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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  27. 04. 2018 

Zá p i s n i c a  

zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. 03. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum Právnickej fakulty UK  

 (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018. 

5. Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej fakulte UK. 

6. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 

7. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 

10. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

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. 

 

Zasadnutie viedol predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 

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 51 členov).  

 

Predseda AS UK informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali 

siedmi členovia zamestnaneckej časti AS UK (prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., Mgr. Martin 

Hanus, PhD. - zdravotné dôvody, doc. RNDr. Martin Putala, PhD. - zahraničná pracovná cesta, Mgr. 
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Petronela Luprichová, PhD. - materská dovolenka, Mgr. Marek Neština, PhD. - pracovné dôvody, Mgr. 

Ľubor Tománek, PhD., Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. - bez udania dôvodu) a traja členovia 

študentskej časti AS UK (Ing. Tomáš Balala, Daniel Kremnický, Mgr. Valéria Terézia Dančiaková - 

študijné dôvody, Bc. Askar Gafurov - zdravotné dôvody). 

 

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 prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby predložili 

návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia.  

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. na žiadosť prorektora UK pre vedeckovýskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. predniesol návrh na doplnenie nového 

bodu programu „Informácia o príprave návrhu hodnotenia výsledkov výskumu na vysokých školách“ 

po bode č. 9 „Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017“.  

 

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

hlasovať o návrhu programu zasadnutia ako o celku v znení predneseného pozmeňujúceho návrhu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 51 26 51 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 28. marca 2018 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

2018. 

5. Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej 

fakulte UK. 

6. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 

7. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

8. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

9. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 

10. Informácia o príprave návrhu hodnotenia výsledkov výskumu na vysokých školách. 

11. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

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. 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. Ing. Janu Kajanovú, PhD. a doc. 

RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej komisie zvoliť 

Tomáša Rokosa. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 51 26 51 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 2/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a 

Tomáš Rokos. 

 

Bod č. 4: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK 

na rok 2018 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil najskôr prerokovať Metodiku rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2018 a následne sa vyjadriť 

k predloženým uzneseniam, ktoré navrhla Finančná komisia AS UK a jednotliví členovia AS UK. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa v úvodnom slove poďakoval všetkým, ktorí prispeli 

k medziročnému navýšeniu štátnej dotácie pre UK o 6 miliónov € (výška štátnej dotácie v roku 2017: 

98,604 miliónov €, výška štátnej dotácie v roku 2018: 103,051 miliónov €, dodatkom č. 1 k dotačnej 

zmluve zohľadňujúcim valorizáciu platov UK získala ďalších 1,682 miliónov  €).  

 

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

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. marca 2018 a odporučila ho AS UK schváliť. 

 

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

informovala, že komisia prerokovala materiál na zasadnutí dňa 14. marca 2018 a odporučila ho AS UK 

schváliť.  

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. informoval, že predsedovi AS UK poslal návrh uznesenia týkajúci 

sa návratnosti poskytnutej časti štátnej dotácie pre Vedecký park UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prečítal predmetný návrh uznesenia, doplnil 

však, že nemožno samostatne dávať uznesenie k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. sa opýtal, na aké obdobie sú poskytnuté finančné 

prostriedky na valorizáciu platov. 

Kvestorka UK Ing. Monika Tarabová doplnila, že finančné prostriedky na valorizáciu poskytlo 

MŠVVaŠ SR na všetky mzdové prostriedky na obdobie január až august 2018. Valorizované boli aj 

neúčelové dotačné prostriedky. 

 

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 52 27 52 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 
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Uznesenie č. 3/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2018 s prílohou Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2018. 
 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o uznesení Predsedníctva AS UK, 

ktorým bol poverený požiadať riaditeľa Vedeckého parku UK, aby AS UK poskytol prehľad čerpania 

finančných prostriedkov poskytnutých Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 

ďalším súčastiam UK na rok 2017 a predložil Výročnú správu o činnosti Vedeckého parku UK za 

uplynulý kalendárny rok. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa opýtal na spôsob evidencie publikácií Vedeckého parku UK a či 

tieto publikácie nie sú čiastočne evidované aj fakultami UK. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. odpovedal, že väčšina publikácií je 

zmiešane evidovaná ako publikácia Vedeckého parku UK aj ako publikácia fakulty UK. Do publikácií 

Vedeckého parku UK sú zahrnuté iba publikácie zamestnancov Vedeckého parku UK na ustanovený 

týždenný pracovný čas (100 % úväzok), v roku 2017 mal Vedecký park UK 8 zamestnancov. Problémy 

Vedeckého parku UK sú obdobného charakteru ako problémy vedeckých parkov iných vysokých škôl 

v SR. Vedecké parky boli vybudované z prostriedkov štrukturálnych fondov a predpokladalo sa, že 

vedecké parky po svojom vybudovaní budú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov. 

