UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 12. 11. 2017

Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. 10. 2017
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

Prítomní:

14.00 hod.
Auditorium maximum Právnickej fakulty UK
(Šafárikovo námestie 6, Bratislava)

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty.
5. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK.
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
7. Cenníky ubytovania zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.
9. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl.
10. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK.
11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
12. Rôzne.
13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
16. Záver.
Zasadnutie viedli predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (body č. 1 až 5, 8 až 10 a 15) a
podpredsedovia AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (body č. 6 a 7) a Mgr. Róbert Zsembera
(body č. 11 až 14).
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,
ktorý privítal prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK a hostí.
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia
bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 46 členov).
1/24

Predseda AS UK informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali ôsmi
členovia AS UK (prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., RNDr. Eva Viglašová - osobné dôvody,
Mgr. Martin Hanus, PhD., prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., Mgr. Viera Štercelová, doc. Mgr. Miroslav
Vavák, PhD. - zdravotné dôvody, Bc. Zuzana Pallová - študijné dôvody, Mgr. Valéria Terézia
Dančiaková - výučba). Ku dňu konania zasadnutia AS UK boli uprázdnené štyri mandáty členov
študentskej časti AS UK a jeden mandát člena zamestnaneckej časti AS UK.
Predseda AS UK privítal novozvolených členov AS UK PhDr. Máriu Bartekovú, Bc. Karola Cagáňa
(obaja FM UK), Mgr. Michaelu Dénešovú, Mgr. Tomáša Malca (obaja FSEV UK) a odovzdal im
osvedčenia o zvolení za členov Akademického senátu UK vydané Volebnou a mandátovou komisiou
AS UK.
Bod č. 2:

Schválenie programu

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prečítal návrh programu zasadnutia uvedený
na pozvánke a vyzval členov AS UK a rektora UK, aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie
navrhnutého programu zasadnutia. Keďže taký návrh nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať o návrhu
programu zasadnutia uvedenom na pozvánke.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

48

25

48

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 130/2017
Akademický senát UK schvaľuje program 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 25. októbra 2017 takto:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty.
5. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK.
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
7. Cenníky ubytovania zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
8. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.
9. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl.
10. Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK.
11. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.
12. Rôzne.
13. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
14. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
15. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
16. Záver.
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Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť PhDr. Simonu Kelčíkovú a doc. RNDr.
Sebastiána Ševčíka, CSc. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej komisie zvoliť MUDr.
Tomáša Šimurdu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

48

25

48

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 131/2017
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
PhDr. Simona Kelčíková, PhD.,
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a
MUDr. Tomáš Šimurda.
Bod č. 4:

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty

Úvodné slovo predniesol dekan RKCMBF UK ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Informoval
o štvorročnej genéze prípravy nového Štatútu RKCMBF UK a vyjadril radosť, že sa tento proces
podarilo zavŕšiť predložením štatútu na schválenie AS UK. Predkladaný návrh Štatútu RKCMBF UK
predstavuje široký konsenzus medzi orgánmi akademickej samosprávy RKCMBF UK, orgánmi
akademickej samosprávy UK a príslušnými cirkevnými autoritami (veľkým kancelárom fakulty,
Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme).
Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia prerokovala
materiál na zasadnutí dňa 11. októbra 2017 a odporučila ho AS UK schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

49

25

49

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 132/2017
Akademický senát UK schvaľuje Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.
Bod č. 5:

Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK

Úvodné slovo predniesla prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Predkladaným dodatkom k Štipendijnému poriadku UK sa umožňuje priznávať motivačné štipendium
za mimoriadne výsledky aj študentom doktorandských študijných programov (napr. ocenenia študentov
rektorom UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov - 17. novembra), ktoré doposiaľ mohli byť
vyplácané iba vo forme štipendií z vlastných zdrojov UK. Ďalej informovala, že komplexné zmeny
Štipendijného poriadku UK budú predložené na decembrové riadne zasadnutie AS UK.
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Predsedovia Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a Pedagogickej a vedeckej komisie
AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovali, že komisie prerokovali materiál na
zasadnutiach dňa 11. októbra 2017 a odporučili ho AS UK s podmienkou vyžiadania si kladného
stanoviska MŠVVaŠ SR vo veci súladu predloženého dodatku s metodikou rozdelenia štátnej dotácie
verejným vysokým školám, čo sa po zasadnutí komisií AS UK udialo.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. potvrdil skutočnosť, že zaradenie dodatku
k štipendijnému poriadku UK do návrhu programu riadneho zasadnutia AS UK bolo podmienené
potvrdením súladu dodatku s metodikou rozdelenia štátnej dotácie verejným vysokým školám
(vyjadrenie zo strany MŠVVaŠ SR poskytol generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef
Jurkovič).
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

