UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
__________________________________________________________________________________
Bratislava 12. 07. 2018

Zápisnica
zo 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. 06. 2018
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

Prítomní:

13.00 hod.
Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba UK
(Botanická 25, Bratislava – Karlova Ves)

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
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.
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 38 členov).
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Predseda AS UK informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali traja
členovia zamestnaneckej časti AS UK (doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, PhD. - organizácia
medzinárodného sympózia, Mgr. Ľubor Tománek, PhD. - pracovné dôvody (skúšanie), ThDr.
Alexander Knorr, PhD. - zahraničná pracovná cesta) a štyria členovia študentskej časti AS UK (PhDr.
Mária Barteková - neodkladné pracovné povinnosti, Daniel Kremnický - dlhodobo plánované stretnutie
mimo Bratislavy, Martin Padúch - pobyt v zahraničí, Mgr. Hana Košťaliková - dokončovanie článku).
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.
Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS UK dal hlasovať
o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

38

20

38

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
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.
Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.
a Mgr. Eriku Valko-Krišťákovú, PhD. Študentská časť AS UK odporučila za člena návrhovej komisie
zvoliť Moniku Čičovú.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

38

20

38

0

0
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Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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.
Bod č. 4:

Výročná správa o hospodárení UK za rok 2017

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že výročná správa bola
prerokovaná v príslušných grémiách (Finančná komisia AS UK, Predsedníctvo AS UK, Kolégium
rektora UK a Správna rada UK).
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 13. júna 2018 a odporučila ho AS UK schváliť. Taktiež
odporučila schváliť návrh na rozdelenie dane z príjmu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

38

20

38

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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.
Bod č. 5:

Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018

Materiál bol predložený bez úvodného slova.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 13. júna 2018 a odporučila ho AS UK schváliť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

38

20

38

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 64/2018
Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2018.
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Bod č. 6:

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

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v úvodnom slove informoval, že materiál bol
prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 20. júna 2018. Termíny volebného zasadnutia
AS UK sa navrhuje určiť na 14. novembra 2018 o 9.00 hod. v Aule UK, návrhy kandidátov do volieb
bude možné podávať do 31. októbra 2018, 12.00 hod.
Poriadok volieb kandidáta na rektora UK (platný od roku 2014) sa napriek viacerým podnetom,
ktoré boli uplynulé mesiace prerokovávané na zasadnutí Predsedníctva AS UK a Právnej komisie AS
UK, nezmenil. Uznesenie o vyhlásení volieb bude zverejnené na webovom sídle UK a na úradnej
výveske UK, ktorá sa nachádza vo vestibule budovy Rektorátu UK. Predseda AS UK zdôraznil, že
Akademický senát UK volí kandidáta na rektora, členovia akademickej obce UK a Správnej rady UK
navrhujú kandidátov na kandidáta na rektora UK. Vzor návrhu kandidáta na kandidáta na rektora UK
bol aktualizovaný o súhlas so spracovaním osobných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

38

20

38

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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)
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Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol procedurálny návrh, aby sa pri voľbe
predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK použili ustanovenia Rokovacieho
poriadku AS UK upravujúce voľbu predsedov komisií AS UK.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

38

20

38

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že Predsedníctvo AS UK navrhuje za
predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK zvoliť Mgr. Gašpara Fronca
(RKCMBF UK). Iné návrhy z pléna AS UK na predsedu volebnej komisie neboli podané.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov AS UK
o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie volebného aktu.
Tajné hlasovanie č. 1
Voľba predsedu volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK
I. kolo
Počet všetkých členov AS UK:
Počet členov AS UK zúčastnených na tajnom hlasovaní:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
kandidáti
1. Mgr. Gašpar Fronc

66
40
37
3

počet hlasov

kvórum

37

34

Uznesenie č. 67/2018
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí Mgr. Gašpara Fronca za predsedu volebnej
komisie na voľby kandidáta na rektora UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. vyzval členov AS UK na podávanie návrhov
kandidátov na členov volebnej komisie na voľby kandidáta na rektora UK. Členovia AS UK predniesli
nasledovné návrhy kandidátov: PhDr. Katarína Cabanová, PhD. (PdF UK), Mgr. Martin Daňko, PhD.
(PraF UK), doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (FMFI UK), doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
(FM UK), Mgr. Filip Vincent (PraF UK), Mgr. Viktor Svetský (FiF UK), doc. Mgr. Miroslav Vavák,
PhD. (FTVŠ UK), PhDr. Anikó Dušíková, PhD (FiF UK).
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch kandidátov na členov volebnej
komisie 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.
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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.
Predseda volebnej komisie Mgr. Gašpar Fronc je členom volebnej komisie z titulu svojej funkcie (čl. 3
ods. 2 prvá veta Poriadku volieb kandidáta na rektora UK).
Bod č. 7:

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

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že materiál už bol
predmetom zasadnutia Akademického senátu UK dňa 18.2.2015. Materiál je opätovne predkladaný
z dôvodu potreby schválenia predaja pozemkov a budov v katastrálnych územiach Martin a Vrútky za
zníženú cenu o 30 % voči cene určenej znalcom. Predávané nehnuteľnosti sú v správe JLF UK.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 13. júna 2018 a odporučila ho AS UK schváliť pod podmienkou,
že Akademickému senátu UK bude predložený návrh použitia získaných finančných prostriedkov
z predaja daného majetku.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. uviedla, že vybudovaní areálu
JLF UK na Malej Hore sa stali nehnuteľnosti na Sklabinskej 26 v Martine a na Ul. J. Kalinčiaka 2
vo Vrútkach nepotrebnými a prebytočnými. Budovy chátrajú a strácajú na hodnote, predaj
nehnuteľností za cenu určenú znalcom nebol vo verejnej obchodnej súťaži úspešný. Požiadala preto
členov AS UK o podporu materiálu a schválenie predaja nehnuteľností za zníženú cenu.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že na zasadnutí Predsedníctva
AS UK vyjadril rektor UK súhlas, aby Akademickému senátu UK predložil písomnú informáciu
o použití finančných prostriedkov získaných predajom predmetného nehnuteľného majetku.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že finančné prostriedky sa podľa príslušného
ustanovenia zákona o vysokých školách stanú súčasťou reprodukčného fondu UK. Táto informácia
odznela aj na zasadnutí Predsedníctva AS UK.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

42

23

42

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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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
- 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.
Bod č. 8:

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

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že UK na základe zmluvy
o poskytnutí tela k vedeckým a výučbovým účelom v následnom v dedičskom konaní po nebohom
nadobudla spoluvlastnícky podiel na pozemkoch v katastrálnom území Mošovce.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala materiál na zasadnutí dňa 13. júna 2018 a odporučila ho AS UK schváliť.
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

42

23

42

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
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.
Bod č. 9:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia
prerokovala 25 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku na zasadnutí dňa 13. júna
2018 a odporučila ich AS UK schváliť s nasledovnými pozmeňujúcim návrhmi:
PEI&C s.r.o. – komisia odporučila schváliť návrh bez technického zhodnotenia
ALCASYS Slovakia, a.s. – komisia odporučila skrátiť dobu nájmu z navrhovaných 7 rokov na 5 rokov
Integrity Life z. ú. – komisia odporučila skrátiť dobu nájmu do 31.12.2019
Arriba, s.r.o. – komisia odporučila dobu nájmu na 66 mesiacov a pod podmienkou, že návrh
na udelenie nájmu bude bez technického zhodnotenia
Žiadosti nájomcov Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, Československá
obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., PLUS Academia SK spol. s.r.o., Vematic s.r.o.
komisia prerokovala spôsobom per-rollam a odporučila ich taktiež schváliť. Predsedníčka komisie
požiadala riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK Mgr. MSc. Róberta Gulu, MBA, aby poskytol bližšie
informácie k žiadosti nájomcu PROPLUSCO Services SK spol. s r.o.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK informoval o dôvodoch stiahnutia žiadosti nájomcu
PROPLUSCO Services SK spol. s r.o. pred zasadnutím Finančnej komisie AS UK. Informácia o dlhu
nájomcu voči Sociálnej poisťovni sa ukázala ako nepravdivá, preto žiadosť predkladá opätovne.
Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. požiadala o osobitné
hlasovanie o predmetnej žiadosti.
Predseda Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Mgr. Róbert Zsembera
informoval, že komisia odporučila AS UK udeliť predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného
majetku v pôsobnosti Vysokoškolského internátu Družba UK, pričom osobitným uznesením podporila
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návrh na rekonštrukciu jedálne (nájomca: Almanach s.r.o.). Komisia ďalej odporučila AS UK udeliť
predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku v pôsobnosti Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK, žiadosti nájomcov Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka,
Československá obchodná banka, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., PLUS Academia SK spol. s.r.o.,
Vematic s.r.o. komisia prerokovala spôsobom per-rollam. Komisia odporučila udeliť predchádzajúci
súhlas pre nájomcu Integrity Life, z.ú. na dobu nájmu do 31.12.2019, s čím sa riaditeľ VM Ľ. Štúra Mlyny UK ako predkladateľ materiálu na zasadnutí komisie stotožnil.
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení k predloženým žiadostiam
o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku hlasovalo spôsobom „en bloc“ (s výnimkou žiadostí
PROPLUSCO Services SK spol. s r.o. a Integrity Life, z.ú.). 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 k 23 predloženým žiadostiam o udelenie súhlasu
s nájmom nehnuteľného majetku.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

