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_______________________________________________________________________________________ 

Bratislava   29. 06. 2018 

V ý p is  u zn e s en í  

zo 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2018 

 

Uznesenie č. 61/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 27. júna 2018 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017. 

5. Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. 

6. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie 1.2.2019 - 31.1.2023. 

7. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Martin, Vrútky). 

8. Návrh rektora UK na predaj pozemkov (k. ú. Mošovce). 

9. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

10. Informácia o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK v roku 2018. 

11. Disciplinárny poriadok UK pre študentov. 

12. Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov. 

13. Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK. 

14. Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2018 - 

2020. 

15. Potvrdenie členstva v stálych komisiách Akademického senátu UK. 

16. Rôzne. 

17. Záver. 

 

Uznesenie č. 62/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD. a 

Monika Čičová. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Uznesenie č. 63/2018 

Akademický senát UK  

I. 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017, 

II. 

schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017 podľa 

písomne predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 64/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 65/2018 

Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na 

rektora UK (príloha Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK) 

I. 

vyhlasuje voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023, 

II. 

určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK na obdobie od 2.7.2018 

do 31.10.2018, 12.00 hod., 

III. 

určuje, že volebné zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční 14.11.2018 (streda) 

o 9.00 hod. v aule UK, 

IV. 

schvaľuje odporúčaný vzor návrhu kandidáta na kandidáta na rektora UK. 
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Návrh kandidáta na kandidáta na rektora  

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Navrhovateľ:
*
....................................................................................................................................... 

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

(meno, priezvisko a tituly, označenie fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak je navrhovateľ členom Správnej rady UK označenie, že ide o člena Správnej rady UK) 

 

Korešpondenčná adresa: .................................................................................................................... 

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

E-mail: ..................................................................................................................................................  

 

Za kandidáta na kandidáta na rektora Univerzity Komenského v Bratislave  

na funkčné obdobie od 1. febrára 2019 do 31. januára 2023 navrhujem: 

 

Meno, priezvisko a tituly: ...................................................................................................................  

Korešpondenčná adresa: .................................................................................................................... 

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

E-mail: ..................................................................................................................................................  

Aktuálne zamestnanie: ........................................................................................................................ 

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

(ak kandidát pôsobí na UK, názov fakulty alebo inej súčasti UK;  

ak kandidát nepôsobí na UK, názov zamestnávateľa a adresa)  

 

Ako navrhovateľ kandidáta na kandidáta na rektora UK súhlasím so zverejnením môjho mena, 

priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu. 

 

V ...................................... dňa ...................        

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

                   podpis navrhovateľa 

 

Stručný pracovný životopis (maximálne trojstranový – normostrana má 1800 znakov) 

kandidáta na kandidáta na rektora UK je prílohou tohto návrhu/nie je prílohou tohto návrhu. 

(Ak stručný pracovný životopis kandidáta na kandidáta na rektora nebude podaný, návrh 

nebude akceptovaný!) 

 
Programové tézy kandidáta na kandidáta na rektora UK (maximálne dvojstranové – normostrana má 1800 

znakov) sú prílohou tohto návrhu/nie sú prílohou tohto  návrhu. 
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Vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave na obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Zároveň súhlasím 

so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz. 

 

V ...................................... dňa ...................        

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

                   podpis kandidáta 

___________________________________________________________________________ 

Tento návrh je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora 

UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava, miestnosť 

č. 1 v historickej budove UK od 2.7.2018 najneskôr do 31.10.2018, 12.00 hod. 

 

* navrhovateľ musí byť členom akademickej obce UK alebo členom Správnej rady UK 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo 

námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“). 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté členom volebnej komisie, zamestnancovi kancelárie Akademického senátu UK a členom 

Akademického senátu UK a v rozsahu uvedenom vyššie v tomto návrhu budú zverejnené na webovom sídle UK a na úradnej výveske 

UK. 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia našich zákonných povinností na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR* a úloh vo 

verejnom záujme na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nemôžete navrhnúť kandidáta na 

kandidáta na rektora, resp. kandidovať na funkciu rektora. 

Podľa čl. 21 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať voči verejným záujmom, ktoré sledujeme.  

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme. Proti tomuto verejnému záujmu však máte právo 

kedykoľvek namietať. 