49

25

49

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 133/2017
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný
poriadok UK.
Bod č. 6:

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
11. októbra 2017 a odporučila ich AS UK schváliť s pripomienkami ku skráteniu doby nájmu v žiadosti
nájomcu Banquet s.r.o. (5 rokov) a zmene začiatku doby nájmu u nájomcov Slovenská sporiteľňa a.s.
a Akzent Bigboard s.r.o. (od 1.11.2017).
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 11. októbra 2017 a odporučila ich AS UK
schváliť s pripomienkou ku skráteniu doby nájmu v žiadosti nájomcu Banquet s.r.o. (5 rokov) a opravy
zrejmej nesprávnosti začiatku doby nájmu v žiadosti art studio soka s.r.o.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
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.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrhy uznesení.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

49

25

49

0

0

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrhy uznesení boli schválené.
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Uznesenie č. 134/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 10,
832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej
na LV 1401 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou
katastra BA III, ktoré boli prerobené na ambulancie za základe
vydaného stavebného povolenia zo dňa 6.9.2005 pod číslom ÚKaSP
– 2005/941-MBL a skolaudované dňa 19.10.2005 pod. číslom
ÚKaSP – 2005/1495-MBL pre stavbu „ Ambulancie praktického a
všeobecného lekára“
ALmedi, s.r.o., Čečinová 18, 821 05 Bratislava
IČO: 36 862 924
využitie priestorov ako ambulancie odborného lekára pre dospelých
ambulancia č. 1 – 17,70 m2 65 EUR/m2/1 rok 1 150,50 EUR/1 rok
ambulancia č. 2 – 18,50 m2 65 EUR/m2/1 rok 1 202,50 EUR/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 61,40 m2
24,26 EUR/m2/1 rok
1 489,56 EUR/1 rok
Spolu za rok
3 842,56 EUR/1 rok
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu:
• dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
• odvoz smetí a likvidácia odpadu
• upratovanie spoločných priestorov
je vyčíslená na : 92,81 EUR/mesačne bez DPH.
Zálohový list platieb za jednotlivé služby je prílohou Zmluvy
o nájme nebytových priestorov.
od 1.11.2017 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 135/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na ulici Ružinovská 12,
826 22 Bratislava, súpisné číslo: 4813, na parcele č. 15294/65,
zapísanej na LV č. 2994 vedenom Katastrálnym úradom
v Bratislave, Správou katastra Bratislava II
Optika Medior, s.r.o., Sládkovičova 1, 811 06 Bratislava
IČO: 46 944 826
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

predajňa optických pomôcok a poradenstva
predajňa – 14 m2
144 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 3,00 m2
30 EUR/m2/1 rok

2 016 EUR/1 rok
90 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 106,00 EUR/1 rok
Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz
za mesiac.
Paušálne platby:
Voda a teplo
16,09 EUR / rok / m2 s DPH
Výťah, OLO, ochrana objektu
266,40 EUR / rok s DPH
od 1.11.2017 do 31.12.2020
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 136/2017
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

- predajňa papiernictva a doplnkového tovaru vo vestibule
v pavilóne CH1, 0 podlažie o rozlohe 80,6 m2 v budove Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, zapísanej na LV
č. 727 pre k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť
Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278,
- sklad v pavilóne CH1, -1 podlažie, č. dv. 17A Univerzity
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove
zapísanej na LV č.727 pre k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava –
mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1,
súp. č. 3278 o rozlohe 76,20 m2,

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

- 1 parkovacie miesto na bočnom parkovisku UK PRIF pri predajni
papiernictva nájomcu.
Mgr. Pavol Cibulka, Pavla Horova 6151/22, 841 07 Bratislava
IČO: 35 382 881
predajňa papiernictva, doplnkového a darčekového tovaru,
kopírovacie a viazacie služby pre študentov a zamestnancov fakulty
Sklad - priestor skladu k predajni papiernictva.
Parkovacie miesto určené na parkovanie osobného vozidla nájomcu
a zásobovanie predajne.
Predajňa
66 EUR/m2/rok
Sklad
44 EUR/m2/rok
Parkovacie miesto 166 EUR/rok vrátane DPH
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Energie a služby

a) predajňa :
elektrická energia
teplo
vodné a stočné
odvoz odpadu

74,69 EUR s DPH/mesiac (27,543 kWh/deň )
69,96 EUR s DPH/mesiac/80,6 m2
1,94 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby

Cena predajňa spolu: 148,47 EUR/ 1 mesiac

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

b) sklad :
elektrická energia
teplo

31,89 EUR s DPH/mesiac (11,76 kWh/deň)
66,14 EUR s DPH/mesiac/ 76,20 m2

Cena sklad spolu:

