117/2017 

Akademický senát UK zrušuje uznesenia Akademického senátu UK podľa tabuľky: 

Číslo uznesenia AS UK Dátum zasadnutia AS UK Vecná stránka uznesenia 

9. 6/2016 14. 12. 2016 nájom Akzent BigBoard, a.s. 

23. 5/2016 26. 10. 2016 nájom NUBIUM, s.r.o. 

6. 1/2016 02. 03. 2016 nájom CENT, s.r.o. 

8. 1/2016 02. 03. 2016 nájom PREŠPORT, s.r.o. 

7. 9/2015 16. 12. 2015 nájom PREŠPORT, s.r.o. 

 

 

Podpredsedníčka AS UK predniesla 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.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

16 41 21 41 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrhy uznesení boli schválené. 

 

Uznesenie č. 118/2017 

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 

nájom časti pozemku - pre plochu betónovej pätky vo výmere 18 m² 

(4,5 x 4,0 m) - umiestnenie bigboardu bb 

Identifikácia nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava 

IČO: 44 540 957 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie bigboardu bb na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 3 701,10 EUR ročne 

Energie a služby el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu 

zriadenú vlastnú elektrickú prípojku 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 119/2017 

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 

časť oplotenia atletického štadióna FTVŠ UK vo výmere 36,72 m2 

(umiestnenie 3 reklamných panelov o rozmeroch 5,1 x 2,4 m) 

Identifikácia nájomcu NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava  

IČO : 47 545 674 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 3 panelov na reklamné a informačné účely 

Výška nájomného 1 200 EUR ročne (1 panel á 400 EUR) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 120/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 4 m2 (Študentský domov) 

Identifikácia nájomcu CENT s.r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 

IČO: 35810602 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie samoobslužnej práčovne: 

2 práčky – III. poschodie (vľavo a vpravo) 

2 práčky – IV. poschodie (vľavo a vpravo) 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 

Energie a služby El. energia:  preddavkovo 14 Eur + DPH štvrťročne 

Voda: 6 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) 

vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 121/2017 

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 

nebytový priestor o výmere 82,66 m2 

(predajná plocha  28,5 m2, výrobná a skladová plocha 54,16 m2) 

Identifikácia nájomcu PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 

IČO: 35904267 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

prevádzkovanie športového servisu, komisionálny predaj, predaj 

a prenájom šport. potrieb v predajni, požičovni a opravovni 
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predmetu nájmu športových potrieb 

Výška nájomného 4 229,86 Eur ročne, z toho: 

predajná plocha  28,5 m2  x  61 Eur/m2/rok 

výrobná a skladová plocha 54,16 m2  x  46 Eur/m2/rok 

Energie a služby El. energia:  preddavkovo 20 Eur + DPH štvrťročne 

Teplo: 30 Eur + DPH štvrťročne (k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) 

vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 122/2017 

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 

časť oplotenia – umiestnenie 1 ks reklamného panelu 

Identifikácia nájomcu PREŠPORT, s.r.o., Malokarpatské nám. 3, 841 03 Bratislava, 

IČO : 35904267 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania 

predmetu nájmu 

1 ks reklamného panelu na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 405,60 Eur ročne 

Energie a služby --- 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 30.6.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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. 

 

 

Bod č. 13: Cenníky ubytovania študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK 

Úvodné slovo predniesol riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo. Návrh na zvýšenie cien ubytovania 

študentov a zamestnancov UK vyplýva zo skutočnosti, že súčasná cena za ubytovanie nepokrýva 

prevádzkové náklady podľa smernice rektora UK č. 9/2017, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie 

cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK; časť nákladov preto musí byť financovaná 

z výnosov podnikateľskej činnosti, čo odčerpáva finančné zdroje na rozvoj VI Družba UK. Štátna 

dotácia pokrýva iba 33% prevádzkových nákladov hlavnej činnosti VI Družba UK. Riaditeľ VI Družba 

UK ďalej predstavil investičné akcie, ktoré sa uskutočnili v roku 2016 (napr. výmena okien, 

balkónových stien, postelí, matracov), údaje sú k dispozícii vo Výročnej správe o hospodárení 

VI Družba UK za rok 2016.  