Ak budete namietať, UK nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 

Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Právo namietať ako aj ostatné Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne 

prostredníctvom našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej kontaktné údaje 

sú:  

e-mail: dpo@uniba.sk 

korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií, Šafárikovo 

námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  

Bližšie informácie o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajov si môžete prečítať v našich podmienkach ochrany 

súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou. 

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 



5/24 

Uznesenie č. 66/2018 

Akademický senát UK podľa čl. 46 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK určuje, 

že na voľbu predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 67/2018 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Gašpara Fronca za predsedu volebnej komisie 

na voľby kandidáta na rektora UK. 

 

Uznesenie č. 68/2018 

Akademický senát UK volí  

PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD., 

Mgr. Martina Daňka, PhD., 

PhDr. Anikó Dušíkovú, PhD., 

doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.,  

Mgr. Viktora Svetského, 

doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc., 

doc. Mgr. Miroslava Vaváka, PhD. a 

Mgr. Filipa Vincenta 

za členov volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK. 

 

Uznesenie č. 69/2018 

Akademický senát UK  

I. 

schvaľuje návrh rektora UK na predaj pozemkov, a to na základe obchodnej verejnej súťaže podľa 

§ 5 ods. 2 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: 

1. Pozemkov a stavieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 299, 

k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, Ul. Sklabinská 26 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9 125 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria,  

- pozemok parc. č. KN 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria.  

b) Stavby: 

- Predklinické ústavy, súpisné č. 156, postavené na pozemku parc. č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 

- budova Ústavu farmakológie 

- budova Ústavu verejného zdravotníctva 

- budova Ústavu patologickej fyziológie 
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- budova Vrátnice 

- budova Centrálneho zverina 

- objekt autogaráží 

- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 

- prefabrikované, panelové garáže. 

Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 776 000,00 EUR, t. j. 

primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 543 200,00 EUR. 

2. Pozemkov a budov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste vlastníctva č. 2041, 

k. ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin, Ul. J. Kalinčiaka 2 

a) Pozemky: 

- pozemok parc. č. KN 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria  

b) Stavby: 

- budova Ústavu molekulovej biológie, súpisné č. 3306, postavená na pozemku parc. 

č. 707/3. 

Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom vo výške 68 100,00 EUR, t. j. 

primeraná cena znížená o 30 % predstavuje 47 670,00 EUR. 

II. 

žiada rektora UK, aby predložil Akademickému senátu UK písomnú informáciu o použití 

finančných prostriedkov získaných predajom nepotrebného nehnuteľného majetku - pozemkov 

a stavieb nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Martin a Vrútky. 

 

Uznesenie č. 70/2018 

Akademický senát UK 

I. 

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 v spoluvlastníckom podiele UK 1/6, zapísané na liste vlastníctva 

č. 1292, k. ú. Mošovce, parcely registra C, pozemok parc. č. KN 905/3 o výmere 50 m2, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. č. KN 905/4 o výmere 264 m2, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Cena predmetných nehnuteľností bola určená znaleckým 

posudkom vo výške 185,00 EUR (slovom jedenstoosemdesiatpäť eur). 

II. 

žiada rektora UK, aby predložil Akademickému senátu UK písomnú informáciu o použití 

finančných prostriedkov získaných predajom nepotrebného nehnuteľného majetku - pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Mošovce. 
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Uznesenie č. 71/2018 

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 oplotenia atletického štadiónu FTVŠ UK nachádzajúci sa na 

ulici Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, súpisné 

číslo I.4298 číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01  Žilina 

IČO: 31595154 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 10 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche 

122,4 m² na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 400 EUR / ks  ročne  

(t. j. za 10 reklamných panelov 4 000 EUR ročne) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 

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. 72/2018 

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 oplotenia atletického štadiónu FTVŠ UK nachádzajúci sa na 

ulici Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, súpisné 

číslo I.4298 číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina 

IČO: 36382884 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 2 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche 

24,48 m² na reklamné a informačné služby 

Výška nájomného 450 EUR / ks  ročne  

(t. j. za 2 reklamné panely 900 EUR ročne) 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2023 

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. 
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Uznesenie č. 73/2018 

