UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
_______________________________________________________________________________________
Bratislava 09. 05. 2018

Výpis uznesení
z 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 9. mája 2018
Uznesenie č. 34/2018
Akademický senát UK schvaľuje program 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 9. mája 2018 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Výročná správa o činnosti UK za rok 2017.
Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Karlova Ves).
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého parku UK za roky 2016 a 2017.
Informácia o projekte Centrum aktívneho starnutia.
Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019.
Návrh na zriadenie Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie
legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Záver.

Uznesenie č. 35/2018
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
MUDr. Erika Macháčová, PhD.,
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. a
Monika Čičová.
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Uznesenie č. 36/2018
Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave
za rok 2017.
Uznesenie č. 37/2018
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh rektora UK na predaj
pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 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.
Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 727,
k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/73, 2975/77, 743/13. Celková výmera pozemkov je 103 m2, plochy
jednotlivých parciel sú 20 m2, 64 m2 a 19 m2. Cena predmetných nehnuteľností bola určená
znaleckým posudkom vo výške 17 500 eur (slovom: sedemnásťtisícpäťsto eur).
Uznesenie č. 38/2018
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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory školskej kuchyne a jedálne o výmere 420 m2 a
skladové priestory o výmere 15,24 m2 nachádzajúce sa na ulici
Nábr. arm gen. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo
4298, číslo parcely 20823
GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, 851 06 Bratislava
IČO: 44 822 316
poskytovanie stravovacích služieb študentov a zamestnancov
FTVŠ UK
36 144 EUR ročne(t. j. 3 012 EUR mesačne)
Dodávka tepla:
260 EUR + DPH, t. j. 312 EUR preddavkovo mesačne
Dodávka teplej a studenej vody:
55 EUR + DPH, t. j. 66 EUR preddavkovo mesačne
Dodávka elektriny:
554 EUR + DPH, t. j. 664,80 EUR preddavkovo štvrťročne
Dodávka plynu:
554 EUR + DPH, t. j.664,80 EUR preddavkovo štvrťročne
Komunálny odpad:
216,67 EUR + DPH, t. j.260 EUR preddavkovo mesačne
Vyúčtovanie najneskôr do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roku.
od 1.10.2018 do 30.9.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 39/2018
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

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

Energie a služby

nebytové priestory na umiestnenie 1 kusa predajného automatu na
kávu a horúce nápoje o výmere 1 m2 chodby na 1. nadzemnom
podlaží v budove Edukačné centrum JLF UK, súpisné číslo stavby
11161, na ulici Malá Hora 4C v Martine, katastrálne územie Martin,
zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere
2 725 m2
Andrej Maťovčík, SZČO, Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin
IČO: 44061242
prevádzkovanie jedného kusa predajného automatu na kávu a
horúce nápoje
nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH
platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom
mesiaci kalendárneho roka
a) Cena za služby: stráženie, odvoz smetí a likvidácia odpadu je určená paušálne za 1 m2 : 60 EUR za rok, plus DPH (20 %) , t. j.
72 EUR vrátane DPH. Upratovanie si zabezpečí nájomca sám.
b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe
skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastného elektromeru na
predajnom automate 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 vlastného vodomeru na predajnom
automate 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.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Platba za služby: stráženie, likvidácia odpadu - polročne vopred –
k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci kalendárneho roka.
Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov:
štvrťročne po skončení štvrťroka.
od 1.7.2018 do 14.8.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 40/2018
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
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komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom
nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