42

22

42

0

0

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia k žiadosti nájomcu PROPLUSCO Services SK spol. s r.o.
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. sa opýtal, či má nájomca záväzky voči UK.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA odpovedal, že nájomca voči UK
nemá podlžnosti. Stáva sa situácia, že mzdy sú administrované 1-2 dni neskôr, čím môže vzniknúť
krátkodobý dlh na odvodoch voči Sociálnej poisťovni, čo sa stalo aj v tomto prípade.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

42

22

42

0

0

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. predniesol návrh uznesenia k žiadosti nájomcu
Integrity Life, z.ú. Pripomenul, že na marcovom zasadnutí AS UK bola doba nájmu skrátená na
6 mesiacov. Predseda AS UK informoval, že obdržal podporné listy od evanjelických denominácií
v prospech činnosti nájomcu (p. Kaňuch – evanjelický farár Žilina, p. Fajfr – bývalý predseda
Ekumenickej rady cirkví v ČR, p. Unger – tajomník České evangelikální aliance, p. Szőllős –
podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov). Predseda AS UK požiadal, aby členovia AS UK smerom
do budúcnosti zvážili postoj k nájomcovi.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa opýtala, či podporné stanoviská
sa týkajú otázky nájmu. Akademický senát UK hlasuje o umožnení nájmu, nehlasuje o existencii
Integrity Life, z.ú.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že ide o podporné stanoviská,
ktoré členom AS UK prepošle. Netýkajú sa doby nájmu, ktorá bola skrátená zo štandardnej dĺžky
5 rokov na 6 mesiacov, o týchto aspektoch pisatelia listov nemusia mať vedomosť.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. sa opýtal, aký bol výsledok hlasovania na zasadnutí AS UK v marci.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odpovedal, že doba nájmu bola skrátená na
6 mesiacov (do 30. septembra 2018), aktuálne sa navrhuje doba nájmu na 1 rok a 4 mesiace.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. uviedol svoje osobné stanovisko. Ak organizácia požiada o nájom
priestorov UK a neporušuje zákony, princípy humanity alebo zákaz propagácie hnutí potláčajúcich
ľudské práva (napr. fašizmus), nemalo by sa do činnosti nájomcu zasahovať. UK by mala byť
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otvorenou inštitúciou a nemala by cenzurovať názory.
Mgr. Marek Pleva pripomenul, že na marcovom zasadnutí AS UK prisľúbil, že sa bude
problematike venovať. Oslovil doc. Vojtíška, religionistu pôsobiaceho na Husitskej teologickej fakulte
Univerzity Karlovy, ktorý sa venuje problematike nových cirkevných spoločenstiev. Bakalárska práca
pravdepodobne verne opisuje to, čo sa deje v spoločnosti Integrity Life, z.ú., ale zároveň
pravdepodobne nejde o zámer spoločnosti ako takej, problematické sú niektoré aktivity. Nemali by sme
nájomcu „súdiť“, nie je to organizácia, ktorou by sa UK mala chváliť, že pôsobí na jej akademickej
pôde, ale nejde ani o problematickú organizáciu z hľadiska nájmu priestorov UK.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. podporil názor, že nie je úlohou AS UK nové
cirkevné spoločenstvá posudzovať, v prípade, ak by došlo k vážnemu podozreniu, AS UK má právo
a povinnosť sa k problematike vyjadriť.
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA vyjadril podporu návrhu na dobu
nájmu na 16 mesiacov (do 31. decembra 2019).
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