Aktuálne sa nachádzame v piatom roku programového obdobia 2014 - 2020, prostriedky štrukturálnych 

fondov doposiaľ vedecké parky nečerpali. Vedecký park UK získal niekoľko národných projektov. Na 

prelome apríla a mája sa očakáva vyhlásenie projektovej výzvy určenej pre vedecké parky, čerpanie 

finančných prostriedkov bude možné približne 4 až 5 mesiacov od výzvy. Vedecký park UK musí 

deklarovať svoju udržateľnosť, aktuálne sa nachádza v treťom roku, po skončení obdobia sledovania 

udržateľnosti bude možné s vedeckým parkom nakladať ako so štandardným majetkom UK. Keďže 

Vedecký park UK je celouniverzitné pracovisko, pozval členov AS UK na prehliadku jeho vnútorných 

priestorov. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že do budovy Vedeckého parku UK bola 

presunutá celouniverzitná IT infraštruktúra. Budova musí byť taktiež poistená. Vedecký park UK je 

otvorený spolupráci. Pracovníci UK majú otvorené dvere, aby využívali prístroje UVP UK, uhrádzajú 

sa vzniknuté náklady, neúčtujú sa žiadne poplatky. Rektor UK informoval, že sa uskutočňujú aktivity 

na získanie finančných prostriedkov na udržateľnosť vedeckých parkov. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. navrhol, aby sa spoločné publikácie 

Vedeckého parku UK a fakúlt UK zohľadňovali v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK rovnakým spôsobom ako sa delia publikácie autorov z viacerých 

fakúlt UK. 

 

Predseda AS UK predniesol písomne predložený návrh uznesenia k financovaniu Vedeckého parku UK. 

 

 

Akademický senát UK 

I. 

berie na vedomie 

informáciu riaditeľa UVP prof. RNDr. Jána Turňu, PhD. o prehľade čerpania finančných prostriedkov 

z dotácie a publikačných výstupoch UVP za rok 2017, 

II. 

predpokladá, 

že finančné prostriedky pridelené pre Vedecký park v roku 2017 a 2018, doposiaľ neurčené na základe 

výkonov Vedeckého parku, budú v budúcnosti vhodným spôsobom a v  primeranej výške vrátené UK, 
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III. 

žiada 

riaditeľa UVP prof. RNDr. Jána Turňu, PhD., aby na najbližšie zasadnutie AS UK  predložil výročnú 

správu o vedeckovýskumnej činnosti UVP za roky 2016-2017. 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. v mene návrhovej komisie odporučil v návrhu uznesenia vykonať 

niektoré štylistické úpravy a upresnenia. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol, že navrhnuté uznesenie je problematické. Návrh 

metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK predkladá 

Akademickému senátu UK rektor UK, metodika už bola schválená. Finančné prostriedky vyčlenené 

v metodike pre Vedecký park UK súvisia s jeho nevyhnutnými prevádzkovými potrebami. Odporučil 

preto, aby II. časť návrhu uznesenia nebola schválená. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. predniesol procedurálny návrh, aby sa o každej časti návrhu 

uznesenia hlasovalo osobitne. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. sa opýtal na význam slovného spojenia „primeraná výška“. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že primeranosť súvisí aj 

s diskusiou na zasadnutí Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK, nie celá suma 460 tis. € 

bude použitá na prevádzku Vedeckého parku UK, z uvedenej sumy sa približne 60 tis. € používa na 

krížové financovanie celouniverzitných IT služieb. 

 Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. uviedla, že „primeraná výška“ je vágny pojem. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. reagoval, že slovné spojenie „primerane“ je 

aj akademickou zvyklosťou a používa sa tiež vo vnútorných predpisoch UK. Primeranosť je potrebné 

chápať aj v zmysle krížového financovania celouniverzitných IT služieb z prostriedkov pridelených 

Vedeckému parku UK. 

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. informoval, že bolo predložené 

vyúčtovanie štrukturálnych fondov. Nákup informačných technológií tvoril približne 2 mil. €, je 

potrebné zohľadniť režijné náklady IT infraštruktúry umiestnenej vo Vedeckom parku UK, ktorá je 

poskytovaná na celouniverzitné služby. Tieto prostriedky by bolo možné napočítať a Vedecký park UK 

by mohol požadovať ich refundáciu z centrálnych univerzitných finančných zdrojov. Vyjadril 

pochybnosť, či by navrhnuté uznesenie mohlo byť naplnené a či v prípade jeho schválenia nepôjde 

o nevynútiteľné uznesenie AS UK. Opätovne pozval AS UK, aby sa v priestoroch Vedeckého parku UK 

uskutočnilo zasadnutie AS UK. Náklady Vedeckého parku UK boli znížené v položke upratovacie 

služby, v prípade strážnej služby (približne 150 tis. €) ide o vysúťaženú firmu pre celú UK. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. opätovne zdôraznil, že Vedecký park UK je celouniver-

zitným pracoviskom, jeho súčasťou je aj Centrum transferu technológií UK. Vedecký park UK 

prevádzkuje celouniverzitnú IT infraštruktúru, do ktorej bolo investované nemalé množstvo finančných 

prostriedkov. Vedecký park UK bol vybudovaný so spoluúčasťou UK, návratné finančné výpomoci 

z Garančného a rizikového účtu UK pre Vedecký park UK boli vrátené z refundácií ŠF, čo bude 

uvedené aj vo Výročnej správe o hospodárení UK. 

 

Riaditeľ Centra informačných technológií UK Mgr. Peter Kopáč (hosť zasadnutia) sa ohradil voči 

zavádzajúcemu tvrdeniu, ktoré odznelo v rozprave, že z prostriedkov určených pre Vedecký park UK 

sú financované odmeny pracovníkov CIT UK. Do priestorov Vedeckého parku UK bola umiestnená 

infraštruktúra pre celú IT, keďže do obnovy centrálnej IT infraštruktúry na UK neboli od roku 2008 

investované finančné prostriedky. Na prevádzku centrálnych IT služieb sa využíva približne 1/3 IT 

kapacity Vedeckého parku UK. Zároveň sa ohradil voči ďalšiemu nesprávnemu tvrdeniu, že Vedecký 

park UK personálne zabezpečuje prevádzku celouniverzitnej IT infraštruktúry. Na takéto činnosti nemá 

Vedecký park UK vyčlenených zamestnancov, prevádzku celouniverzitnej IT po personálnej stránke 
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zabezpečuje CIT UK. Keďže Vedecký park UK je samostatne hospodáriacou súčasťou UK, prevádzku 

IT infraštuktúry na svojej pôde by mal zabezpečovať samotný Vedecký park UK, ale nedeje sa tak. 