98,03 EUR s DPH/ 1 mesiac

Energie spolu predajňa + sklad
od 1.2.2018 do 31.1.2023
bez technického zhodnotenia

246,50 EUR/mesiac

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. 137/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o celkovej výmere 266,95 m2, pozostávajúce
z priestoru kuchynského bloku o výmere 109,38 m2 a jedálne
o výmere 157,57 m2, ktoré sa nachádzajú v pavilóne CH1,
0 podlažie v budove/stavbe súpisné číslo 3 278, Ilkovičova 6
na parcele číslo 3049/1 o výmere 11 701 m2 v Bratislave IV –
Karlovej Vsi, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727.
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033
jedáleň a kuchynský blok pre stravovacie služby zamestnancov
a študentov UK Prírodovedeckej fakulty
kuchyňa + prevádzkové priestory
sedenie k bufetu (jedáleň)
Teplo
198,54 m2 (sedenie a výdaj )

109,38 m2
157,57 m2

66 EUR/m2/rok
22 EUR/m2/rok

172,33 EUR s DPH/ 1 mesiac

Elektrická energia bude fakturovaná štvrťročne podľa skutočného
stavu samostatného elektromeru pre nájomcu č.6805247.
Vodné a stočné bude fakturované štvrťročne podľa skutočného
stavu samostatného vodomeru pre nájomcu, číslo vodomeru
07787840.
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Odvoz odpadu si zabezpečí nájomca samostatne cez OLO na
vlastné náklady.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Energie celkom:
skutočné náklady + teplo
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

172,33 EUR/ s DPH/ 1 mesiac

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. 138/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

spojená kancelária o rozlohe 40,30 m2 v pavilóne CH-1III (G),
Ilkovičova 6, číslo kancelárie 414a + 414b, + 1 podlažie, v budove
Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty,
súp. č. 5 694, zapísanej na LV č. 727 pre k.ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
na parcele č. 3048/4 o rozlohe 3 931 m2
PC&G s.r.o., Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
IČO: 46 717 137
kancelária pre poskytovanie činností v oblasti ropnej a plynovej
geológie
66 EUR/ m2/rok
elektrická energia
teplo
vodné a stočné
odvoz odpadu

33,52 EUR s DPH/mesiac (12,36 kWh/deň)
34,98 EUR s DPH/mesiac/40,30 m2
18,56 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
1,88 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby

Celkom
88,94 EUR/mesiac
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 139/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu

nebytový priestor na Manželských internátoch, súp. č. 5695
na parcele č. 2940/24, blok J prízemie o celkovej výmere 50,82 m2
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

IČO: 47 689 013
výtvarný ateliér
20 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 140/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 37 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok C-vestibul, prízemie)
Banquet s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 35 867 990
prevádzkovanie večierky 17,45 m2 a skladov 19,55 m2
35 EUR/m2/rok bez DPH za priestory večierky
20 EUR/m2/rok bez DPH za priestory skladov
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory večierky
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory skladov
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.7.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 141/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 116,89 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové bloky, blok D, suterén1)
Gabriel Bordács - VINYL, Jesenského 2, 903 01 Senec
IČO: 34 777 521
kancelárie
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Výška nájomného

48,09 EUR/m2/rok bez DPH

Energie a služby

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 142/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o výmere 77,91 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok M, 1NP) a nebytové
priestory o výmere 148,61 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP)
OZ Študentský svet, Staré grunty 36, 842 25 Bratislava
IČO: 36 118 052
posilňovňa a fitness
1 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 143/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