Riaditeľ VI Družba UK prezentoval porovnanie medzi cenami za ubytovanie VI Družba UK 

a inými vysokoškolskými internátmi v Bratislave. Pri porovnaní cien je potrebné brať do úvahy aj 

štandard ubytovania a stav budov. V cene za ubytovanie vo VI Družba UK je zahrnutá aj výmena 

posteľného prádla dvakrát mesačne (jedno pranie posteľného prádla spôsobuje náklady 2,52 €), na STU 
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nie je v cene za ubytovanie zahrnuté internetové pripojenie (dodatočný poplatok 4,60 €/mesiac). 

V prípade, že by sa dodatočné poplatky započítali do ceny za ubytovanie na internátoch STU, cena za 

ubytovanie v internátoch STU by bola vyššia ako cena za ubytovanie po navrhovanom zvýšení cien za 

ubytovanie študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK. 

Riaditeľ VI Družba UK na záver úvodného slova zdôraznil, že navrhované zvýšenie ceny za 

ubytovanie študentov a zamestnancov UK vo VI Družba UK predstavuje 3,53 €/mesiac. 

 

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval, 

že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017, neprijala k nemu platné uznesenie 

(návrh uznesenia, ktorým by komisia odporučila AS UK schváliť materiál, nebol komisiou schválený). 

Komisia za problematický aspekt zvýšenia ceny za ubytovanie považuje pracovnú efektivitu 

zamestnancov VI Družba UK, zvýšenie ceny za ubytovanie o 3,53 €/mesiac nepredstavuje odstrašujúci 

faktor. Podrobnosti pripomienok členov komisie k predloženému materiálu sú uvedené v zápisniciach 

zo zasadnutí komisie a písomných stanoviskách študentských častí akademických senátov LF UK, 

PraF UK a PriF UK.  

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. júna 2017 a odporučila, aby AS UK prerokoval dôvody 

zvýšenia ceny za ubytovanie vo VI Družba UK. 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc otvoril rozpravu. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo reagoval na pripomienky členov Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK uvedené v zápisniciach z jej zasadnutí.  

K porovnaniu cien za ubytovanie medzi vysokoškolskými internátmi UK, STU a EU a výhrade, že 

už pred navrhovaným zvýšením cien má VI Družba UK najvyššie ceny za ubytovanie v Bratislave 

uviedol, že porovnanie považuje za nekorektné, pretože VI Družba UK poskytuje vyšší štandard 

ubytovania než internáty STU (bolo by potrebné k cenám za ubytovanie v internátoch STU pripočítať 

cca 10 € za chladničku, internetové pripojenie, poskytnutie posteľného prádla a jeho výmenu dvakrát 

mesačne). Osobne navštívil internát Ekonomickej univerzity na Starohájskej ul., ktorý má nízke ceny 

za ubytovanie (43 €), ale aj nízky štandard ubytovania (pôvodné 35-ročné umakartové jadrá, pôvodné 

okná, študenti nemajú v cene za ubytovanie započítanú chladničku, internát neposkytuje možnosti 

stravovania). 

K efektívnosti práce zamestnancov VI Družba UK meranej porovnaním mzdových nákladov 

k ostatným nákladom VI Družba UK uviedol, že daný parameter nemá žiadny vzťah k efektivite práce. 

VI Družba UK nevyužíva externé firmy na upratovanie, údržbu a strážnu službu, tieto činnosti 

vykonáva prostredníctvom interných zamestnancov (pomer mzdových nákladov k ostatným nákladom 

v prípade zabezpečovania uvedených činností dodávateľským spôsobom klesne, ale efektivita výkonu 

týchto činností sa nemusí zvýšiť; kvalita výkonu práce interných zamestnancov sa lepšie dá sledovať). 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že rozpočet VI Družba UK nemôže byť 

schválený ako deficitný, z prezentovaných údajov o nákladoch VI Družba UK je zrejmé, že k zvýšeniu 

ceny za ubytovanie prísť musí. Úlohou AS UK je schvaľovať ceny za ubytovanie, nie ich určovať. 