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. vysvetlil motiváciu pre predloženie návrhu uznesenia. Vedecký park 

dostáva neúčelovo pridelené prostriedky v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 

ďalším súčastiam UK, jeho vedecké výkony sú zatiaľ nepostačujúce pre výkonové financovanie. Pri 

budovaní Vedeckého parku UK nebolo deklarované, že ho bude potrebné 4 až 5 rokov dotovať. Návrh 

uznesenia je skôr adresovaný do radov akademickej obce UK, aby pochopila, že Vedecký park UK má 

voči UK určité záväzky. Je možné, že nevýkonovo pridelené finančné prostriedky nikdy nevráti, avšak 

keby jeho výkony prekračovali rámec bežných potrieb, bolo by vhodné, aby finančné prostriedky 

poskytnuté v minulosti vrátil do centrálnych finančných zdrojov UK. 

 

 

Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval o procedurálnom návrhu podanom doc. MUDr. Danielom 

Böhmerom, PhD. hlasovať, procedurálny návrh sa v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK 

považoval za schválený.  

 

hlasovanie o I. časti návrhu uznesenia 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 48 25 46 0 2 

 

Predseda AS UK konštatoval, že I. časť návrh uznesenia bola schválená. 

 

hlasovanie o II. časti návrhu uznesenia 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 48 25 20 6 22 

 

Predseda AS UK konštatoval, že II. časť návrh uznesenia nebola schválená. 

 

hlasovanie o III. časti návrhu uznesenia 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 48 25 45 0 3 

 

Predseda AS UK konštatoval, že III. časť návrh uznesenia bola schválená. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Akademický senát UK  

I. 

berie na vedomie informáciu riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc. 

o prehľade čerpania finančných prostriedkov z dotácie a publikačných výstupoch Vedeckého 

parku UK za rok 2017, 

II. 

žiada riaditeľa Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., aby na najbližšie zasadnutie 

Akademického senátu UK predložil výročnú správu o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého 

parku UK za roky 2016 a 2017. 
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. predniesla návrh uznesenia 

požadujúci komplexnú zmenu nápočtov koeficientov odborov pri tvorbe metodiky MŠSVaŠ SR 

upravujúcej rozpis štátnej dotácie pre verejné vysoké školy.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o snahách technických vysokých škôl na 

zmenu metodiky MŠVVaŠ SR pre rozpis štátnej dotácie verejným vysokým školám. Zavedenie 

parametra „impact of industry“ by finančne poškodilo UK.  

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. reagoval, že v návrhu uznesenia nie je uvedené, akým spôsobom 

by sa mali koeficienty odborov zmeniť a ani to, že by sa zmenou koeficientu odborov zlepšila finančná 

situácia Lekárskej fakulty UK. 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. vzala návrh uznesenia 

späť. 

Späťvzatie návrhu uznesenia podporil aj predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

RNDr. Eva Viglašová informovala, že Študentská rada vysokých škôl požaduje komplexné 

prehodnotenie výpočtu koeficientu odborov. Taktiež bude otvorená otázka, akým spôsobom reflektujú 

technické vysoké školy potreby trhu práce. 

 

 

Bod č. 5: Informácia o aktuálnych problémoch praktickej výučby študentov na Lekárskej 

fakulte UK 

Dekan Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. sa na úvod svojho vystúpenia poďakoval 

za možnosť vystúpiť a požiadať AS UK o podporu. LF UK má v rámci Slovenska významné 

postavenie vo výchove budúcich lekárov. Dekan LF UK podrobne informoval o genéze rokovaní 

o výstavbe novej Univerzitnej nemocnice, plánoch na rušenie súčasných nemocníc začlenených do 

Univerzitnej nemocnice Bratislava a o aktuálnych problémoch s praktickou výučbou študentov 

všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. požiadal AS UK o podporu a o mandát na ďalšie 

rokovanie pre dekana LF UK a rektora UK o výstavbe novej Univerzitnej nemocnice. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh uznesenia, ktorý predložili 

členovia AS UK zastupujúci LF UK. 

 

Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. predložený návrh uznesenia podporil, uznesenia však doteraz nikdy nič 

nevyriešili. Požiadal o predloženie kvalifikovaného podkladového materiálu na zasadnutie AS UK. 

Dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. reagoval, že nateraz postačuje podporné uznesenie 

AS UK. Úsilie LF UK podporili spoločným listom aj stavovské organizácie v zdravotníctve (Slovenská 

lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Lekárske odborové združenie), ktoré reprezentujú 

tisíce zdravotníckych pracovníkov, ako aj poradca predsedu vlády SR pre zdravotníctvo. Je potrebné 

vyvolať tlak z externého prostredia (napr. zo strany organizácií združujúcich pacientov). 

 Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. podporil úsilie dekana LF UK, rektora UK 

a akademickej obce LF UK. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 48 25 48 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 
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Uznesenie č. 5/2018 

I. 