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

Energie a služby

nebytové priestory na umiestnenie 5 ks predajných automatov na
kávu a horúce nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a 1 ks
predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2, t. j.
spolu 6 m2 pre 6 predajných automatov v objektoch JLF UK
v Martine:
a) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 1. nadzemnom podlaží v budove Aula MAGNA JLF UK,
súpisné číslo stavby 10701, na ulici Malá Hora 4A v Martine,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo
parcely 155/7 o výmere 1 999 m2,
b) o výmere 2 m2 chodby (na 1 automat na kávu a 1 tovarový
automat), ktorá sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v budove
teoretických ústavov JLF UK, súpisné číslo stavby 4066, na ulici
Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste
vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 1 787 m2,
c) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 2. nadzemnom podlaží vedľa oddychovej zóny v budove
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK, súpisné
číslo stavby 10894, na Ul. L. Novomeského 7A v Martine,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo
parcely 172/193 o výmere 727 m2,
d) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa nachádza
na 1. nadzemnom podlaží v budove Ústavu ošetrovateľstva JLF
UK, súpisné číslo stavby 4067, na ulici Malá Hora 5 v Martine,
katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 3971,
číslo parcely 158/2 o výmere 1 059 m2,
e) o výmere 1 m2 chodby (na 1 automat na kávu), ktorá sa
nachádza na 2. nadzemnom podlaží v budove Martinské centrum
pre biomedicínu BIOMED Martin, súpisné číslo stavby 11161, na
ulici Malá Hora 4D v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané
na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 151/11 o výmere 2 725 m2.
Spolu prenájom 6 m2 na 6 predajných automatov.
Vladimír Borko T 613, SZČO, Veľkonecpalská 142,
971 01 Prievidza
IČO: 34956212
prevádzkovanie 5 kusov predajných automatov na kávu a horúce
nápoje - o výmere 1 m2 na každý automat a prevádzkovanie 1 kusa
predajného automatu na predaj kusového tovaru o výmere 1 m2
nájomné na rok za 1 m2: 100 EUR bez DPH (na 1 automat), spolu za
celkovú plochu (6 m2 – na 6 automatov 600 EUR ročne bez DPH)
platba nájomného: polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom
mesiaci kalendárneho roka
a) Cena za služby: upratovanie, stráženie, odvoz smetí a likvidácia
odpadu - je určená paušálne za 1 m2 (1 automat) : 120 EUR za rok,
plus DPH (20 %) , t. j. 144 EUR vrátane DPH. Spolu za 6 m2
(6 automatov) 720 EUR ročne bez DPH, 864 EUR ročne s DPH.
b) Cena za služby: dodávka elektrickej energie: na základe
skutočnej spotreby podľa odpočtu vlastných meračov spotreby
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nájomcu (elektromerov 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
(vodomerov na predajných automatoch 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.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Platba za služby: upratovanie, stráženie, likvidácia odpadu polročne vopred - k 15. dňu v druhom a ôsmom mesiaci
kalendárneho roka.
Platba za elektrickú energiu a vodu - podľa odpočtu meračov:
štvrťročne po skončení štvrťroka.
od 1.7.2018 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 41/2018
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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie

spojená kancelária o rozlohe 64,50 m2 v pavilóne CH-1III ( G ),
Ilkovičova 6, číslo kancelárie G-408 + 1 podlažie, v budove
Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedeckej fakulty,
súp. č. 5694, zapísanej na LV č.727 pre k. ú. Karlova Ves, obec
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na
parcele č. 3048/4 o rozlohe 3931 m2
Falcon Intl. s.r.o., Slnečná 337/2, 922 31 Sokolovce
IČO : 47 213 531
kancelária pre poskytovanie činností v oblasti sťahovacích služieb
66 EUR/m2/rok
elektrická energia .................... 17,34 EUR s DPH/mesiac
teplo.......................................... 55,08 EUR s DPH/mesiac/64,50 m2
vodné ......................................... 6,52 EUR s DPH/mesiac/2 osoby
stočné.......................................... 6,42 EUR s DPH /mesiac/2 osoby
zrážková voda............................ 2,74 EUR s DPH/ mesiac/64,50 m2
odvoz odpadu............................ 2,00 EUR bez DPH/mesiac/2 osoby
Celkom..................................... 90,10 EUR/ mesiac
od 1.9.2018 do 31.8.2023
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. 42/2018
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