VI Družba UK by nemala z výnosov podnikateľskej činnosti dotovať ubytovacie služby pre študentov 

a zamestnancov UK, deficit predstavuje cca 200 tis. €. Zvýšenie ceny za ubytovanie zodpovedá cene 

„dvoch pív mesačne“, požiadal preto AS UK o podporu predloženého materiálu. 

 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo doplnil svoje predchádzajúce vystúpenie o informáciu, že 

efektivita výkonu vrátnej služby (počet pracovníkov) závisí aj od počtu dní ich práceneschopnosti. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. uviedol, že podstatné sú prevádzkové náklady VI Družba UK. Opýtal sa, či 

po navýšení cien za ubytovanie budú náklady plne pokryté výnosmi z platieb za ubytovanie. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo odpovedal, že po navrhovanom zvýšení cien za ubytovanie 
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budú prevádzkové náklady na hlavnú činnosť VI Družba UK plne pokryté, výnosy z podnikateľskej 

činnosti budú môcť byť použité na rozvoj ubytovacieho zariadenia. 

 

RNDr. Eva Viglašová sa opýtala, aké percento študentov využíva možnosť výmeny posteľného prádla 

dvakrát mesačne. Z titulu predsedníčky študentskej časti Akademického senátu PriF UK informovala 

o uznesení ŠČ AS PriF UK, ktorý bolo vyslovené odmietavé stanovisko k predloženému materiálu. 

Viacerí členovia študentskej časti AS PriF UK uviedli, že od prvého roka štúdia na UK bývajú vo VI 

Družba UK, v súčasnosti sú doktorandmi, cena za ubytovanie sa zvyšovala už dvakrát, ale na kvalite 

poskytovaných ubytovacích služieb VI Družba UK sa to neprejavilo. Pred dvoma rokmi sa zvyšovala 

cena za ubytovanie o 5 €, za dva roky súčasne narástli mzdové náklady o 292 tis. €. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová reagovala, že nárast mzdových nákladov je dôsledkom 

legislatívnych zmien (nárast odvodov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

nárast výšky minimálnej mzdy) a nárastu nákladov za energie. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. položil otázku, na aký účel má slúžiť podnikateľská 

činnosť vysokoškolských internátov UK. Nesúhlasí s tým, aby sa z podnikateľskej činnosti dotovala 

cena za ubytovanie študentov UK, pretože nie všetci študenti dostanú pridelené ubytovanie vo vysoko-

školských internátoch. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo k nákladom za pranie posteľnej bielizne uviedol, že nemá 

k dispozícii štatistický prehľad o využívaní tejto služby zo strany ubytovaných študentov, ide však 

o nákladovú položku a ubytovaní študenti túto službu k dispozícii majú. Ak by sa mala VI Družba UK 

vydať cestou vyčleňovania služieb z ceny za ubytovanie, musela by sa osobitne spoplatňovať aj 

chladnička a internetové pripojenie. Opätovne zdôraznil, že na rozvoj VI Družba UK boli v ostatných 

dvoch rokoch vynaložené nemalé finančné prostriedky (v roku 2016 110 tis. € - výmena okien, 

matracov, atď., rok 2017 90 tis. € - výmena vodovodného potrubia, perín, vankúšov, atď.). Bude 

potrebné z vlastných zdrojov VI Družba UK rekonštruovať stravovacie zariadenie, keďže na túto 

investičnú akciu nie je poskytovaná štátna dotácia. Ďalej uviedol, že v cene za ubytovanie vo vysoko-

školských internátoch STU je kalkulovaná nákladová položka na rozvoj. 

RNDr. Eva Viglašová sa vyslovila za vyčlenenie prania posteľného prádla z poskytovaných služieb 

zahrnutých do ceny za ubytovanie študentov UK vo VI Družba UK. 