Akademický senát UK berie na vedomie informáciu dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. 

Juraja Šteňa, DrSc. o problémoch s praktickou výučbou študentov na klinických pracoviskách 

v budúcnosti, v súvislosti s výstavbou novej Univerzitnej nemocnice a plánmi na rušenie 

súčasných nemocníc. 

II. 

Akademický senát UK vyjadruje podporu úsiliu rektora UK a dekana Lekárskej fakulty UK pri 

riešení podmienok pre klinickú výučbu študentov medicíny v Bratislave. 

 

 

Bod č. 6: Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018) 

Bod č. 7: Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018) 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v úvodnom slove informovala 

o dôvodoch pre vypracovanie nového Štipendijného poriadku UK. Najdôležitejším dôvodom bola 

potreba zosúladenia Štipendijného poriadku UK so zákonom o vysokých školách a zabezpečiť to, aby 

sa každoročne nevracali účelové prostriedky na motivačné štipendiá späť do štátneho rozpočtu. Fakulty 

budú môcť vo svojich štipendijných poriadkoch upraviť dôvody pre priznávanie odborového 

motivačného štipendia a prospechového motivačného štipendia. Mimoriadne motivačné štipendium 

spojené s ocenením rektora UK (akademická pochvala rektora, cena rektora za vynikajúcu diplomovú 

prácu) bude priznávať dekan príslušnej fakulty UK. Počet priznaných motivačných štipendií študentov 

fakulty nemôže prekročiť 10 % študentov príslušnej fakulty UK. 

 

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

informovala, že komisia prerokovala oba materiály na zasadnutí dňa 14. marca 2018 a odporučila ich 

AS UK schváliť.  

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia prerokovala oba 

materiály na zasadnutí dňa 14. marca 2018 a odporučila ich AS UK schváliť. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrhy uznesení. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 46 24 46 0 0 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 47 24 47 0 0 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému 

do 31. augusta 2018). 
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Bod č. 8: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

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

prerokovala 24 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na zasadnutí dňa 14. marca 

2018 a odporučila ich AS UK schváliť s pripomienkami ku žiadosti nájomcu Arriba, s.r.o. (úprava doby 

nájmu a rozsahu technického zhodnotenia predmetu nájmu) a JUDr. Ladislav Tóth (úprava doby 

nájmu). Žiadosť nájomcu Integrity Life, z. ú. komisia odporučila na osobitné hlasovanie. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že Predsedníctvo AS UK navrhlo 

predkladateľovi žiadosti nájomcu Integrity Life, z. ú. udeliť súhlas s nájmom na dobu 6 mesiacov 

a žiadosť následne opätovne prerokovať. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval, že návrh na zmenu uznesenia AS UK 

č. 90/2017 (nájomca 4rent, s.r.o.) nie je v rozpore s uznesením Vedenia UK o zákaze nájmu reklamných 

plôch za podmienky, že na predmete nájmu nebude umiestnená politická reklama. 

 

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 

VI Družba UK a VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na zasadnutiach v dňoch 7. marca 2018 a 21. marca 2018 

a odporučila ich AS UK schváliť. Osobitnú pozornosť komisia venovala žiadosti nájomcu Integrity 

Life, z. ú. Keďže ide o registrovaného člena České evangelikální aliance, na nájomcu nie sú negatívne 

reflexie, organizácia nie je evidovaná na Ministerstve kultúry SR ako „neregistrovaná náboženská 

organizácia“ a na iných vysokých školách pôsobia obdobné organizácie (napr. Mládež pre Krista 

Slovensko), komisia odporučila AS UK žiadosť schváliť. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. podporil stanovisko Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK k žiadosti nájomcu Integrity Life, z. ú. a odporučil udelenie súhlasu 

s nájmom na dobu 6 mesiacov. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Mgr. Viktor Svetský uviedol, že organizácia Integrity Life, z. ú. pôsobí v Českej republike, kde je 

členom České evangelikální aliance. Ide o evanjelikálnu organizáciu, organizácia nie je sektou. 

Na Slovensku je obdobou českej aliancie Evanjelická aliancia v Slovenskej republike, jej členom je aj 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Neudelením súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku by prišlo k zasahovaniu do náboženskej slobody, stalo by sa tak 30 rokov po Nežnej revolúcii. 

Podporuje preto udelenie súhlasu s nájmom na dobu 5 rokov. 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. podporil návrh na udelenie súhlasu s nájmom na dobu 

5 rokov, doposiaľ neboli s nájomcom žiadne problémy. 

 

Predseda AS UK informoval, že o vystúpenie na zasadnutí AS UK požiadali hostia Mgr. Gabriela 

Gažová a Mgr. Juraj Petrík.  

 

Procedurálny návrh (podľa čl. 17 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK) 

udelenie súhlasu s vystúpením hosťa zasadnutia AS UK Mgr. Gabriely Gažovej 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 45 23 40 0 5 

 

Mgr. Gabriela Gažová (hosť zasadnutia) informovala o aktivitách organizácie Integrity Life a o jej 

významných partneroch. Integrity Life podporujú významné osobnosti z akademického a kresťanského 

sveta. 
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Procedurálny návrh (podľa čl. 17 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK) 

udelenie súhlasu s vystúpením hosťa zasadnutia AS UK Mgr. Juraja Petríka 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 45 23 43 0 2 

 

Mgr. Juraj Petrík (hosť zasadnutia) uviedol, že disponuje stanoviskom renomovaných akademikov 

k bakalárskej práci Bc. Lucie Neumannovej s názvom Pastorační práce s lidmi, kteří prošli organizací 

Integrity Life (obhájená na Evangelické teologické fakulte Univerzity Karlovej v roku 2017). 

