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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava   13. 12. 2017 

V ý p is  u zn e s en í  

z 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. decembra 2017 

 

Uznesenie č. 163/2017 

Akademický senát UK schvaľuje program 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 13. decembra 2017 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

5. Návrh rektora UK na rozdelenie časti dotácie podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

7. Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť 

Akademického senátu UK. 

8. Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 2024. 

9. Doplňujúca voľba členov komisií Akademického senátu UK.  

10. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií (letný semester 

akademického roka 2017/18). 

11. Rôzne. 

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

15. Záver. 

 

Uznesenie č. 164/2017 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 

Daniel Mančík. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 165/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 

 

Uznesenie č. 166/2017 

Akademický senát UK na návrh rektora UK podľa čl. 4 ods. 3 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017 vyslovuje súhlas s využitím dotácie UK 

zo štátneho rozpočtu vo výške 187 153 € takto: 

I. 

finančné prostriedky vo výške 166 353 € sa využijú na financovanie rozvoja informačných a 

komunikačných technológií UK, 

II. 

finančné prostriedky vo výške 20 800 € sa využijú na financovanie aktivít Akademického 

senátu UK v akademickom roku 2017/2018. 

 

Uznesenie č. 167/2017 

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 oplotenia nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm. gen. 

L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava FTVŠ UK, súpisné číslo 4298 na 

parcele číslo 20822/1 

7 ks reklamných panelov, jeden o rozmeroch 5,1 x 2,4 m, čo 

predstavuje celkovú plochu 85,68 m2 

Identifikácia nájomcu euroAWK, spol. s r.o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 

IČO: 35 808 683 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie reklamných a informačných služieb 

Výška nájomného 2 842 EUR ročne 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2022 

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. 168/2017 

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 - kaviareň v pavilóne CH1, 0 podl. o celkovej 

rozlohe 141,10 m2 v budove Univerzity Komenského v Bratislave  - 
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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 

Identifikácia nájomcu PROBUILDING s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 

IČO: 35 903 406 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kaviareň s predajom kávy, čajov, iných nápojov, cukroviniek, 

zákuskov, slaného a sladkého pečiva, slaného a sladkého  

doplnkového tovaru 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok pre priestor obslužného pultu o rozlohe 6,76 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť kuchynky o rozlohe 6,60 m2 

66 EUR /m2/rok pre miestnosť chodby o rozlohe 1,85 m2 

22 EUR /m2/rok pre miestnosť skladu o rozlohe 24,70 m2 

22 EUR /m2/rok pre sedenie kaviarne o rozlohe 101,19 m2 

 

Nájomné  spolu :  3 773,44 EUR ročne 

Energie a služby Elektrická energia ..............................................  vlastný elektromer 

Vodné a stočné ...................................................  vlastný vodomer 

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

 

Energie spolu: .....................................  33,18 EUR bez DPH/mesiac 

Doba nájmu od 10.2.2018 do 9.2.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

Priestor nebude nájomcom počas trvania tejto nájomnej zmluvy 

technicky zhodnotený.  

Technické zhodnotenie z predchádzajúceho obdobia nájmu 

v rozsahu všetkých investícií spojených so stavbou ako jej 

neoddeliteľná technická súčasť bez možnosti demontáže a 

odsťahovania nájomcom prejdú do vlastníctva Univerzity 

Komenského v Bratislave za 1 euro, a to pri  úplnom skončení  

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. 169/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Lienka - Ladybird - občianske združenie, M. R. Štefánika 1052/84, 

036 01 Martin      IČO: 42 060 974 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov občianskeho združenia, 

týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 
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roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 170/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu REVIMONT - DG, s.r.o., 038 04  Bystrička 111, okr. Martin 

IČO: 36 415 103 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov firmy, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 171/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu Ing. Alojz Tomaga, J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti zamestnancov Univerzitnej nemocnice 

Martin a spolupracovníkov JLF UK, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 172/2017 

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 - telocvičňa JLF UK o výmere 317 m2, ktorá sa 

nachádza v budove teoretických ústavov, Malá Hora 4, 036 01 

Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 v katastrálnom území 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 (pozostáva z telocvične, 