42

22

32

1

9

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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
ARTON, s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina
IČO: 31595154
umiestnenie 10 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche
122,4 m² na reklamné a informačné služby
400 EUR / ks ročne
(t. j. za 10 reklamných panelov 4 000 EUR ročne)
bez energií
od 1.7.2018 do 30.6.2023
bez technického zhodnotenia

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

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
GRYF MEDIA, s.r.o., Pažite 56, 010 09 Žilina
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

IČO: 36382884
umiestnenie 2 reklamných panelov o celkovej reklamnej ploche
24,48 m² na reklamné a informačné služby
450 EUR / ks ročne
(t. j. za 2 reklamné panely 900 EUR ročne)
bez energií
od 1.7.2018 do 30.6.2023
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
Igor Spiegel - SPIEGEL, Mozartova 16, 811 06 Bratislava
IČO: 32083611
umiestnenie 1 ks snackového predajného automatu s označením
Vendo G-snack
200 EUR ročne
spotreba elektrickej energie podľa merača elektrickej energie,
do 10. dňa kalendárneho mesiaca príslušného kvartálu
od 1.8.2018 do 31.7.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 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 13/34

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 3049/2
o výmere 3915 m2, na ktorej sa stavba nachádza
DODO trade & services, spol. s r.o., Karloveská 57,
841 04 Bratislava IČO : 35 882 719
bufet na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a
študentov PriF UK
I. bufet o rozlohe 24,45 m2........................................66 EUR/ m2/rok
II. sedenie k bufetu o rozlohe 34,45 m2.....................22 EUR/ m2/rok
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
odvoz odpadu.............33,18 EUR bez DPH/mesiac
Energie spolu : ...........84,56 EUR/mesiac
od 1.9.2018 do 31.8.2023
bez technického zhodnotenia

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

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

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
PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o., Špitálska 10,
811 01 Bratislava IČO: 35 761 717
výroba potravinárskych výrobkov
66 EUR/m2/rok (3 630 EUR ročne)
elektrická energia
samostatný elektromer
dodávka elektrickej energie bude fakturovaná prenajímateľom,
v zastúpení správcom na základe reálnej spotreby podľa
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

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
od 1.9.2018 do 31.8.2023
bez technického zhodnotenia

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

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

Energie a služby

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
ALCASYS Slovakia, a.s., Staré Grunty 36,84104 Bratislava
IČO: 35 879 335
kancelárie (1314,69 m2) a parkovisko (325 m2), pričom na parkovisku budú parkovať autá nájomcu, bez časového obmedzenia
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)
kancelárie:
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

parkovisko: (len elektrická energia)
zálohový poplatok 5 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 47 689 013
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
(1047 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.8.2021
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. 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
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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

Anna Raffaelli - BELLA ITALIA
miesto podnikania: 82102 Bratislava-Ružinov, Ružinovská 9
IČO: 17 513 391
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH
(401,20 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 8 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. 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

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 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
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka,
Tuhovská 1, Bratislava 831 06
IČO: 50 252 160
prevádzkovanie nápojových automatov
160 EUR/m2/rok bez DPH
(800 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 50 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.11.2018 do 31.10.2021
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
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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
predmetu nájmu

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

nájom časti pozemku o výmere 3 m2, na parcele číslo 2933, druh
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
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 81102
IČO: 36 854 140
umiestnenie a prevádzkovanie bankomatu-ATM
667 EUR/ m2/rok bez DPH
(2001 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
len elektrická energia na základe skutočnej spotreby
od 1.11.2018 do 31.10.2023
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba 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“)
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
IČO: 31318916
osadenie, prevádzkovanie, údržba a opravy bankomatu nájomcu
838 EUR/ m2/rok bez DPH
(1676 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 80 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.8.2021
18/34

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. 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

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 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
PLUS Academia SK spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 84104 Bratislava
IČO : 50 361 392
kancelária
40 EUR/m2/rok bez DPH
(633,60 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.3.2021
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. 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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob

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
PROPLUSCO Services SK spol. s r.o., Staré Grunty 36,
84104 Bratislava
IČO : 44591462
kancelária
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a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