Predmetná bakalárska práca nespĺňa štandardy bakalárskej práce. 

Mgr. Gašpar Fronc sa opýtal na obsah námietok, ktoré boli k bakalárskej práci vznesené. 

Mgr. Juraj Petrík odpovedal, že všeobecnou hypotézou bakalárskej práce je konštatovanie, že 

organizácia negatívne vplýva na svojich členov. Vo výskumnej vzorke boli obsiahnuté iba negatívne 

reakcie od bývalých členov organizácie. 

 

Emil Hankovský ako člen AS UK zastupujúci EBF UK uviedol, že fakulta bola v súvislosti 

s prerokúvaním žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku požiadaná o zaujatie 

stanoviska k predmetnej bakalárskej práci. Fakulta oslovila partnerskú fakultu Karlovej univerzity. 

Organizácia Integrity Life bola v bakalárskej práci charakterizovaná ako autoritárska. Vedenie EBF UK 

sa priklonilo k návrhu neodporučiť udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Mgr. Marek Pleva uviedol, že o bližšie informácie k činnosti organizácie požiadal Konferenciu 

biskupov Slovenska (prostredníctvom jej hovorcu), zatiaľ však neobdržal odpoveď na svoju žiadosť. 

Odporučil udeliť súhlas s nájmom nehnuteľného majetku na dobu 6 mesiacov (od 1.4. do 30.9.2018) 

a žiadosť opätovne v nasledujúcich mesiacoch prerokovať. 

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyslovil vážne výhrady ku skutočnosti, že veľký dôraz pri 

svojom rozhodovaní AS UK prikladá „akejsi bakalárskej práci“. 

 

Predseda AS UK predniesol pozmeňujúci návrh, aby doba nájmu v uznesení o udelení súhlasu 

s nájmom nehnuteľného majetku pre nájomcu Integrity Life bola 5 rokov. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

12 45 23 20 9 15 

 

Predseda AS UK konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. uviedol, že schválenie dlhšieho nájmu pre Integrity Life si vyžaduje 

dlhšie a hlbšie posudzovanie. K žiadosti by sa malo vyjadriť širšie spektrum odborníkov, odporučil 

prizvať aj religionistov. 

 

Predseda AS UK následne predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým 

žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“. Keďže 

žiaden z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať, procedurálny návrh sa 

v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.  

 

Predseda AS UK predniesol návrhy uznesení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

13 46 24 43 0 3 
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Uznesenie č. 8/2018 

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 nebytových priestorov – 7 miestností a soc. zariadenie 

o výmere 162,10 m²  

nájom pozemku – parkovacieho boxu 2 x 5 m na východnom 

nádvorí o výmere 10 m² 

nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm.gen. L. Svodobu č. 9, 814 69  

Bratislava, súpisné číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu 2D, spol. s r.o., Topoľčianska 33/3218, 851 05  Bratislava  

IČO: 35 926 911 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

pranie a žehlenie textílií – práčovňa 

Výška nájomného 6 419,16 EUR ročne (39,60 EUR/m²/rok) – nebytový priestor 

202,80 EUR ročne (20,28 EUR/m²/rok) – parkovací box 

Energie a služby dodávka elektriny: 

125 EUR + DPH   (150 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 

dodávka studenej a teplej vody: 

166,67 EUR + DPH   (200 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 

dodávka tepla na vykurovanie: 

62,50 EUR + DPH   (75 EUR s DPH preddavkovo mesačne) 

 

vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2023 

Nájomné od 1.3.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 9/2018 

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 126,94 m2 – nevyužívané 

kuchynské priestory a súvisiace skladové priestory – ktoré sa 

nachádzajú v budove súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci 

Bratislava – mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I, 

katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísanej na LV 

č. 6684, vydanom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 

druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ktorá 

sa nachádza na pozemku parcelné č. 2408/5 o výmere 2637 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Arriba, s.r.o., Mozartova 23, 811 02 Bratislava, IČO : 35 712 066 

Účel nájmu, spôsob  výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou a predajom 



12/27 

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Výška nájomného 61,45 EUR/m2/rok  (7800,46 EUR ročne bez DPH) 

Energie a služby služby spojené s užívaním predmetu nájmu sú:  

dodávka elektriny, dodávka plynu, dodávka vody, odvoz a 

likvidácia odpadov, a protipožiarna ochrana platené paušálne 

v predpokladanej hodnote 1 310 EUR 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 30.9.2023 

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. 10/2018 

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 - miestnosť č. 05 o rozlohe 55 m2, ktorá  sa 

nachádza v budove/stavbe súpisné č.3278, pavilón CH1, -1 podlažie 

budovy Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej 

fakulty, Ilkovičova 6, Mlynská dolina v Bratislave IV – Karlovej 

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

727 vydanom Okresným úradom v Bratislave - katastrálnym 

odborom, druh stavby 11 - budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum, číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza 3049/1 

o výmere 11701 m2 

Identifikácia nájomcu PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o., Špitálska 10,  

811 01 Bratislava IČO: 35 761 717 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

výroba potravinárskych výrobkov 

Výška nájomného 66 EUR/m2/rok (3 630 EUR ročne) 