šatne a dvoch WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Ivan Žila, PhD., Hviezdoslavova 6, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa – sa nájomcovi prenechávajú na 

účely športovej činnosti - volejbal - zamestnanci Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK a osoby, ktoré sa zúčastňujú na športových 

aktivitách fakulty, týždenne 1 hodina nájmu 

Výška nájomného 4,67 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 
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Energie a služby 8,33 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,73 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične k začiatku zimného a letného 

semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový priestor 

nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 173/2017 

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 - telocvičňa aerobiku JLF UK o výmere 

120,38 m2, ktorá sa nachádza v budove teoretických ústavov, Malá 

Hora 4, 036 01 Martin, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 

v katastrálnom území Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299 

(pozostáva z telocvične aerobiku s príslušenstvom: šatne a 2 WC) 

Identifikácia nájomcu MUDr. Nora Straková, PhD., L. Ondrejova 5/44, 036 01 Martin 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku – sa nájomcovi 

prenechávajú na účely športovej činnosti – cvičenie aerobiku so 

študentkami Jesseniovej lekárskej fakulty UK, týždenne 1 hodina 

nájmu 

Výška nájomného 2,25 EUR bez DPH / 1 hod. 

platba nájomného a služieb polročne k 15.1. a k 15.7. v kalendárnom 

roku - za skutočný počet hodín 

Energie a služby 7,75 EUR s DPH/ 1 hod., z toho: 

4,15 EUR s DPH výdavky na energie 

3,60 EUR s DPH poskytované služby (upratovanie, údržba) 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

predmet nájmu sa prenajíma týždenne na 1 hodinu – deň a čas sa 

upresní v rozpise využitia telocvične aerobiku k začiatku zimného 

a letného semestra akademického roka, v prípade ak o tento časový 

priestor nebudú mať záujem študenti JLF UK 

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. 174/2017 

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 

I. nebytové priestory na umiestnenie 2 kusov predajných automatov 

na predaj balených nápojov a kusového tovaru o výmere 1 m2 na 

každý automat, t. j. 2 m2 v objektoch JLF UK v Martine: 

a) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom 

podlaží v budove Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo 

stavby 25, na Ul. L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 

o výmere 22 261 m2, 

b) o výmere 1 m2 chodby, ktorá sa nachádza na druhom 

nadzemnom podlaží vedľa oddychovej zóny v budove Akademická 

knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné číslo stavby 

10 894, na Ul. L. Novomeského 7A v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/193 

o výmere 727 m2. 

 

II. nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa automatu na predaj 

teplých nápojov (káva, čokoláda, polievka) o výmere 1 m2 chodby, 

ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží v budove 

Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 25, na Ul. 

L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané 

na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 172/2 o výmere 22 261 m2. 

Identifikácia nájomcu EUROLIFE MARTIN, s.r.o., M. Poláka 13, 036 01 Martin 

IČO: 36 779 938 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie 2 kusov automatov CRANE Snack na predaj 

kusového tovaru a nápojov (balených) a prevádzkovanie 1 kusa 

kávomatu LUCE X2 H8 na predaj teplých nápojov 

Výška nájomného 60 EUR/m2/rok bez DPH (na 1 automat) 

spolu za celkovú plochu 180 EUR ročne 

Energie a služby a) Cena za služby:  

upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu – je určená 

paušále za 1 m2 (1 automat): 55 EUR ročne plus DPH 

spolu za 3 m2 (1 automat): 165 EUR ročne plus DPH 

b) Cena za služby: 

dodávka elektrickej energie: na základe skutočnej spotreby podľa 

odpočtu vlastných meračov spotreby nájomcu (elektromer na 

všetkých predajných automatoch) a aktuálnej ceny elektrickej 

energie v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. 

c) Cena za služby: 

dodávka pitnej vody: na základe skutočnej spotreby podľa odpočtu 

vlastných meračov spotreby nájomcu (vodomeru na jednom 

predajnom automate na kávu a horúce nápoje) a aktuálnej ceny 

studenej vody v čase odpočtu. Odpočet spotreby sa urobí štvrťročne 

k poslednému dňu uplynulého štvrťroka. Takto vypočítaná cena za 

služby sa zvýši o 20 % DPH. Dva automaty na predaj kusového 
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tovaru nemajú spotrebu vody (nápoje sú len v obaloch). 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 175/2017 