nebytové priestory o výmere 44,46 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,
1. posch. - 15,84 m2 a prízemie - 28,62 m2)
PLUS Academia SK spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 50 361 392
kancelárie
40 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 15,84 m2
45 EUR/m2/rok bez DPH za priestory o výmere 28,62 m2
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Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 144/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytový priestor (časť podlahy vestibulu) o výmere 2 m2, ktorý sa
nachádza v budove so súpisným číslom 211 (Výškové bloky,
blok C, 1. NP, vestibul)
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
bankomat
838 EUR/m2/rok bez DPH
zálohový poplatok 50 EUR/m2/rok plus DPH (elektrická energia
a upratovanie)
skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne
od 1.11.2017 do 31.10.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 145/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nebytové priestory - miestnosti č. 901 o celkovej výmere 20 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 Katastrálny odbor, druh stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146
o výmere 570 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Akademik Technická Univerzita Košice, Watsonova 4/A,
040 01 Košice - Sever
IČO : 35 512 644
zriadenie skladu na uskladnenie športového materiálu
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Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
162,81 EUR ročne + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2016)
Z toho:
elektrická energia
12,97 EUR + DPH
ostatné služby
149,84 EUR + DPH
(vodné, stočné, revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov,
nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov,
deratizácia a dezinsekcia)
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 146/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 174 m2 v budove Vysokoškolského
internátu Družba, situované na prízemí objektu VI Družba UK D I,
na ulici Botanická č. 25/6162, č. súpisné 6 v obci Bratislava mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom
Okresným úradom Bratislava – Katastrálny odbor, druh stavby 11 –
Budova pre školstvo, číslo parcely 3118 o výmere 1 583 m2,
na ktorej sa stavba nachádza
R.D.M., spol. s r.o., Jašíkova 16, 821 03 Bratislava
IČO : 35 848 529
prevádzkovanie kaviarensko - spoločenských priestorov
3 664,44 EUR ročne (21,06 EUR/m2/rok)
cena za poskytnuté energie (dodávka elektrickej energie, dodávka
studenej a teplej vody a tepla na vykurovanie) je fakturovaná na
základe skutočných odberov podľa odpočtu merača
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 147/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
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Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytový priestor - miestnosť č. 907 s celkovou výmerou 20 m2
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh
stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
OZ Športový klub Medvedica, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
IČO : 42 362 628
zriadenie skladu športových potrieb
796,60 EUR ročne (39,83 EUR/m2/rok)
bez energií
od 1.1.2018 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 148/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie

nebytový priestor - miestnosť č. 906 s celkovou výmerou 20 m2
v objekte B9 prízemie, v areáli ubytovne Švédske domky UK
v Bratislave, na ulici Botanická č. 7, v obci Bratislava - mestská
časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom katastrálnym
úradom - Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh
stavby 20 - Iná budova, číslo parcely 3146 o výmere 570 m2, na
ktorej sa stavba nachádza
Vodácky Klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, Botanická ulica
č. 11, 841 04 Bratislava
IČO : 00 686 778
zriadenie skladu športových potrieb
331,92 EUR za celú dobu nájmu (39,83 EUR/m2/rok)
286,61 EUR za celú dobu nájmu + DPH
(vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2015)
Z toho:
elektrická energia
224,17 EUR + DPH
ostatné služby
62,44 EUR + DPH
(revízia a údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, nepretržitá
strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, deratizácia a
dezinsekcia)
od 6.11.2017 do 31.3.2018
bez technického zhodnotenia
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predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 149/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 32,2 m2 v budove PdF UK na
Šoltésovej č. 4, Bratislava – Staré Mesto, súpisné č. 102373, parc. č.
pozemku 10172
New Chicago, s.r.o., Wolkerova 460, 058 01 Poprad,
IČO: 36 477 150
prevádzkovanie bufetu pre študentov a zamestnancov fakulty
97,30 EUR / m2 / ročne
elektrická energia – podľa odpočtu
teplo – 20 EUR / m2 / ročne plus DPH
voda – 48 EUR ročne plus DPH
od 16.12.2017 do 15.12.2019
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 150/2017
Akademický senát UK zrušuje uznesenia Akademického senátu UK podľa tabuľky:
Číslo uznesenia AS UK
24. 5/2016
7. 1/2016
6. 9/2015

Dátum zasadnutia AS UK
26. 10. 2016
02. 03. 2016
16. 12. 2015

Vecná stránka uznesenia
nájom Slovenská sporiteľňa, a.s.
nájom Akzent BigBoard, a.s.
nájom Akzent BigBoard, a.s.

Uznesenie č. 151/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

nebytový priestor o výmere 12 m2 na prízemí budovy FTVŠ UK
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO : 00 151 653
umiestnenie a prevádzka bankomatu
1 220 EUR ročne
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Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

el. energia: preddavkovo 20 EUR/mesiac + DPH
teplo: preddavkovo 15 EUR/mesiac + DPH, vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka
upratovanie 1 m2 pred bankomatom: 10 EUR/m2/mesiac + DPH,
t.j. 144 EUR s DPH ročne vždy k 31.3. príslušného roka
od 1.11.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 152/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

časť pozemku pre plochu betónovej pätky o výmere 18 m2
(4,5 x 4,0 m) – umiestnenie bigboardu bcl
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO: 44540957
umiestnenie bigboardu bcl na reklamné a informačné služby
3 701,10 Eur ročne
el. energia: nájomca má so súhlasom prenajímateľa a správcu
zriadenú vlastnú elektrickú prípojku
od 1.11.2017 do 30.6.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 153/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia predmetu
nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu

časť pozemku vo výmere 2 x 18 m2 - plocha betónovej pätky umiestnenie 2 megaboardov
Akzent BigBoard, a.s., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava,
IČO : 44540957
umiestnenie 2 megaboardov na reklamné a informačné služby
7 402,20 Eur ročne
prenajímateľ a správca súhlasil, aby si nájomca zriadil vlastnú
elektrickú prípojku
od 1.11.2017 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. 154/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytový priestor - časť strechy o výmere 65,8 m², priestory a časti
v/na budove parc. číslo 20823, v katastrálnom území Bratislava Staré Mesto, LV 3405, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t. j.
na vedenie káblov medzi: technológiou nájomcu a existujúcim
rozvádzačom nízkeho napätia budovy, technológiou nájomcu a
zásuvkou pre záložný mobilný dieselagregát umiestnenou na
budove
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava
IČO: 35848863
prevádzka vysielača mobilného operátora Telefónica O2 Slovakia,
s.r.o.
8 500 EUR ročne
el. energia: bude účtovaná za jednotlivé štvrťroky podľa skutočného
odberu na inštalovanom elektromere nájomcu
od 1.1.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 155/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

nebytové priestory o ploche: jedáleň – 420 m²
skladové priestory – 15,24 m²
v budove FTVŠ UK, parc. číslo 20823, v katastrálnom území
Bratislava - Staré Mesto , LV 3405
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44 822 316
príprava a predaj stravy pre študentov a zamestnancov FTVŠ UK
36 138,12 EUR ročne (83,03 EUR/m²/rok)
el. energia: preddavkovo: 664,80 EUR s DPH/štvrťročne,
vyúčtovanie podľa stavu elektromeru na konci štvrťroku
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

tepelná energia: preddavkovo: 312 EUR s DPH/mesačne,
vyúčtovanie do 31. 1. nasledujúceho roku
teplá a studená voda: preddavkovo: 72 EUR s DPH/mesačne,
vyúčtovanie podľa stavu vodomerov k 31.1. nasledujúceho roku
maloodber plynu: preddavkovo: 664,80 EUR s DPH/polročne,
vyúčtovanie podľa vyúčtovacej faktúry SPP
odvoz a likvidácia odpadu: 260 EUR s DPH/mesačne /3kontajnery
od 1.4.2018 do 31.3.2023
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. 156/2017
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory na prízemí vo vestibule budovy FTVŠ UK, druh
stavby 11, súpisné číslo 4298, na ulici Nábr. arm. gen. L. Svobodu
č. 9, 814 69 Bratislava - Staré Mesto, číslo parcely 20823, o výmere
18,50 m2 predajná plocha (bufet pre študentov) a 9,56 m2 skladová
plocha
Mgr. Miroslav Ciho – ABL PRINT, Mlynarovičova 2452/5,
851 03 Bratislava IČO: 40 031 535
poskytovanie služieb verejnosti (bufet a kopírovacie služby)
2 027,60 EUR ročne
elektrická energia preddavkovo ........ 10 EUR plus DPH mesačne
(do inštalácie elektromeru)
tepelná energia preddavkovo ............ 30 EUR plus DPH štvrťročne,
vyúčtovanie najneskôr do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka
odvoz a likvidácia odpadu.................. 30 EUR plus DPH polročne
od 25.10.2017 do 31.7.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 157/2017
Akademický senát UK
I.
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

nebytové priestory - miestnosti o výmere 14,42 m2, ktoré sa
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predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nachádzajú v budove č. súpisné 78, vestibul historickej budovy
UK na Šafárikovom nám. 6, v obci Bratislava – m. č. Staré Mesto,
okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto, zapísané na
liste vlastníctva č. 3405, vydanom Správou katastra pre hl. m. SR
Bratislavu, druh stavby budova pre školstvo na vzdelávanie a
výskum, číslo parcely 206 o výmere 2898 m2, zastavané plochy a
nádvoria, na ktorej sa stavba nachádza
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033
zriadenie a prevádzkovanie bufetu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Predmetom Dohody o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov
zo zmluvy č. IV/6/13/RUK je zmena v osobe nájomcu Pavol Mikula – GASTROLine na
osobu nového nájomcu Delikanti s.r.o.
II.
mení uznesenie č. 7.6.17 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 12. decembra 2012 takto:
pôvodné znenie
Nájomca
nové znenie
Identifikácia nájomcu

Bod č. 7:

Pavol Mikula - GASTROLine
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46 884 033

Cenníky ubytovania zamestnancov UK vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera informoval,
že predkladaným cenníkom dochádza k doplneniu troch apartmánov, ktoré VM Ľ. Štúra - Mlyny UK
plánujú zriadiť na bloku MIF zo súčasných troch zamestnaneckých šesťlôžkových buniek. Predmetná
zmena nebude mať vplyv na celkovú veľkosť ubytovacej kapacity VM Ľ. Štúra - Mlyny UK. Komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 11. októbra 2017 a odporučila ho AS UK schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