 

Mgr. Peter Kopáč (hosť zasadnutia, vedúci Centra informačných technológií UK) uviedol, že 

v doterajšom priebehu rozpravy absentuje perspektíva. CIT UK osem rokov podporuje centralizovaný 

ubytovacieho procesu na UK a je badateľné, že študenti UK preferujú ubytovanie vo VI Družba UK na 

úkor ubytovania vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK (VI Družba UK má dlhodobo plne 

obsadenú ubytovaciu kapacitu). Aktuálne je ubytovanie vo VI Družba UK poskytované prevažne len 

študentom LF UK, PraF UK a PriF UK. Ubytovacia kapacita VI Družba UK je v ubytovacom procese 

na UK obsadená ako prvá, študenti UK si od roku 2014 môžu vybrať lôžko v konkrétnom ubytovacom 

zariadení UK (t. j. môžu ísť bývať na VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ak sa im javí lôžko vo VI Družba UK 

ako predražené, ale nedeje sa tak). 

 

Mgr. Viktor Svetský uviedol, že 7 rokov pôsobil v súkromnej firme ako manažér. Ak existuje možnosť 

udržať cenu, mali by sa najskôr skresať nákladové položky. Opýtal sa, či boli do výpočtu nákladov pre 

určenie cien za ubytovanie započítané aj náklady vo výške 30 tis. € na pranie bielizne pre hotel Družba. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo reagoval, že náklady hlavnej činnosti a podnikateľskej 

činnosti musia byť podľa zákona o vysokých školách účtovne vykazované osobitne. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. uviedla, že nadobudla pocit 

nepochopenia princípov hodnotenia hospodárnosti, účtovania a tvorby výročnej správy o hospodárení 

zo strany viacerých členov študentskej časti AS UK a Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK. Ponúkla preto spoluprácu a možnosť vysvetlenia účtovných princípov 

a zdaňovania hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti verejnej vysokej školy. 

Riaditeľ VI Družba UK Mgr. Ivan Daňo pripomenul, že členovia Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK boli s ekomomickou situáciou vo VI Družba UK podrobne oboznámení 
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na zasadnutí komisie dňa 17. mája 2017, ktoré trvalo vyše sedem hodín. 

 

Mgr. Marek Pleva k porovnaniu mzdových nákladov a ostatných nákladov medzi VI Družba UK (40%) 

a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (26%) uviedol, že VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečuje údržbu a vrátnu 

službu internými zamestnancami rovnako, ako to robí aj VI Družba UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že prezentované informácie nie sú pravdivé. 

Veľké množstvo činností VM Ľ. Štúra – Mlyny UK zabezpečujú externé (vysúťažené) firmy 

s vysokými cenami za poskytované služby. Outsourcinguje sa upratovanie vonkajších plôch, dokonca 

sa hradí aj odpratávanie snehu v letných mesiacoch. 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc predniesol v súlade s čl. 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK 

procedurálny návrh na skončenie rozpravy. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

17 40 21 40 0 0 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc konštatoval, že procedurálny návrh bol schválený a rozprava bola 

skončená. 

 

Následne predniesol poverený člen návrhovej komisie návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

18 40 21 27 2 11 

 

Predsedajúci Mgr. Gašpar Fronc konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 123/2017 

Akademický senát UK 

I. 

schvaľuje Cenník - študenti UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 

1. septembra 2017, 

II. 

schvaľuje Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 

1. septembra 2017. 

 

 

Bod č. 14: Voľba predsedu Právnej komisie Akademického senátu UK 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. navrhla na uprázdnenú funkciu predsedu Právnej komisie AS UK 

JUDr. Petra Lukáčku, PhD., ktorý sa poďakoval za dôveru a kandidatúru prijal. 

 

Iné návrhy kandidátov neboli prednesené. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov AS UK 

o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie tajného hlasovania. 
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Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba predsedu Právnej komisie AS UK 

(I. kolo) 

Počet všetkých členov AS UK:   66 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  40 

Počet platných hlasovacích lístkov:   38 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:  2 

kandidát počet hlasov kvórum 

1. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 38 34 

 

Uznesenie č. 124/2017 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí JUDr. Petra Lukáčku, PhD. za predsedu Právnej 

komisie Akademického senátu UK. 
 

 

Bod č. 15: Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh uznesenia, 

ktorým AS UK vyhlási doplňovacie voľby na uprázdnené mandáty členov študentskej časti AS UK vo 

volebných obvodoch FM UK, FiF UK, FSEV UK a FTVŠ UK. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

19 34 18 34 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 125/2017 

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 miesta členov 

študentskej časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FM UK, FiF UK, FSEV UK a 

FTVŠ UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK od 25. septembra 

2017 do 17. októbra 2017 a od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017. 