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 nebytového priestoru FTVŠ UK nachádzajúci sa na ulici 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu i. 9, 814 69 Bratislava, súpisné číslo 

I. 4298 číslo parcely 20823 o celkovej výmere podlahovej plochy 

1 m2 

Identifikácia nájomcu Igor Spiegel - SPIEGEL, Mozartova 16, 811 06 Bratislava 

IČO: 32083611 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 1 ks snackového predajného automatu s označením 

Vendo G-snack 

Výška nájomného 200 EUR ročne  

Energie a služby spotreba elektrickej energie podľa merača elektrickej energie,  

do 10. dňa kalendárneho mesiaca príslušného kvartálu 

Doba nájmu od 1.8.2018 do 31.7.2023 

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. 74/2018 

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 

bufet (bagetka) v pavilóne B1 (na LV 727 ako CH-1III ), 0 podlažie 

o výmere celkovo 58,90 m2, z toho miestnosť bufetu o výmere 

24,45 m2 a časť chodby pre sedenie k bufetu o výmere 34,45 m2, 

ktoré sa nachádzajú v  budove/stavbe č. súpisné 5694 v Mlynskej 

doline, Ilkovičova 6 v Bratislave IV – Karlovej Vsi, katastrálne 

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

Okresným úradom – Katastrálnym odborom, druh stavby 11 - 

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2 

o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

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

841 04 Bratislava    IČO : 35 882 719 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

bufet  na poskytovanie  stravovacích služieb  pre zamestnancov a 

študentov PriF UK 

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

II. sedenie k bufetu o rozlohe 34,45 m2.....................22 EUR/ m2/rok 

Energie a služby elektrická energia........35,93 EUR s DPH/mesiac (13,406 kWh/deň) 

vodné ...........................6,52 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

stočné...........................6,42 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

zrážková voda..............2,51 EUR s DPH/mesiac/ 58,90 m2 
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odvoz odpadu.............33,18 EUR bez DPH/mesiac 

Energie spolu : ...........84,56 EUR/mesiac  

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2023 

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. 75/2018 

Akademický senát UK  

I. 

zrušuje uznesenie č. 10/2018 zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 

2018, 

II. 

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 

zrážková voda 

2,34  EUR s DPH/55 m2/ mesiac 

odvoz odpadu 

1,00  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

teplo 

46,97 EUR s DPH/mesiac/ 55 m2  

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2023 
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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. 76/2018 

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 1640,17 m2, ktoré sa 

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

1PP, prízemie a 1. poschodie, výmera 1314,69 m2) 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 

a časti pozemku o výmere 325 m2, na parcele 2940/34, druh 

pozemku „Ostatné plochy“ o celkovej výmere 697 m2, ktorý sa 

nachádza 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 

Identifikácia nájomcu ALCASYS Slovakia, a.s., Staré Grunty 36,84104 Bratislava 

IČO: 35 879 335 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie (1314,69 m2) a parkovisko (325 m2), pričom na parko-

visku budú parkovať autá nájomcu, bez časového obmedzenia 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(t. j. 52587,60 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu 

nájmu - kancelárie o výmere 1314,69 m2) 

12 EUR/m2/rok bez DPH  

(t. j. 3900 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu 

- parkovisko o výmere 325 m2) 

Energie a služby kancelárie: 

zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH 

parkovisko: (len elektrická energia)  

zálohový poplatok 5 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 
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Uznesenie č. 77/2018 

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 52,35 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, prízemie) 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 art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava  

IČO: 47 689 013 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(1047 EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 78/2018 

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 20,06 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J , prízemie), 

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 Anna Raffaelli - BELLA ITALIA 

miesto podnikania: 82102 Bratislava-Ružinov, Ružinovská 9  

IČO: 17 513 391 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(401,20 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH 
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Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.7.2018 do 30.6.2021 

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. 79/2018 

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 5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I,J, prízemie), v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky bloky C ,1PP a K, 1NP) a v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok A, prízemie) na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, katastrálne územie 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom, Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Bratislava – m. č. Karlova Ves, 

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

parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 (Manželské internáty), druh 