48

25

48

0

0

Podpredsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 158/2017
Akademický senát UK schvaľuje Cenník - zamestnanci UK za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra
- Mlyny UK s účinnosťou od 31. októbra 2017.
Bod č. 8:

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK

Úvodné slovo predniesol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Stručne profesijne predstavil
kandidáta na člena Správnej rady UK Mgr. art. Mariána Chudovského, ktorý v súčasnosti pôsobí
vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Rektor UK uviedol, že si váži záujem
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Mgr. art. Mariána Chudovského o pôsobenie v Správnej rade UK a verí, že bude pre ňu prínosom.
Do rozpravy k navrhnutému kandidátovi sa nikto neprihlásil.
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.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora UK vymenovanie člena Správnej rady UK
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
48
48
0

kandidát

za

proti

Mgr. art. Marián Chudovský

36

2

zdržal sa kvórum
10

25

Po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo v tajnom hlasovaní schválené.
Uznesenie č. 159/2017
Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie Mgr. art.
Mariána Chudovského do funkcie člena Správnej rady UK na prvé funkčné obdobie.
Bod č. 9:

Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh uznesenia,
ktorým komisia odporučila AS UK vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnené mandáty delegátov UK
v Študentskej rade vysokých škôl vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

48

25

48

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 160/2017
Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods.
1 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018
na uprázdnené mandáty delegátov UK vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od
26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.
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Bod č. 10:

Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK

Úvodné slovo predniesol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Cieľom predkladaných
zásad je zefektívniť činnosť orgánov AS UK pri prerokúvaní materiálov predkladaných na zasadnutia
Akademického senátu UK. Predseda AS UK ďalej informoval o pripomienke Právnej komisie AS UK,
ktorá odporučila, aby komisia AS UK nemusela zaujímať stanovisko k materiálom vo forme uznesení.
Táto pripomienka bola do konečnej podoby zásad zapracovaná.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. sa opýtal, akými spôsobmi môže komisia AS UK vyjadriť
stanovisko k materiálu.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že komisia AS UK môže prijať
stanovisko k materiálu vo forme uznesenia len vtedy, keď je uznášaniaschopná.
Po skončení rozpravy predniesol predseda návrhovej komisie návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

48

25

48

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 161/2017
Akademický senát UK podľa čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
schvaľuje Zásady prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického senátu UK.
Bod č. 11:

Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera predniesol návrh študentskej časti AS UK na doplnenie
komisií AS UK o novozvolených členov AS UK:
Finančná komisia AS UK
Pedagogická a vedecká komisia AS UK
Komisia pre rozvoj a inform. technológie AS UK
Pedagogická a vedecká komisia AS UK
Komisia pre vysok. internáty a ubytovanie AS UK

PhDr. Mária Barteková (FM UK)
Bc. Richard Bugáň (FTVŠ UK)
Bc. Karol Cagáň (FM UK)
Mgr. Michaela Dénešová (FSEV UK)
Mgr. Tomáš Malec (FSEV UK)

Do rozpravy k navrhnutým kandidátom sa nikto neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie predniesol procedurálny návrh, aby sa o navrhnutých kandidátoch na členov
komisií AS UK 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

9

48

25

48

0

0

Podpredseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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Uznesenie č. 162/2017
Akademický senát UK volí
I.
PhDr. Máriu Bartekovú za členku Finančnej komisie Akademického senátu UK,
II.
Mgr. Tomáša Malca za člena Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického
senátu UK,
III.
Bc. Richarda Bugáňa a Mgr. Michaelu Dénešovú za členov Pedagogickej a vedeckej komisie
Akademického senátu UK,
IV.
Bc. Karola Cagáňa za člena Komisie pre rozvoj a informačné technológie Akademického
senátu UK.
Bod č. 12:

Rôzne

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval o návrhoch Ministerstva zdravotníctva SR na rozdelenie
Univerzitnej nemocnice v Bratislave a odčlenenie tzv. partnerských nemocníc. Predovšetkým návrh na
zrušenie nemocnice na Mickiewiczovej ulici v Starom Meste je v rozpore s koncepciou rozvoja siete
zdravotníckych zariadení v Bratislave, aktuálne prebieha petícia za jej zachovanie, keďže ide
o významnú výučbovú základňu LF UK. Podľa posledných informácií sa predpokladá, že by si
transformovaná Univerzitná nemocnica ponechala hnuteľný a nehnuteľný majetok nemocnice na
Mickiewiczovej ul., ktorý by ale prenajímala novému právnemu subjektu. Vo veci transformácie
zdravotníckych zariadení v Bratislave prebiehajú tvrdé rokovania a pripravuje sa memorandum.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo
návrh na vytvorenie „Univerzitnej nemocnice LF UK“, s čím však nemôže súhlasiť, pretože by to bolo
v rozpore s akreditačnými požiadavkami. Potrebné je tiež vyjasniť finančnú stránku návrhu.
Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. predniesol uznesenie komisie, ktorým
odporučila predĺžiť v Rokovacom poriadku AS UK lehotu na doručovanie pozvánok a materiálov na
zasadnutia komisií AS UK zo súčasných päť dní na sedem dní.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že predmetná otázka bola
diskutovaná aj na zasadnutí Predsedníctva AS UK. Odporučil ponechať súčasnú lehotu päť dní (t. j.
pozvánky na zasadnutia komisií AS UK zasielať v piatok), a to s ohľadom na skutočnosť, že zasadnutia
Vedenia UK sa konávajú vo štvrtok. Predseda AS UK ďalej uviedol, že materiály doručené AS UK sú
priebežne zverejňované na pracovných stránkach AS UK a súčasne sú e-mailom preposielané
predsedom vecne príslušných komisií AS UK.
Bod č. 13:

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK

Podpredseda AS UK za študentskú časť Mgr. Róbert Zsembera informoval, že na zasadnutí študentskej
časti AS UK, ktoré sa uskutočnilo bezprostredne pred zasadnutím AS UK, bolo vyhodnotené plnenie
záverov Univerzitného konventu UK 2017. Viaceré závery konventu (najmä v oblasti sociálnej podpory
študentov) si osvojila aj Študentská rada vysokých škôl. Podpredseda AS UK vyjadril poďakovanie
členom Vedenia UK, ako aj členom AS UK, za podporu pri organizácii 2. ročníka podujatia AmosFest,
ktoré vyvrcholí pri oslavách storočnice založenia UK v roku 2019.
Mgr. Róbert Zsembera z titulu predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK
ďalej informoval o žiadosti komisie adresovanej Dopravnému podniku Bratislava, a.s. (DPB) vo veci
rekonštrukcie zastávok MHD v Mlynskej doline na ulici Staré grunty a o požiadavke na zriadenie
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priamej autobusovej linky medzi Hlavnou stanicou a Mlynskou dolinou. DPB v odpovedi na list
uviedol, že žiadosť postúpilo vecne príslušným oddeleniam Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Sekcia
dopravy magistrátu v odpovedi uviedla, že na zaradenie novej linky MHD do siete liniek nie je dôvod,
keďže súčasné linkové vedenie je kapacitne dostačujúce; žiadosť o rekonštrukciu zastávok „Internáty
B“ a „Nad vinicami“ postúpila na priame vybavenie vecne príslušnému oddeleniu magistrátu. Predseda
komisie na záver svojho vystúpenia zdôraznil, že predmetnou žiadosťou si Komisia pre vysokoškolské
internáty a ubytovanie AS UK plní svoju pôsobnosť pri zvyšovaní komfortu študentov ubytovaných vo
VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.
Bod č. 14:

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

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera požiadal predsedu Rady pre rozpočet a financovanie RVŠ
o poskytnutie aktuálnych informácií vo veci prípravy metodiky delenia štátnej dotácie verejným
vysokým školám na rok 2017.
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. informoval, že zasadnutie Rady pre rozpočet a financovanie RVŠ sa
v ostatných mesiacoch nekonalo, rada však dlhodobo požaduje od MŠVVaŠ SR zásadné prepracovanie
metodiky. Napriek ústnym prísľubom zo strany generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ
SR Mgr. Jozefa Jurkoviča však doposiaľ ministerstvo návrh novej metodiky nepredložilo.
Delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl Bc. Daniel Zigo informoval, že závery Univerzitného
konventu UK 2017 boli prostredníctvom ŠRVŠ zohľadnené v podkladovom materiáli MŠVVaŠ SR pre
reformu sociálneho zabezpečenia študentov VŠ, v danej veci však prebiehajú ďalšie rokovania.
Najbližšie Valné zhromaždenie ŠRVŠ sa uskutoční v dňoch 27. až 29. októbra 2017, informácie z neho
budú prednesené na decembrovom riadnom zasadnutí AS UK.
Bod č. 15:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvode svojho vystúpenia zdôraznil, že Univerzitný
konvent UK 2017 bol vnútornou problematikou UK. Následne informoval o:
 okolnostiach, ktoré viedli k rezignácii ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing.
Petra Plavčana, CSc. v auguste 2017,
 príprave novej výzvy na čerpanie eurofondov v oblasti dlhodobého strategického výskumu
v kontexte možností Vedeckého parku UK uchádzať sa o tieto finančné zdroje,
 pripomienkovom konaní k dokumentu Učiace sa Slovensko,
 požiadavkách Slovenskej rektorskej konferencie na prípravu veľkej novely zákona o vysokých
školách, resp. úplne nového zákona o vysokých školách,
 príprave štátneho rozpočtu pre vysoké školstvo na rok 2018 a požiadavkách na navýšenie
finančných prostriedkov pre vysoké školy o 60 mil. €,
 probléme úbytku počtu študentov študujúcich na vysokých školách v SR a ich prehlbovaniu
problémov s odchodom veľkého percenta maturantov na zahraničné vysoké školy,
 ocenení pre UK za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích
programov v rokoch 1998 - 2017 (program Erasmus),
 aktuálnom umiestení UK v medzinárodných rebríčkoch vysokých škôl,
 prebiehajúcej kontrole UK zo strany Najvyššieho kontrolného úradu,
 skreslenom informovaní o činnosti UK zo strany niektorých médií v súvislosti s Vedeckým
parkom UK,
 výskyte hepatitídy v budove Rektorátu UK a prijatých hygienických opatreniach.
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Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prezentoval:
 aktuálny zoznam špičkových tímov UK,
 možnosti, ktoré poskytuje Researcher ID (http://www.researcherid.com), najmä jednoznačnú
identifikáciu vedca/autora v rámci WoS s možnosťou prepojenia na iné identifikátory, ako aj
inštitucionálne a individuálne prínosy používania tohto portálu,
 zmeny v udeľovaní grantov UK
1. za účelom zatraktívnenia doktorandského štúdia bude tento typ grantov udeľovaný výlučne
interným doktorandom,
2. zrušenie limitu výdavkov na cestovanie a zvýšenie maximálnej výšky grantu na 3 000 €,
3. podpora žiadostí doktorandov, ktorých školitelia sú členmi špičkových tímov
identifikovaných Akreditačnou komisiou, takéto granty budú podporené, ak nebudú
preukázateľne nekvalitné (maximálne 2 granty za špičkový tím),
4. aktualizácia zoznamu hodnotiteľov grantov,
5. slávnostné odovzdávanie dekrétov o udelení grantov bude spojené s doktorandskou
konferenciou (možnosť prezentácie výsledkov, ktoré boli podporené grantami).
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul negatívnu skutočnosť, že ceny za prístupy
k medzinárodným publikačným databázam neustále narastajú, UK samotná nemá dostatok finančných
prostriedkov na úhradu prístupu k databázam WoS (cca 235 tis. €) a Scopus, prístup k databázam musí
centrálne financovať MŠVVaŠ SR. Zároveň sa negatívne vyjadril na adresu vypĺňania informačných
listov aktivít akademických pracovníkov.
RNDr. Lukáš Karlík navrhol, aby bol grant UK automaticky udeľovaný všetkým interným
doktorandom v prvom roku ich štúdia, a to za účelom podpory ich rámcového projektu dizertačnej
práce.
Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc. odpovedal, že akákoľvek grantová schéma musí mať podobu súťaže. Predložený návrh má formu
inštitucionálnej podpory študentov doktorandského štúdia, na čo však UK nemá dostatok finančných
prostriedkov.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že školiteľ by mal tému dizertačnej práce
vypísať na existujúce projekty.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že žiaden z členov AS UK nevyužil
právo podať písomnú interpeláciu na členov Vedenia UK a vyzval členov AS UK na podávanie ústnych
interpelácií.
Mgr. Viktor Svetský požiadal rektora UK o poskytnutie aktuálnych informácií vo veci zlučovania
Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul uznesenie z riadneho zasadnutia AS UK
dňa 28. júna 2017, ktorým Akademický senát UK vyslovil kategorický nesúhlas s návrhom zákona
o zlúčení SZU a UK. Ministerstvo zdravotníctva SR však naďalej pokračuje v procese príprav na
zlúčenie SZU a UK s predpokladaným termínom zlúčenia k 1.9.2019, pričom však UK na týchto
prípravách neparticipuje. Za zásadnú podmienku, ktorú UK pred rokovaniami o zlúčení SZU a UK
požaduje, je vykonanie komplexného auditu SZU.
Bod č. 16:

Záver

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o termíne decembrového riadneho
zasadnutia AS UK a z neho vyplývajúcich termínov zasadnutí komisií AS UK a Predsedníctva AS UK.
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Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť
a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

15.50 hod.

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

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

Návrhová komisia:
PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

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

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

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

MUDr. Tomáš Šimurda

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