Energie a služby elektrická energia 

samostatný elektromer 

dodávka elektrickej energie bude fakturovaná prenajímateľom, 

v zastúpení správcom na základe reálnej spotreby podľa 

samostatného elektromeru k predmetu nájmu, 

vodné a stočné 

samostatný vodomer 

dodávka vody a stočné budú fakturované prenajímateľom 

v zastúpení správcom na základe reálnej spotreby podľa 

samostatného vodomeru  k predmetu nájmu 

odvoz odpadu 

0,94  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

teplo 

47,74 EUR s DPH/mesiac/ 55 m2  

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

priestor nájomca technicky zhodnotí pre vlastné účely tak, že 

technické zhodnotenie predmetu nájmu v rozsahu stavebných úprav, 
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ktoré nie je možné oddeliť od stavby prenajímateľa prenechá 

(daruje) po skončení nájmu prenajímateľovi, pričom priestor po 

skončení nájmu odovzdá prenajímateľovi bez akýchkoľvek 

finančných nárokov 

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. 11/2018 

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 25,6 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok B, 1NP) na ulici Staré Grunty 

36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 

„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 

2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu GOOD SERVICE, s. r. o., Bosákova 7, Bratislava 851 04 

IČO: 45 428 310 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 024 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.2.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 12/2018 

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 50,94 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok N, 3NP) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 
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Identifikácia nájomcu Integrity Life z. ú., Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 15528341 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

organizovanie seminárov 

Výška nájomného 36,67 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 867,97 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 14,67 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 30.9.2018 

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. 13/2018 

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 181,24 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, 2NP), na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu LUX communication - Spoločenstvo pre šírenie hodnôt evanjelia 

v médiách, Kapitulská 4, 811 01 Bratislava - Staré Mesto 

IČO: 30 813 000 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie (9,15 m2), sklady (115,76 m2),  

nahrávacie štúdia (32,72 m2) zvyšok (23,61 m2) sú chodby a toalety 

Výška nájomného 33,19 EUR/m2/rok bez DPH  

kancelárie a nahrávacie štúdia 50 EUR/m2/rok bez DPH,  

sklady, chodby a toalety 28,14 EUR/m2/rok bez DPH 

(6015,36 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.11.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 14/2018 

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 219,69 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Modify s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť 

Rača 831 06     IČO: 50 485 229 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie a štúdiá 

Výška nájomného 46 EUR/m2/rok bez DPH  

(10 105,74 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2021 

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. 15/2018 

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 27,52 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok L, 4NP) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu P.J. Servis, s.r.o., Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO: 44 488 980 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 376 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.1.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 
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osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 16/2018 

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 219 m2, (PLUSIM spol. s.r.o. 147,8 m2 

a 71,2 m2 spoločný priestor so spoločnosťou Plus Academia spol. 

s.r.o., z celkovej výmery spoločných priestorov 126 m2), ktoré sa 

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

1.posch.) na ulici staré Grunty 36, v obci Bratislava - m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 

stavba nachádza 

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

IČO: 35 818 565 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(9 855 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2021 

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. 17/2018 

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 steny na inštaláciu 2 ks reklamného zariadenia citylight 

A1, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, 

blok A, prízemie, bočná stena pri výťahoch  a blok B, prízemie, 

bočná stena pri výťahoch), na ulici Staré Grunty 36 v obci 

Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre 
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školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 

5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., Bencúrova 5, Bratislava 

821 04    IČO: 31 426 051 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie reklamných zariadení 

Výška nájomného 100 EUR/ks/rok bez DPH  

(200 EUR bez DPH ročne). 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2023 

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. 18/2018 

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 17,08 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok J , 1PP), na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ROYAL HERB s.r.o., Sasinkova 9, Bratislava 811 08 

IČO: 47 493 011 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 30 EUR/m2/rok bez DPH  

(512 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.10.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 19/2018 

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 
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v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 29,94 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok I, 1 NP) na 

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

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

IČO: 36 345 580 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  

(1 497 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.7.2017 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 20/2018 

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 104,50 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok S, 1NP) na ulici 

Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres 

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, 

druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo 

parcely 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu JUDr. Ladislav Tóth 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie posilňovne (89,7 m2) + šatňa (5,86 m2),  

sklady (6,87 m2) (pre študentov) 

 

Výška nájomného 1 EUR/m2/rok bez DPH  

(104,50 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 10 EUR/m2/rok plus DPH (len elektrická energia 

a teplo) 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 31.3.2023 

Technické zhodnotenie 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. 21/2018 

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  

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 co, s. r. o., 1363, Veľké Leváre 908 73 

IČO: 50 342 088 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie jedálne - reštaurácie rýchleho občerstvenia 

s letnou terasou 

Predmetom Dohody o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov 

č. 017/2016, reg. č. IV/26/16/VMĽŠ je zmena v osobe nájomcu SOLE GRILL s.r.o. na 

nového nájomcu SOLE GRILL co, s. r. o. 

 

II. 

mení uznesenie č. 98/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017 takto: 

 

pôvodné znenie 

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

IČO: 45 476 519 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu SOLE GRILL co, s. r. o., 1363, Veľké Leváre 908 73 

IČO: 50 342 088 

 

Uznesenie č. 22/2018 

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 – miestností č. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35 s celkovou výmerou 407,73 m2, 

ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6162, 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 Bratislava –  

Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, druh stavby 20–

Iná budova, číslo parcely 3117/6 o výmere 3 512 m2, na ktorej sa  

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04  Bratislava II. 