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

parcely 2929, o výmere 17987 m2 (Átriové domky) a druh stavby 

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

2934, o výmere 5474 m2 (Výškové budovy), na ktorých sa stavby 

nachádzajú 

Identifikácia nájomcu Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, 

Tuhovská 1, Bratislava 831 06       IČO: 50 252 160 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 160 EUR/m2/rok bez DPH  

(800 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 50 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2021 

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. 80/2018 

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  nájom časti pozemku o výmere 3 m2,  na parcele číslo 2933, druh 
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predmetu nájmu pozemku „Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 

14158 m2, ktorý sa nachádza na ulici Staré Grunty 36 v obci 

Bratislava - m. č. Karlova Ves okres Bratislava IV,  zapísanej na 

liste vlastníctva č. 727 vedenom Správou katastra pre Hlavné mesto 

SR Bratislavu, k. ú.  Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 81102 

IČO: 36 854 140 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu-ATM 

Výška nájomného 667 EUR/ m2/rok bez DPH  

(2001 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2023 

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. 81/2018 

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 2 m2, ktoré sa nachádzajú v budove so  

súpisným číslom 211 (Výškové bloky, blok C, 1. NP, vestibul), na 

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

Bratislava IV, zapísané na liste vlastníctva č. 727, vydanom 

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

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

postavenej na parcele číslo 2934, o výmere 5474 m2 (ďalej len 

„budova“) 

Identifikácia nájomcu OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava  

IČO: 31318916 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

osadenie, prevádzkovanie, údržba a opravy bankomatu nájomcu 

Výška nájomného 838 EUR/ m2/rok bez DPH  

(1676 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 80 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 
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Uznesenie č. 82/2018 

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 15,84 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres Bratislava IV, 

katastrálne územie zapísané 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 PLUS Academia SK spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 84104 Bratislava  

IČO : 50 361 392 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 40 EUR/m2/rok bez DPH  

(633,60 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 1.9.2018 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. 83/2018 

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 o výmere 28,62 m2, ktoré sa 

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

1.posch.) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava, okres 

Bratislava IV, katastrálne územie zapísané 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 PROPLUSCO Services SK spol. s r.o., Staré Grunty 36,  

84104 Bratislava        IČO : 44591462 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(1287,90 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH  
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Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.10.2018 do 30.9.2021 

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. 84/2018 

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 74,63 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok R, 1 PP), 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 Sport-jump s.r.o., SNP 107, Klenovec 980 55 

IČO: 46 955 283 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

tanečná skola 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(3358,35EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 85/2018 

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 1 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, vestibul medzi blokom A a B, 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 2934, o výmere 5474 m2 (Výškové budovy) na ktorom sa 

stavba nachádza 
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Identifikácia nájomcu Vematic s.r.o., Tománkova č.6, 841 05 Bratislava 

IČO :  46 857 991 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie nápojových automatov 

Výška nájomného 150 EUR/m2/rok bez DPH  

(150 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok 60 EUR/m2/rok plus DPH 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 86/2018 

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 50,33 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok P, 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 

Identifikácia nájomcu Vydra Group s. r. o., Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves 841 04      IČO: 50 216 716 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 50 EUR/m2/rok bez DPH  

(2516,50EUR 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 1.9.2018 do 31.8.2021 

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. 87/2018 

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 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nájom nebytových priestorov 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 

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  

(1867,97 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 1.10.2018 do 31.12.2019 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 88/2018 

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) nájom nebytových priestorov – miestností č. 15, 16, 17, 18, 19, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 66 s celkovou  výmerou 

1 478,06 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.  

b) nájom časti pozemku – dve vyznačené parkovacie miesta v areáli 

VI Družba UK, parkovacie  miesto č. 5 a č. 6, ktoré sa nachádzajú 

na parcele číslo 3117/19, o výmere 1147 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. 

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

IČO: 35 825 537 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, zriadenie skladov, 

chodby, šatne pre zamestnancov, kancelárie a priestorov na výrobu 

a prípravu jedál 

Výška nájomného Výška  nájomného je: 
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a) Výrobná časť, priestor na prípravu jedál,               

priestor na výdaj stravy 450,47 m2   30,00 EUR/ m2/rok 

b) Skladové priestory, kancelárie, šatne  

    197,77 m2   20,00 EUR/m2/rok 

c) Chodby, WC  209,82 m2   11,50 EUR/m2/rok 

d) Jedáleň (stravovacia časť) 620,00 m2   17,00 EUR/m2/rok 

e) Vyznačené parkovacie miesta 2 ks  287,50 EUR/ks/rok 

 

Nájom spolu: 30 997,43 EUR/rok 

Energie a služby Cena za poskytované služby a dodávku energií bude vo výške  

5 773,72 EUR vrátane DPH/rok.  