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

nebytové priestory o výmere 34,17 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok B, suterén2), 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
GLOBAL ARAB EXPORT, s. r. o.,
Černyševského č. 10, Bratislava 851 01 IČO: 46 381 589
sklad
50 EUR/m2/rok bez DPH
(1 708,50 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.7.2018 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 43/2018
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

nebytové priestory o výmere 47,86 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, 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 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
GRAND SLOVAKIA, s.r.o., Sídlo: Okružna 128, Dudince, 962 71
IČO: 36 011 045
kancelária a sklad
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predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

40 EUR/m2/rok bez DPH
(1 914,40 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.7.2018 do 30.6.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 44/2018
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

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

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 32 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, vestibul, 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
Mgr. Pavol Cibulka, Svätoplukova 8, 97201 Bojnice
IČO: 35382881
predajňa výpočtovej a kancelárskej techniky, školských a
kancelárskych potrieb, dekoračných a darčekových predmetov,
kancelárskych služieb (vrátane tlačových a kopírovacích služieb)
76,35 EUR/m2/rok bez DPH
(2443,20 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.6.2018 do 30.4.2021
Nájomné od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude vyfakturované na základe
osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve.
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. 45/2018
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

a) pozemok o výmere 39,27 m2, ktorý sa nachádza v areáli
VI Družba pod budovou D1, číslo parcely 3118, o výmere 1583 m2,
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou
katastra pre hl. mesto SR
b) pozemok o výmere 14,28 m2, ktorý sa nachádza v areáli
VI Družba pri budove D1, číslo parcely 3117/16, o výmere 877 m2,
na ulici Botanická 25, v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste
vlastníctva č. 727, vydanom katastrálnym úradom – Správou
katastra pre hl. mesto SR
R.D.M, spol. s r.o., Pri starej prachárni 10, 831 04 Bratislava
IČO: 35 848 529
prevádzkovanie kaviarensko-spoločenských priestorov a vonkajšej
letnej terasy
a) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 39,27 m2 predmetu nájmu časti
pozemku
b) 21,06 EUR/m2/rok za výmeru 14,28 m2 predmetu nájmu časti
pozemku - alikvotne z ročného nájmu za dobu nájmu od 01.06.2018
do 30.09.2018.
bez energií a služieb
a) od 01.06.2018 do 31.12.2022
b) od 01.06.2018 do 30.09.2018 (terasa je nezastrešená, vhodná na
využitie len počas letných mesiacov)
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. 46/2018
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

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

Doba nájmu

nebytové priestory plochy 14,42 m2 nachádzajúce sa na prízemí
historickej budovy UK na Šafárikovom nám. 6, Bratislava na parc.
č. 206 v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto,
okres Bratislava l.
Delikanti s.r.o., Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava
IČO: 46884033
bufet
76,57 EUR/m2/ročne, t. j. 1104,14 EUR ročne
nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 276,04 EUR
Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod
povrchovej vody) budú platené zálohovo 50 EUR mesačne, t. j.
štvrťročne 150 EUR.
od 14.5.2018 do 13.5.2023
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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. 47/2018
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory plochy 89,16 m2 nachádzajúce sa na prízemí
budovy č. súpisné 316, na parc. č. 2033/1 v k. ú. Lučenec, na ul.
Novohradská č. 1, Lučenec
Mesto Lučenec, ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181
kancelárie mestského úradu
17 EUR/m2/ročne, t. j. 1515,72 EUR ročne
nájomca bude uhrádzať nájomné štvrťročne vo výške 378,93 EUR
Náklady na energie (dodávka el. energie, vody a stočné a odvod
povrchovej vody) budú hradené priamo dodávateľom médií a
služieb na základe Príkaznej zmluvy prenajímateľa a nájomcu.
od 1.6.2018 do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 48/2018
Akademický senát UK berie na vedomie žiadosť o udelenie súhlasu s uzatvorením nájmu
nehnuteľného majetku predloženú dekanom FaF UK zo dňa 18.4.2018 - nebytové priestory
o výmere 679,40 m2, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy Farmaceutickej fakulty na adrese
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava III, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Bratislava III
Nové Mesto, zapísané na list vlastníctva č. 1401 vedeným Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, druh stavby iná budova, súpisné číslo 78, číslo parcely 11279/1 o výmere 4196
m2, na ktorej sa stavba nachádza, a to s nájomcom, na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 8
zákona č. 176/2004 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. Predmet nájmu slúži
na účely prevádzkovania reštaurácie a študentskej jedálne.
Uznesenie č. 49/2018
Akademický senát UK mení uznesenie č. 90/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa
28. júna 2017 v znení uznesenia č. 31/2018 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca
2018 takto:
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pôvodné znenie
Výška nájomného