 

 

Bod č. 16: Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (zimný 

semester akademického roka 2017/2018) 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. predniesla návrh harmonogramu 

zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií pre obdobie zimného semestra akad. roka 2017/2018. 

Materiál bol prerokovaný v jednotlivých komisiách AS UK. 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

20 38 20 38 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 126/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva 

a komisií v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

 

Bod č. 17: Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK 

V rozprave predniesli prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a Mgr. Martin Daňko, PhD. nasledovné 

návrhy na doplnenie členov stálych komisií AS UK o nečlenov AS UK – členov akademickej obce UK: 

 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (FiF UK)  Finančná komisia AS UK 

Mgr. Martin Bača, PhD. (FiF UK)   Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

Mgr. Petra Soláriková, PhD. (FiF UK)  Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

Mgr. Silvia Vertanová, PhD. (FiF UK)  Pedagogická a vedecká komisia AS UK 

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FiF UK)  Právna komisia AS UK 

Mgr. Lukáš Rybár, PhD. (FiF UK)   Právna komisia AS UK 

Mgr. Kristian Hodossy (PraF UK)   Právna komisia AS UK 

 

Podpredsedníčka AS UK otvorila rozpravu k navrhnutým kandidátom. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vzniesol pripomienku k vysokému počtu členov 

niektorých komisií AS UK, predloženým návrhom počet ich členov ešte viac narastie. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala o probléme 

s uznášaniaschopnosťou komisie, ktorej predsedá. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. odporučila predsedníčke Finančnej 

komisie AS UK, aby predložila návrh na odvolanie členov Finančnej komisie AS UK, ktorí sa 

nezúčastňujú zasadnutí komisie. 

Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. dal na zváženie navrhnúť úpravu kvóra pre uznášaniaschopnosť 

komisií AS UK v Rokovacom poriadku AS UK. 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. informovala, že sa pripravuje 

rozsiahlejšia novelizácia Rokovacieho poriadku AS UK. K problému s neúčasťou členov komisií 

AS UK na ich zasadnutiach uviedla, že členovia komisií sa častokrát ospravedlňujú zo zasadnutí 

komisií z objektívnych (pracovných, vedeckých alebo študijných) dôvodov. 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

uviedla, že veľkosť tejto komisie nie je prekážkou pre jej činnosť, keďže zasadnutia komisie sa konajú 

v Auditorium maximum PraF UK. Víta záujem kandidátov o členstvo v Pedagogickej a vedeckej 

komisii AS UK a súčasne sa poďakovala končiacej členke AS UK PaedDr. Dagmar Blight, PhD. za jej 

pôsobenie v komisii. 

Mgr. Viktor Svetský odporučil zmenu Rokovacieho poriadku AS UK, aby členovia komisií AS UK 

z radov nečlenov AS UK nemali v komisiách hlasovacie právo. 

 

Po skončení rozpravy podpredsedníčka AS UK predniesla procedurálny návrh, aby sa o navrhnutých 

kandidátoch na členov komisií AS UK hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK 
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nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa v súlade s čl. 21 ods. 3 

Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

21 40 21 38 0 2 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 127/2017 

Akademický senát UK volí 

I. 

prof. PhDr. Pavla Tišliara, PhD. za člena Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

Mgr. Martina Bača, PhD., Mgr. Petru Solárikovú, PhD. a Mgr. Silviu Vertanovú, PhD. za členov 

Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK, 

III. 

prof. PhDr. Oľgu Orgoňovú, CSc., Mgr. Lukáša Rybára, PhD. a Mgr. Kristiana Hodossyho za 

členov Právnej komisie Akademického senátu UK. 

 

Podpredsedníčka AS UK predniesla návrh uznesenia, ktorým sa v súlade s príslušným ustanovením 

Rokovacieho poriadku AS UK potvrdí členstvo v komisiách AS UK u tých členov, ktorí sa 

v akademickom roku 2017/2018 nezúčastnili nadpolovičnej väčšiny zasadnutí komisie. 