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 - práčovne vo Výškových budovách bloky A a B, 

5. posch., práčovne na Átriových domkoch bloky B 1NP a blok G 

2NP a novej práčovne na bloku P, 1 NP, vestibul, o celkovej výmere 

50,9 m2 

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

IČO: 51 042 321 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

práčovne 

Výška nájomného 71 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby energie a služby podľa spotreby 

Doba nájmu od 1.2.2018 do 31.1.2023 

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. 176/2017 

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 pri Výškových budovách o výmere 14,40 m2, 

parcelné číslo 2940/22, druh pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej 

výmere 10 376 m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 

Bratislava, katastrálne územie zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre Hlavné mesto 

SR Bratislavu, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Ján Blaho, Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

inštalácia mobilnej unimobunky za účelom skladu a prevádzkovania 

vzduchového kompresoru 

Výška nájomného 5 EUR/m2/rok bez DPH 

Energie a služby elektrická energia podľa spotreby, bez ostatných služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 
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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. 177/2017 

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 11,35 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok E, 1PP) 

Identifikácia nájomcu Listopad Ján, Tranovského 4, 841 02 Bratislava 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 16,77 EUR/m2/rok bez DPH 

 

Energie a služby zálohový poplatok 1 EUR/m2/rok plus DPH (len elektrická energia) 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 178/2017 

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 161,36 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1NP) a nebytový 

priestor o výmere 37,19 m2 (Manželské internáty, blok F, 1. NP), 

spolu o výmere 198,55 m2 

Identifikácia nájomcu Janišík Miloš, Fadruszova 725/25, 841 04 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária (161,36 m2) a sklad (37,19 m2) 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH za kancelárske priestory 

20 EUR/m2/rok plus DPH za skladové priestory 

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

zálohový poplatok 6,66 EUR/m2/rok plus DPH (skladové priestory - 

len kúrenie a elektrická energia) 

skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne 
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Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 179/2017 

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 celkovej výmere 224,13 m2 (Manželské 

internáty, blok J, prízemie) 

Identifikácia nájomcu ROXY CATERING s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava  

IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie (96,33 m2), šatne (7,44 m2), sociálne zariadenia 

(18,01 m2) a telocvičňa (102,35 m2) 

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 1.1.2018 do 31.12.2022 

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. 180/2017 

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 prechodovej časti do átria na Manželských internátoch, súp. 

č. 5695 na parcele č. 2940/24, blok I, 1. PP o celkovej výmere 90 m2 

Identifikácia nájomcu SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238,  

029 46 Sihelné      IČO: 44 281 765 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 9 EUR/m2/rok bez DPH   

Energie a služby bez energií a služieb 

Doba nájmu od 1.1.2018 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami 

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 181/2017 

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 20 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén1) 

Identifikácia nájomcu SOUND and LIGHT, s.r.o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava 

IČO: 45 580 588 

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 1.1.2018 do 31.10.2019 

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. 182/2017 

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 25,46 m2, ktorý sa nachádza v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 NP) 

Identifikácia nájomcu Mgr. Juraj Štencl - SIXAEMA, Bakošova 42, 841 03 Bratislava 

IČO: 35 271 329 

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 1.1.2018 do 31.12.2020 

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. 183/2017 

Akademický senát UK mení uznesenie č. 58/2017 z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu 

UK dňa 3. mája 2017 tak, že z neho vypúšťa pôvodnú časť textu: 

„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. 184/2017 

Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR vymenovať RNDr. Evu Viglašovú za členku Správnej rady UK. 

 

Uznesenie č. 185/2017 

Akademický senát UK schvaľuje Aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 - 

2024. 

 

Uznesenie č. 186/2017 

Akademický senát UK volí 

I. 

Erika Plotha za člena Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK, 

II. 

prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického 

senátu UK.  

 

Uznesenie č. 187/2017 

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 letnom semestri akademického roka 2017/2018. 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