IČO: 35 825 537 

Účel nájmu, spôsob  prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, zriadenie skladov, 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

chodby, šatne pre zamestnancov, kancelárie a priestorov na výrobu 

a prípravu jedál 

Výška nájomného a) Výrobná časť, priestor na prípravu jedál, priestor na výdaj stravy 

                                              237,29 m2     39,83 EUR/m2/rok 

b) Skladové priestory, kancelárie    116,36 m2     20,00 EUR/m2/rok 

c) Chodby                                          54,08 m2     11,50 EUR/m2/rok 

Nájom spolu:     12 400,38 EUR/rok  

Nájom je oslobodený od DPH.   

Energie a služby Cena za poskytované služby a dodávku energií  bude od 01.10.2018 

vo výške 7 218,36 EUR vrátane DPH /rok, 

Spotreba elektrickej energie a plynu budú faktúrované na základe 

skutočnej spotreby, nameranej elektromerom a meračom plynu. 

Doba nájmu od 1.10.2018 do 30.9.2023 

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. 23/2018 

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.  923, a č.  924 v celkovej výmere 

40 m2, ktoré sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  B9, na 

1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. 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, parcela č. 3146 

o výmere 570 m2 na ktorej sa  stavba  nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská arbitrážna a. s., Karloveské rameno 6,  841 04  Bratislava 

IČO: 35922761 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok (1 593,20 EUR ročne za celkovú výmeru 40 m2 

prenajatých  priestorov)  

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Cena  za  poskytované  služby  – elektrická energia a ostatné služby  

je vo  výške 1059,98 EUR/ rok bez DPH,  vypočítaná na základe 

cien a nákladov v roku 2017.  

z toho:  

elektrická energia   606,15 EUR bez DPH 

ostatné služby         453,83 EUR bez 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 1.4.2018  do 31.3.2020 

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. 24/2018 

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 - ostatná plocha o výmere 30 m², na ktorej stoja dve 

prenosné bunky o výmere 2 x 15 m2, parcela č. 3017/17, k. ú. 

Karlova Ves, LV 727 

Identifikácia nájomcu Ing. Henrich  Hržič, Poľná 3, 900 25 Chorvátsky Grob 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

odstavná plocha, na ktorej stoja dve prenosné bunky, na sklad 

materiálu 

Výška nájomného odstavná plocha: 

14,00 EUR/m2/rok  (420,00 EUR ročne plus 84,00 EUR DPH) 

prenájom dvoch prenosných buniek: 

2,60 EUR/m2/rok  (78,00 EUR ročne plus 15,60 EUR DPH) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.4.2018 do 28.2.2021 

Nájomné od 1.3.2018 do 31.3.2018 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 25/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 316 o výmere 13,11 m2,  

č. 318 o výmere 13,78 m2, č. 320 o výmere 13,11 m2 a ½ soc. 

zariadenia k miestnosti č. 317b o výmere 4,46 m2, t. j. 2,23 m2 a 

soc. zariadenie k miestnosti č. 317c o výmere 4,46 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 

Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava 

IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. 

stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  

841 04 Bratislava     IČO: 31808301 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárske miestnosti pre trénerov klubu 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 316, 318, 320 

15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosti č. 317b, 317c 

spolu: 1 700,35 EUR ročne 
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Energie a služby 30 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 

Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 

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. 26/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 313 o výmere 13,58 m2 a 

č. 314 o výmere 13,08 m2 a soc. zariadenie č. 317a o výmere 

4,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, 

Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, 

okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, 

č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Vajda Group, s.r.o., Pri Starom Letisku 1/a, 831 07 Bratislava 

IČO: 35750006 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárske miestnosti pre trénerov 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 313 a č. 314 

15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317a 

spolu: 1 133,30 EUR ročne 

Energie a služby 20 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 

Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 

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. 27/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 321 o výmere 13,78 m2 a č. 

322 o výmere 13,11 m2 a 317d soc. zariadenie o výmere 4,46 m2, 

ktoré sa nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, 

Lodenice UK na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, 

okres Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, 

č. par. 3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Turist klub Filozof Bratislava, Gondova 2, 811 02 Bratislava 

IČO: 30808022 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

kancelárske miestnosti pre trénerov klubu 
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predmetu nájmu 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 321 a 322 

15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317d 

spolu: 1 142,50 EUR ročne 

Energie a služby 20 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 

Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 

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. 28/2018 

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 

miestnosti na III. nadzemnom podlaží č. 315 o výmere 13,78 m2 a 

soc. zariadením č. 317b o výmere 4,46 m2 v ½ t. j. 2,23 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 

Botanickej ul. č. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres 

Bratislava IV., k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 

3141, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu KARPATY Klub horských športov, Rovniakova 20,  

851 02 Bratislava    IČO: 30807173 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárska miestnosť pre trénerov klubu 

Výška nájomného 40 EUR/m2 /rok za miestnosti č. 315 

15 EUR/m2 /rok za soc. miestnosť č. 317b 

spolu: 584,65 EUR ročne 

Energie a služby 10 EUR/mesiac + DPH za energie a služby spojené s užívaním NP 

Doba nájmu od 15.4.2018 do 14.4.2023 

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. 29/2018 

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 - aula UK na Šafárikovom námestí č. 6 

v Bratislave 

Identifikácia nájomcu Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo 

námestie č. 18, 814 37 Bratislava   IČO: 00 157 805 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

zabezpečenie promócií, imatrikulácií a na otvorenie akademického 

roka 
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predmetu nájmu VŠVU bude aulu UK využívať podľa vopred stanovených termínov 

na základe objednávky. 