6 500 EUR/m2/rok bez DPH

nové znenie
Výška nájomného

6 500 EUR/rok bez DPH

Uznesenie č. 50/2018
Akademický senát UK berie na vedomie Správu o vedeckovýskumnej činnosti Vedeckého
parku UK za roky 2016 a 2017 s pripomienkami.
Uznesenie č. 51/2018
Akademický senát UK berie na vedomie informáciu dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK
o projekte Centrum aktívneho starnutia.
Uznesenie č. 52/2018
Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od
1. januára 2017 do 31.decembra 2017.
Uznesenie č. 53/2018
Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
schvaľuje Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019.
Uznesenie č. 54/2018
Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
I.
zriaďuje Dočasnú komisiu Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov
v oblasti vysokého školstva (ďalej len „dočasná komisia“),
II.
poveruje dočasnú komisiu nasledovnými úlohami:
a) priebežne sledovať legislatívne návrhy, zámery legislatívnych návrhov a koncepčné
dokumenty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti
vysokého školstva,
b) vyhodnocovať dopad materiálov uvedených pod písmenom a) na činnosť, vnútorné
usporiadanie, akademickú samosprávu a riadenie Univerzity Komenského v Bratislave,
c) pripravovať pre Akademický senát UK návrhy stanovísk k materiálom uvedených pod
písmenom a).
Uznesenie č. 55/2018
Akademický senát UK volí
doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.,
prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc.,
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RNDr. Róberta Kysela, PhD.,
doc. Mgr. Vincenta Múcsku, PhD.,
doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.,
Mgr. Janu Šmelkovú, PhD.,
doc. Mgr. Mareka Števčeka, PhD.,
RNDr. Evu Viglašovú a
Bc. Filipa Vincenta
za členov Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov
v oblasti vysokého školstva.

Uznesenie č. 56/2018
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. za predsedu
Dočasnej komisie Akademického senátu UK pre posúdenie legislatívnych návrhov v oblasti
vysokého školstva.

Uznesenie č. 57/2018
Akademický senát UK žiada vládu Slovenskej republiky o právnu garanciu finančných
prostriedkov, ako boli verejne prisľúbené v sume 50 mil. EUR na rekonštrukciu vysokoškolských
internátov. Právna garancia je nevyhnutná na začatie verejného obstarávania na realizáciu tohto
zámeru. Ostatné formy finančnej podpory sú vítané nad rámec verejného prísľubu.

Uznesenie č. 58/2018
Akademický senát UK dopĺňa schválený program 15. riadneho zasadnutia Akademického
senátu UK tak, že za bod č. 11 programu zasadnutia sa vkladá nový bod č. 11a s názvom „Návrh
rektora na vymenovanie člena Vedeckej rady UK“.

Uznesenie č. 59/2018
Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie Mgr.
Milana Juríka, PhD. za člena Vedeckej rady UK.

Uznesenie č. 60/2018
Akademický senát UK podporuje zásadné pripomienky Slovenskej rektorskej konferencie k návrhu
novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania tak, ako boli prijaté na 83. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie dňa 30. apríla
2018.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK
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