45 EUR/m2/rok bez DPH
(1287,90 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2018 do 30.9.2021
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. 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

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 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
Sport-jump s.r.o., SNP 107, Klenovec 980 55
IČO: 46 955 283
tanečná skola
45 EUR/m2/rok bez DPH
(3358,35EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.8.2021
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. 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
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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

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
Vematic s.r.o., Tománkova č.6, 841 05 Bratislava
IČO : 46 857 991
prevádzkovanie nápojových automatov
150 EUR/m2/rok bez DPH
(150 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 60 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.8.2021
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. 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

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 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
Vydra Group s. r. o., Staré Grunty 36, Bratislava - mestská časť
Karlova Ves 841 04
IČO: 50 216 716
kancelária
50 EUR/m2/rok bez DPH
(2516,50EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2018 do 31.8.2021
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. 87/2018
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom
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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

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
Integrity Life z. ú., Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 15528341
organizovanie seminárov
36,67 EUR/m2/rok bez DPH
(1867,97 EUR ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 14,67 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2018 do 31.12.2019
bez technického zhodnotenia

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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania

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.
ALMANACH, s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 825 537
prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, zriadenie skladov,
chodby, šatne pre zamestnancov, kancelárie a priestorov na výrobu
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predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

a prípravu jedál
Výška nájomného je:
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
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.
10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia, najviac však do 31.12.2030
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
EUROINEX, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 758 981
parkovanie motorových vozidiel nájomcu

345,00 EUR s DPH/1 rok/1 parkovacie miesto
spolu: 690,00 EUR s DPH/1 rok/2 parkovacie miesta
bez energií
od 1.9.2018 do 31.10.2020
bez technického zhodnotenia

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

denná miestnosť

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
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
Hedent s.r.o., Lopenícka 16, 831 02 Bratislava
IČO: 47256940
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v
zdravotníckom
zariadení – zubná ambulancia
40,00 EUR/m2/rok
2 122,40 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 53,06 m2
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.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
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. 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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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 m 2,
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
MUDr. Andrej Elan, Ľ. Zúbka 9, 841 01 Bratislava
IČO: 31771009
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení –
zubná ambulancia
40,00 EUR/m2/rok
2035,60 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 50,89 m2
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.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 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 komore
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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 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 m 2,
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
MUDr. František Pisarčík, Botanická 25, 842 14 Bratislava
IČO: 31770843
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení –
ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
40,00 EUR/m2/rok
2636,80 EUR/rok/celková výmera predmetu nájmu 65,92 m2
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.
od 1.1.2019 do 31.12.2023
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými stranami
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 93/2018
Akademický senát UK
I.
zrušuje uznesenie č. 9/2018 zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 28. marca 2018,
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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

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

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
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
Arriba, s.r.o., Mozartova 23, 811 02 Bratislava, IČO : 35 712 066
výroba cukrárskych výrobkov s expedíciou a predajom
30,25 EUR/m2/rok (3 839,94 EUR ročne bez DPH)
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
nájom sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní 66 mesiacov,
od 1.7.2018 do 31.12.2023
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.
Bod č. 10:

Informácia o partnerskej spolupráci Vedeckého parku UK v roku 2018

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. v úvodnom slove informoval o histórii
zmlúv o spolupráci Vedeckého parku UK. Pripomenul, že táto otázka už bola v minulosti diskutovaná
na zasadnutí AS UK. Z projektov štrukturálnych fondov nemožno generovať príjmy, avšak vedecké
parky vznikli z dôvodu posilnenia spolupráce akademického sektora a realizačnej praxe. Neexistuje
jednoznačné riešenie vzniknutej situácie. Vedecký park UK vychádza pri uzatváraní zmlúv o spolupráci
z usmernení bývalej prorektorky pre legislatívu prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., zmluva
o vedeckej spolupráci je bežne uzatváranou zmluvou. V záujme minimalizácie rizík riaditeľ Vedeckého
parku UK pripustil, že zmluvy o spolupráci budú predkladané do AS UK za účelom udelenia
predchádzajúceho písomného súhlasu s ich uzatvorením. Zmluvy o spolupráci sú zverejňované
v Centrálnom registri zmlúv. Vedecký park UK bol projektovaný pre 239 osôb, režijné náklady budovy
sa rozpočítajú na jednotkovú cenu a vynásobia počtom osôb zúčastnených na partnerstve. Riadiaci
orgán si vyžiadal vzor zmluvy o spolupráci, pričom by sa mala stať vzorom pre ostatné vedecké parky.
Voči zmluve o spolupráci nemali výhradu ani audítori. Vedecký park UK aktuálne prehodnocuje
uzatvorené zmluvy o spolupráci a ich prínos pre UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že AS UK zmluvy o spolupráci
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neschvaľuje, iba ich berie na vedomie a nezodpovedá za ich legislatívnu správnosť. O tejto skutočnosti
by členovia AS UK mali byť informovaní.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že AS UK nezodpovedá ani za
legislatívnu správnosť zmlúv o nájme, ku ktorých uzatvoreniu udeľuje predchádzajúci súhlas, za
legislatívnu správnosť zodpovedá Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK a rektor UK.
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že má iný právny názor ako
bývalá prorektorka UK prof. Mária Patakyová. Ide o nakladanie s majetkom UK, a preto by mal byť
udeľovaný predchádzajúci písomný súhlas AS UK. Predložením materiálu mal spoločne
s rektorom UK za cieľ dosiahnuť, aby bol AS UK informovaný o už uzatvorených zmluvách
o spolupráci. Uzatvorenie zmlúv o spolupráci v budúcnosti odporučil vykonať až po udelení
predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že ide o vec právneho názoru, ako ku
zmluvám o spolupráci pristupovať. AS UK nemá pôsobnosť na schvaľovanie zmlúv o spolupráci
vedeckého charakteru. Pripravuje sa vypísanie výziev na dlhodobý strategický výskum z projektov
štrukturálnych fondov, ich súčasťou bude pôsobenie tretích strán v priestoroch Vedeckého parku UK,
nevie si však predstaviť, že by podávanie projektov bolo podmienené predchádzajúcim súhlasom
AS UK. Podporil slová riaditeľa Vedeckého parku UK o tom, že riadiaci orgán kladne hodnotil vzory
zmlúv o spolupráci, ktoré používa Vedecký park UK. AS UK bude informovaný o podaných projektoch
v oblasti dlhodobého strategického výskumu, taktiež bude potrebná koordinácia podávania projektov
na úrovni UK. Vedecký park UK je otvorený spolupráci s tretími stranami, avšak ich prítomnosť je
podmienená uzatvorením zmluvy. Vedenie UK je otvorené podnetom na úpravu zmlúv o spolupráci
a ich zosúladenie s požiadavkami Európskej komisie a národným legislatívnym rámcom.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. potvrdil konštatovanie, že AS UK nemá
pôsobnosť v oblasti schvaľovania vedeckých projektov, má však pôsobnosť v oblasti nakladania
s majetkom UK.
Podpredsedníčka AS UK doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. sa opýtala, či všetky budúce zmluvy
o spolupráci Vedeckého parku UK budú musieť byť prerokované vo Finančnej komisii AS UK
a následne k nim AS UK bude musieť udeliť predchádzajúci písomný súhlas tak, ako sa to robí
v prípade zmlúv o nájme nehnuteľného majetku UK.
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. túto skutočnosť potvrdil.
Mgr. Marek Pleva uviedol, že vo vystúpeniach rektora UK a prorektora UK pre legislatívu cítil
rozpor v tom, či zmluvy o spolupráci Vedeckého parku UK podliehajú režimu predchádzajúceho
písomného súhlasu AS UK. Členovia aj nečlenovia AS UK pociťujú netransparentnosť v činnosti
Vedeckého parku UK, považoval by za vhodné, aby boli zmluvy o spolupráci predkladané do AS UK.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa opýtal, či bude AS UK udeľovať predchádzajúci
písomný súhlas aj na uzatvorenie zmluvy na kosenie trávnika v Botanickej záhrade UK. (Viacerí