Výška nájomného 100 EUR za každú začatú hodinu využívania priestorov auly UK 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 15.6.2018 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. 30/2018 

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 

miestnosti na I. nadzemnom podlaží (bývalé bistro), ktorá sa 

nachádza v budove Centra univerzitného športu, Lodenice UK na 

Botanickej ul. 7, Bratislava, MČ Karlova Ves, okres Bratislava IV., 

k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 727, č. par. 3141, súp. č. 

stavby 6216 

Identifikácia nájomcu Akademický športový klub DUNAJ, Na Riviére 22,  

841 04 Bratislava     IČO: 31808301 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prezliekanie a odkladanie oblečenia detí, prípadne aj uchýlenia sa 

pred nepriazňou počasia, počas organizovania denného letného 

detského vodáckeho sústredenia s predpokladaným počtom 10-12 

detí týždenne 

Výška nájomného 65 EUR/ týždenne za skutočne uskutočnený turnus 

Vyúčtovanie bude realizované za každý príslušný týždeň jednou 

faktúrou. 

Energie a služby Cena za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

(využívanie toalety a studenej a teplej vody) bude fakturovaná 

a základe skutočnej spotreby na základe odpočtu vodomeru, ktorý je 

inštalovaný priamo v sociálnom zariadení po ukončení doby nájmu. 

Doba nájmu mesiac júl a august 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. 31/2018 

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  

predmetu nájmu 

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

južná štítová stena bloku B  626,70 m2 
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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 

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme č. 024/2017, reg. č. Z/2018/117/IV/VMĽŠ/MO je 

zmena výšky nájomného a doby nájmu, a to v súlade s uznesením Akademického senátu UK 

č. 90/2017 a skutočnosťou, že na základe podmienok zmluvy o nájme poskytol nájomca 

prenajímateľovi reklamné zariadenie bezodplatne v období od 1.7.2017 do 31.12.2017. 

 

II. 

mení uznesenie č. 90/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017 takto: 

 

pôvodné znenie 

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. 

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. 

nové znenie 

Výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 

Doba nájmu od 1.7.2017 do 31.12.2022 

 

 

Bod č. 9: Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2017 

Prorektor UK pre rozvoj a súčasne konateľ UK Veda, s.r.o. doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

v úvodnom slove informoval, že spoločnosť UK Veda, s.r.o. dosiahla za rok 2017 záporný hospodársky 

výsledok po zdanení vo výške 12 539 €. Hlavným zdrojom výnosov je prevádzkovanie e-shopu 

s predajom literatúry Vydavateľstva UK a marketingových predmetov UK. 

 

Predseda Dozornej rady UK Veda, s.r.o. prof. PhDr. František Gahér, CSc. informoval, že Dozorná rada 

UK Veda, s.r.o. odporučila AS UK vziať na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 

2017 a schváliť riadnu účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. ku dňu 31.12.2017. 

 

Predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

informoval, že komisia prerokovala výročnú správu o činnosti na zasadnutí dňa 16. marca 2018 a vzala 

ju na vedomie. Komisia zároveň odporučila Dozornej rade UK Veda s.r.o. zvážiť ďalšie smerovanie 
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spoločnosti UK Veda s.r.o. 

 

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

prerokovala výročnú správu o činnosti na zasadnutí dňa 14. marca 2018 a odporučila ju AS UK vziať 

na vedomie. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrhy uznesení. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

14 43 23 43 0 0 

 

Uznesenie č. 32/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

15 43 23 43 0 0 

 

Uznesenie č. 33/2018 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. zostavenú k 31. 12. 2017. 

 

 

Bod č. 10: Informácia o príprave návrhu hodnotenia výsledkov výskumu na vysokých školách 

Prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

prezentoval návrh ním vedenej pracovnej skupiny, ktorá vznikla na základe požiadavky MŠVVaŠ SR, 

na hodnotenie výsledkov výskumu na vysokých školách podľa modifikovanej REF (Research 

Excellence Framework) metodiky. Cieľom hodnotenia výsledkov výskumu na fakulte/vysokej škole je 

identifikácia a hodnotenie excelentného výskumu vo vzťahu k medzinárodným štandardom. Cieľom 

nie je plošné hodnotenie všetkých výsledkov výskumu na vysokých školách. Základným princípom 

hodnotenia vedných odborov je citlivá kombinácia peer review posudzovania a nevynechateľných 

scientometrických údajov. Odporúčaným hodnotiacim obdobím je 6 rokov. Návrh pracovnej skupiny 

podporujú aj reprezentácie vysokých škôl (Klub dekanov, Rada vysokých škôl). 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu, v ktorej vystúpili: prof. Ing. Ján Rudy, CSc., rektor UK prof. RNDr. 

Karol Mičieta a prorektor UK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

 

Počet prítomných členov Akademického senátu UK počas rozpravy klesol na 33, čím sa Akademický 

senát UK stal neuznášaniaschopným. Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v súlade 

s ustanovením čl. 25 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK zasadnutie ukončil.  

 

Predseda AS UK poprial členom AS UK a hosťom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. 

 

 

Koniec zasadnutia:  16.45 hod. 

 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 

 

 

Návrhová komisia: 

 

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.    ................................................................. 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.    ................................................................. 

 

Tomáš Rokos       ................................................................. 