Spotreba elektrickej energie, teplej a studenej vody, stočné a 

spotreba plynu bude fakturovaná na základe skutočnej spotreby 

nameranej elektromerom, vodomerom a meračom plynu. 

Doba nájmu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia, najviac však do 31.12.2030 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 89/2018 

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 

2 vyznačené parkovacie miesta v areáli  VI Družba UK, parkovacie 

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

o výmere 1147m2, 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 

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

IČO: 36 758 981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

parkovanie motorových vozidiel nájomcu 

Výška nájomného 345,00 EUR s DPH/1 rok/1 parkovacie miesto 

spolu: 690,00 EUR s DPH/1 rok/2 parkovacie miesta 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.9.2018 do 31.10.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 90/2018 

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 53,06 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25, v obci Bratislava m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,   

katastrálne  územie  Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 

č. 727 vydanom katastrálnym úradom – Správou katastra pre  

hlavné mesto SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova pre  

školstvo na vzdelávanie a výskum, číslo  parcely 3117/7 o výmere 

1 472 m2,  na ktorej  sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                   č. 02      18,11 m2 

denná miestnosť                                   č. 01                 11,90 m2 

         predsieň                    č. 08a      2,56 m2 

 predsieň                    č. 08d      0,92 m2 

 kúpeľňa                    č. 08b   1,13 m2 

WC                           č. 01b        0,88 m2  

čakáreň                     č. 010        8,95 m2 

chodba                      č. 011            1,75 m2 

WC pre pacientov    č. 01c           0,22 m2 

umyváreň                č. 01d      0,23 m2 

                 schodisko               č. 014   0,90 m² 

sklad          č. 013        2,25 m2 

vchod                      č. 021         3,26 m² 

spolu                 53,06 m² 

Identifikácia nájomcu Hedent s.r.o., Lopenícka 16, 831 02 Bratislava 

IČO: 47256940 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v        zdravotníckom 

zariadení – zubná ambulancia 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2 122,40  EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 53,06 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

759,84 EUR  vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 
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Uznesenie č. 91/2018 

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 50,89 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25,  v obci Bratislava  m.č.  Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   

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

vydanom  katastrálnym  úradom  –  Správou katastra  pre  hlavné  

mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 – Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  

na ktorej  sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 02      18,11 m² 

denná miestnosť  č. 01        11,90 m² 

predsieň                      č. 01a      2,50 m² 

WC                              č. 01b        1,13 m² 

čakáreň                       č. 010        8,95 m² 

chodba                      č. 011            1,75 m² 

WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m² 

umyváreň                č. 01d      0,23 m² 

schodisko             č. 014    0,90 m² 

sklad      č. 013        1,94 m² 

vchod                 č. 021         3,26 m² 

spolu                 50,89 m² 

Identifikácia nájomcu MUDr. Andrej Elan, Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava 

IČO: 31771009 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – 

zubná ambulancia 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2035,60 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 50,89 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

737,60 EUR vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 92/2018 

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 

nebytové priestory o celkovej výmere 65,92 m², ktoré sa  

nachádzajú v budove č. súpisné 6161, prízemie, na ulici Botanická 

č. 25,  v obci Bratislava  m. č. Karlova  Ves,  okres  Bratislava  IV,   

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

vydanom katastrálnym úradom –  Správou  katastra  pre  hlavné  

mesto  SR  Bratislavu, druh  stavby 11 –  Budova  pre  školstvo  na   

vzdelávanie a  výskum,  číslo  parcely  3117/7 o  výmere 1 472 m2,  

na ktorej  sa stavba nachádza 

Rozpis prenajatých priestorov: 