členovia AS UK reagovali, že ide o službu.) Rektor UK konštatoval, že v rámci štrukturálnych fondov
musia mať externé subjekty voľný prístup k majetku za rovnakých zmluvných podmienok. Musia byť
dodržané podmienky výzvy, nesmie ísť však o štátnu pomoc.
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval, že by nedramatizoval
rozdielnosť názorov. Zmluva o spolupráci je tzv. inominátny kontrakt, neexistuje ako zmluvný typ
v žiadnom právnom predpise (Občianskom zákonníku, Obchodnom zákonníku, Zákonníku práce). Ide
o tak efemérny a neuchopiteľný typ zmluvy, že zákonodarca v zákone o vysokých školách nemohol
uviesť to, že AS UK schvaľuje uzatvorenie zmlúv o spolupráci. Tým vzniká výkladový problém, či ide
o nakladanie s majetkom UK, hoci aj bezodplatné. Akonáhle ide o nakladanie s majetkom UK, na
uzatvorenie zmluvy o spolupráci sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas AS UK. Každú zmluvu
o spolupráci bude potrebné posudzovať ad hoc podľa jej obsahu.
Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na nepravdivé tvrdenie na str. 1 písomného
materiálu („V Slovenskej republike doposiaľ absentuje legislatívna úprava vedeckého parku
univerzity.“), pretože § 39a zákona o vysokých školách upravuje postavenie výskumného centra
verejnej vysokej školy. Súčasne upozornil na skutočnosť, že zmluvy o spolupráci sú uzatvárané v rámci
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Technologického centra Vedeckého parku UK. Je potrebné právne posúdiť, či Technologické centrum
Vedeckého parku UK zriadené v súlade s § 39a ods. 2 zákona o vysokých školách, keďže
špecializované pracovisko verejnej vysokej školy možno zriadiť buď ako samostatnú právnickú osobu,
alebo ako súčasť verejnej vysokej školy. Technologické centrum však bolo zriadené ako súčasť
súčasti UK, ktorou je Vedecký park UK.
Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. požiadal členov AS UK o spoluprácu
a súčasne ich požiadal, aby sa na problém pozerali z pohľadu Vedeckého parku UK. Ak by mala
činnosť vedeckých parkov oporu v zákone, nebolo by potrebné riešiť nastolené právne otázky. Vedecký
park UK potrebuje flexibilitu pri spolupráci s externými subjektmi, sú predmetom kritiky zo strany
Klubu 500 (boli financované z verejných prostriedkov, podnikateľské subjekty však nemôžu výskumnú
infraštruktúru vedeckých parkov využívať). Nevidí problém s tým, aby sa AS UK k zmluvám
o spolupráci vyjadroval, podstatný je však časový aspekt. Zmluvy o nakladaní s majetkom UK s dobou
trvania do jedného roka môže uzatvoriť rektor UK bez predchádzajúceho súhlasu AS UK. V prípade
prílišnej právnej regulácie by sa Vedecký park UK mohol stať nekonkurencieschopným.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že legislatívne prostredie vysokých škôl sa
neustále vyvíja. Vedecký park sa chápe ako typovo odlišný subjekt od vedeckovýskumného centra
a technologického centra vysokej školy. Úlohou Vedeckého parku UK je vykonávať transformáciu
vedeckých poznatkov do praxe, vytvárať spin-off(y) a postdoktorandské miesta. Pripravuje sa zmena
zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej by procesu verejného obstarávania nepodliehali projekty
s podielom verejných financií menej ako 50 %.
Bc. Karol Cagáň z hľadiska dlhodobého modelu financovania Vedeckého parku UK poukázal na
skutočnosť, že Vedecký park UK má režijné náklady (energie, odvoz odpadu a pod.), ktoré závisia od
počtu osôb v ňom pôsobiacich. V priestoroch Vedeckého parku UK pôsobia firmy, ktoré dosahujú
podľa portálu FinStat nemalé zisky. V dobe, keď sa ceny za nájom kancelárskych priestorov pohybujú
na úrovni 5 až 10 €/m2 a ďalšie náklady vznikajú pri opotrebovaní prístrojového vybavenia sa opýtal, či
tieto finančné aspekty nebudú posudzované.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. konštatoval, že výška nájomného v zmluvách
o spolupráci, ktoré boli v minulosti predložené na rokovanie AS UK, bola nadštandardná.
Mgr. Marek Pleva sa poďakoval riaditeľovi Vedeckého parku UK za reakciu. Keďže riaditeľ
Vedeckého parku UK uviedol, že nemá problém s tým, aby sa po uplynutí jedného roka zmluvy
o spolupráci predkladali AS UK za účelom udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu, zotrval na
svojom predchádzajúcom stanovisku, aby sa takto v budúcnosti postupovalo.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. uviedol prianie, aby sa v spolupráci
s Oddelením legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK našiel vhodný právny model posudzovania
zmlúv o spolupráci.
Po skončení rozpravy predniesol predseda AS UK návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