RNDr. Eva Viglašová upozornila na problém s časovým prekryvom zasadnutí komisií AS UK (napr. 

zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a Finančnej komisie AS UK). 

Mgr. Petronela Luprichová, PhD. odporučila prehodnotiť mechanizmus automatického zániku 

členstva v komisiách AS UK (čl. 10 ods. 8 písm. g) a h) Rokovacieho poriadku AS UK) v prípade 

neúčasti členov komisie na zasadnutí komisie. Problematickým aspektom pre činnosť predsedov 

komisií AS UK je skutočnosť, že zloženie komisií sa prakticky mení zo zasadnutia na zasadnutie. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

22 40 21 40 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 128/2017 

Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 8 písm. h) Rokovacieho poriadku Akademického 

senátu UK potvrdzuje členstvo 

I. 

Mgr. Martina Daňka, PhD., JUDr. Petra Lukáčku, PhD., RNDr. Evy Viglašovej a doc. RNDr. 

Renáty Fľakovej, PhD. vo Finančnej komisie Akademického senátu UK, 

II. 

doc. MUDr. Vojtecha Ozorovského, CSc. v Právnej komisii Akademického senátu UK, 

III. 

RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. v Komisii pre rozvoj a informačné technológie Akademického 

senátu UK. 
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Bod č. 17a: Informácia o návrhu zákona o zlúčení SZU a UK 

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Informoval o návrhu zákona 

o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) s Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorého 

medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) sa začalo dňom 27. júna 2017. Rektor UK konštatoval, 

že návrh zákona je pripravený nedokonale a nebol konzultovaný s UK. Ako príklad nedokonalostí 

zákona uviedol znenie § 3 ods. 6, ktorý sa týka prechodu pracovnoprávnych vzťahov SZU na UK. 

Ďalej uviedol, že UK by mala požadovať zrušenie všetkých právnych vzťahov SZU a nepodporiť ich 

navrhované prevzatie (napríklad neplatnosť zmien v pracovných zmluvách zamestnancov SZU 

uskutočnených po dátume zverejnenia návrhu zákona v MPK). Požiadal AS UK o prijatie uznesenia, 

ktorým by získal mandát na rokovanie s ministrom zdravotníctva SR a ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR o úpravách návrhu zákona. Na záver úvodného slova rektor UK predstavil 

alternatívy ďalšieho pôsobenia fakúlt SZU v podmienkach UK (zlúčenie s Lekárskou fakultou UK, 

vznik 14. fakulty UK - fakulty zdravotníctva - so sídlom v Banskej Bystrici). 

 

Podpredsedníčka AS UK otvorila rozpravu. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že v uplynulých týždňoch boli určité informácie 

o legislatívnych prípravách na zmenu postavenia SZU. Z tohto dôvodu sa odkladalo zvolanie 

zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty UK, ktoré sa napokon uskutočnilo až 27. júna 2017 

(t. j. v deň zverejnenia návrhu zákona v MPK) a za účasti rektora UK trvalo 4 hodiny. Na zasadnutí AS 

LF UK bolo prijaté uznesenie, ktoré doc. Böhmer stručne predstavil. 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že z predbežného návrhu uznesenia AS UK, ktoré bolo členom 

AS UK premietnuté prostredníctvom dataprojektoru, vyplýva, že AS UK požaduje zrušenie SZU. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že platné znenie zákona o vysokých školách 

neumožňuje SZU zrušiť, problematické aspekty budú riešené vo forme memoranda s Ministerstvom 

zdravotníctva SR. Zdôraznil problémy, ktoré by podľa predloženého návrhu zákona mala UK 

s prechodom zamestnancov a študentov SZU. 

Mgr. Viktor Svetský informoval o rokovaní zástupcov Katedry psychológie FiF UK na Ministerstve 

zdravotníctva SR. K prechodu právnych vzťahov SZU na UK uviedol, že je potrebné byť opatrný, či je 

skutočné nevyhnutné prechod všetkých právnych vzťahov na UK odmietnuť (napr. SZU má podpísané 

zaujímavé zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami). Nepovažuje za vhodné, aby sa Lekárska fakulta 

SZU zlúčila s Lekárskou fakultou UK z dôvodu osobných animozít zamestnancov oboch fakúlt. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že SZU má akreditovaných 37 študijných 

programov špecializačného štúdia. Bude potrebné rokovať s predstaviteľmi SZU o bezproblémovom 

spôsobe prechodu zamestnancov SZU na UK. 

Doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. uviedol, že na Lekárskej fakulte SZU existuje aj pavilón farmácie. 

Opýtal sa, aké dôsledky by zlúčenie SZU a UK predstavovalo pre Farmaceutickú fakultu UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odpovedal, že farmaceutická časť SZU by prešla pod 

Farmaceutickú fakultu UK. 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal, kto je iniciátorom zániku SZU. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. podal podrobnejšiu informáciu o problémoch SZU. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že MPK sa končí 18. júla 2017. 

Opýtal sa členov AS UK a členov Predsedníctva AS UK, či by boli ochotní sa v uznášaniaschopnom 

počte zísť na mimoriadne zasadnutie v mesiaci júl. Do návrhu uznesenia AS UK odporučil doplniť, že 

k zlúčeniu SZU a UK by malo prísť najskôr od nového akademického roka 2018/2019 a súčasne, aby 

pred zlúčením bola vykonaná majetkoprávna, ekonomická a pracovnoprávna analýza SZU. 

 

Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. vzniesla pripomienku, či má byť 

súčasťou uznesenia AS UK súhlas UK so zlúčením SZU a UK. 
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. vzhľadom na priebeh rozpravy navrhol, aby sa 

nasledujúci týždeň po zasadnutí AS UK uskutočnilo spoločné zasadnutie Kolégia rektora UK 

a Predsedníctva AS UK. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. s návrhom nevyslovil nesúhlas, na stretnutí by mohol 

podať bližšie informácie o výsledku rokovaní na Ministerstve zdravotníctva SR. 

 

Rozprava následne pokračovala diskusnými príspevkami, ktoré sa zaoberali formuláciou návrhu 

uznesenia AS UK. 

 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vysvetlil právny rozdiel medzi 

zrušením, zlúčením a splynutím. V prípade zlúčenia SZU a UK by UK ako právny nástupca prevzala 

záväzky SZU. Odporučil preto zmenu navrhnutého uznesenia tak, aby sa súhlas so zlúčením SZU a UK 

nahradil požiadavkou na zrušenie SZU tak, aby UK nebola právnym nástupcom SZU a neprešli na ňu 

záväzky SZU. 

V následných diskusných príspevkoch členovia AS UK podporili návrh uznesenia, v ktorom bude 

vyjadrený kategorický nesúhlas s predloženým návrhom zákona a súčasne vyslovená požiadavka na 

zrušenie SZU. 

 

Po skončení rozpravy predniesla podpredsedníčka AS UK návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

23 34 18 34 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 129/2017 

Akademický senát UK  

I. 

berie na vedomie informáciu rektora UK o predloženom návrhu zákona o zlúčení SZU a UK, 

II. 

kategoricky nesúhlasí s predloženým návrhom zákona o zlúčení SZU a UK, 

III. 

žiada jeho stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania, 

IV. 

požaduje zrušenie SZU s likvidáciou, 

V. 

ukladá predsedovi Akademického senátu UK zaslať toto uznesenie ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a ministrovi zdravotníctva SR. 

 

 

Vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

v súlade s čl. 18 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK predniesla procedurálny návrh na zmenu 

schváleného programu zasadnutia AS UK, a to vyradiť z programu zasadnutia neprerokované body 

č. 18 až 21. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

24 34 18 34 0 0 

 

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že procedurálny návrh bol schválený a neprerokované body 

č. 18 až 21 boli vyradené z programu zasadnutia. 

 

 

Bod č. 22: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

poďakovala členom AS UK a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. Súčasne ich pozvala na malé 

pohostenie pri príležitosti posledného riadneho zasadnutia AS UK v akademickom roku 2016/2017. 

 

 

Koniec zasadnutia:  17.55 hod. 

 

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

 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

Mgr. Gašpar Fronc     ................................................................. 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  ................................................................. 

 

Mgr. Marek Pleva     ................................................................. 