ordinácia                     č. 05a      18,11 m² 

denná miestnosť  č. 05b        18,11 m² 

predsieň                       č. 05c      6,90 m² 

predsieň                       č. 05d      1,40 m² 

kúpeľňa  č. 05e    3,00 m² 

WC                              č. 05f        0,92 m² 

chodba             č. 09            6,82 m² 

chodba             č. 010            2,05 m² 

chodba             č. 011            1,75 m² 

WC pre pacientov       č. 01c           0,22 m² 

umyváreň                č. 01d      0,23 m² 

schodisko             č. 014    0,90 m² 

sklad      č. 015        2,25 m² 

vchod                 č. 021         3,26 m² 

spolu                 65,92 m² 

Identifikácia nájomcu MUDr. František Pisarčík, Botanická 25, 842 14 Bratislava 

IČO: 31770843 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v  zdravotníckom zariadení – 

ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast 

Výška nájomného 40,00 EUR/m2/rok 

2636,80 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 65,92 m2 

Energie a služby Cena za poskytované služby (strážna služba, revízia a údržba 

hasiacich prístrojov a hydrantov, deratizácia a dezinsekcia) a  

dodávku tepla bude fakturovaná zálohovo od 01.01.2019 vo výške 

891,55 EUR vrátane DPH /rok. 

Cena za dodávku elektrickej energie, teplej , studenej vody a stočné 

je fakturovaná prenajímateľom na základe skutočných odberov 

podľa odpočtu meračov nainštalovaných v prenajatých priestoroch. 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2023 

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. 93/2018 

Akademický senát UK  

I. 
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zrušuje uznesenie č. 9/2018 zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 

2018, 

II. 

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  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou a predajom 

Výška nájomného 30,25 EUR/m2/rok  (3 839,94 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 nájom sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní 66 mesiacov,  

od 1.7.2018 do 31.12.2023 

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. 94/2018 

Akademický senát UK berie na vedomie Informáciu o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK 

v roku 2018. 

 

Uznesenie č. 95/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave pre 

študentov. 

 

Uznesenie č. 96/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov. 

 

Uznesenie č. 97/2018 

Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie JUDr. Miroslava 

Hliváka, PhD., LLM. za člena Správnej rady UK na prvé šesťročné funkčné obdobie. 
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Uznesenie č. 98/2018 

Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad 

volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na nové volebné obdobie, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 24. septembra 

2018 do 16. novembra 2018. 

 

Uznesenie č. 99/2018 

Akademický senát UK určuje volebné obvody pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl a počty 

v nich volených delegátov na nové volebné obdobie takto: 

A. samostatné volebné obvody: 

1. Lekárska fakulta UK        1 delegát 

2. Právnická fakulta UK        1 delegát 

3. Filozofická fakulta UK       1 delegát 

4. Prírodovedecká fakulta UK       1 delegát 

5.  Pedagogická fakulta UK       1 delegát 

6. Farmaceutická fakulta UK       1 delegát 

7. Fakulta telesnej výchovy a športu UK     1 delegát 

8. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine     1 delegát 

9. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK    1 delegát 

10.  Fakulta managementu UK       1 delegát 

11.  Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK    1 delegát 

B. spoločný volebný obvod: 

12. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a  

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK   1 delegát 

 

Uznesenie č. 100/2018 

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

UK potvrdzuje členstvo 

I. 

prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc., RNDr. Lukáša Karlíka a doc. RNDr. Renáty Fľakovej, PhD. 

vo Finančnej komisii Akademického senátu UK, 

II. 

Mgr. Viktora Svetského v Komisii pre rozvoj a informačné technológie Akademického senátu UK, 
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III. 

Moniky Čičovej, Mgr. Tomáša Maleca a Mgr. Daniela Ziga v Komisii pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie Akademického senátu UK, 

IV. 

Ing. Tomáša Balalu, prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc., Bc. Zuzany Pallovej, prof. RNDr. 

Daniela Ševčoviča, DrSc. a RNDr. Evy Viglašovej v Pedagogickej a vedeckej komisii 

Akademického senátu UK a 

V. 

prof. MUDr. Kataríny Adamicovej, PhD., Mgr. Petronely Luprichovej, PhD., doc. MUDr. Vojtecha 

Ozorovského, CSc., Mgr. Lukáša Rybára, PhD. a Mgr. Daniela Ziga v Právnej komisii 

Akademického senátu UK. 

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 
 