12

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 94/2018
Akademický senát UK berie na vedomie Informáciu o partnerskej spolupráci Vedeckého
parku UK v roku 2018.
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Bod č. 11:
Bod č. 12:

Disciplinárny poriadok UK pre študentov
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UK pre študentov

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove informoval, že dôvodom pre
vypracovanie nových disciplinárnych vnútorných predpisov boli rozsudky súdov, ktoré pre procesné
pochybenia zrušili niekoľko rozhodnutí o udelení disciplinárneho opatrenia vylúčenie zo štúdia. Nové
znenia vnútorných predpisov precíznejšie upravili procesné aspekty disciplinárneho konania na UK.
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. doplnil, že ide o moderný právny
predpis reagujúci na vývoj správneho trestania. Prílohami Disciplinárneho poriadku UK pre študentov
sú vzory rozhodnutí v jednotlivých štádiách disciplinárneho konania. Na podnet prorektorky UK pre
študijné veci a tajomníka AS UK bolo snahou vyriešiť problém, či možno študenta, ktorý neuhradil
školné, nepripustiť na štátnu skúšku; do disciplinárneho poriadku sa doplnil nový disciplinárny
priestupok o nezaplatení školného (s možnosťou účinnej ľútosti študenta). Zároveň sa poďakoval
všetkým, ktorí sa na príprave nových disciplinárnych vnútorných predpisov podieľali a členov AS UK
požiadal o ich schválenie.
Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že komisia prerokovala
materiály na spoločnom zasadnutí s Pedagogickou a vedeckou komisiou AS UK dňa 13. júna 2018
a odporučila ich AS UK schváliť.
Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
informovala, že komisia prerokovala materiály na spoločnom zasadnutí s Právnou komisiou AS UK
dňa 13. júna 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

13

44

23

44

0

0

Uznesenie č. 95/2018
Akademický senát UK schvaľuje Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave
pre študentov.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

14

44

23

44

0

0

Uznesenie č. 96/2018
Akademický senát UK schvaľuje Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UK pre študentov.
Bod č. 13:

Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. v úvodnom slove predstavil kandidáta na člena Správnej
rady UK JUDr. Miroslava Hliváka, PhD., LLM., ktorý aktuálne pôsobí vo funkcii predsedu Úradu pre
verejné obstarávanie (ÚVO). Navrhovaný kandidát je absolventom Právnickej fakulty UK.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. podporil predložený návrh. Navrhovaný
kandidát je vynikajúci odborník a jeho pôsobenie vo funkcii predsedu ÚVO je naprieč politickým
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spektrom hodnotené kladne. Kandidát ako nový člen Správnej rady UK môže pomôcť pri snahách UK
o zmeny v procesoch verejného obstarávania.
Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. odporučila členom AS UK, aby si prečítali rozhovor s predsedom
ÚVO v týždenníku Trend, ktorý vyznel pozitívne.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov AS UK
o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie tajného hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 2
Návrh rektora UK na vymenovanie člena Správnej rady UK
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
44
41
3

kandidát

za

proti

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM.

38

0

zdržal sa kvórum
3

23

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.
Bod č. 14:

Vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie
2018 – 2020

Podpredseda AS UK Mgr. Róbert Zsembera v úvodnom slove informoval, že pre nasledujúce volebné
obdobie poklesol počet delegátov UK volených akademickou obcou na 12, navrhuje sa preto vytvoriť
spoločný volebný obvod EBF UK a RKCMBF UK. Vzhľadom na navrhované predĺženie volebného
obdobia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) z 2 na 3 roky odporučil upraviť návrh uznesenia.
Predseda AS UK otvoril rozpravu.
RNDr. Eva Viglašová informovala, že predĺženie volebného obdobia sa bude týkať až novozvolených
delegátov v ŠRVŠ. Ďalšou významnou zmenou v Štatúte ŠRVŠ bude zavedenie inštitútu náhradníkov.
Odporučila v návrhu uznesenia slová „na volebné obdobie 2018 – 2020“ nahradiť slovami „na nové
volebné obdobie“. Apelovala na fakulty, najmä na FaF UK, aby zvolení delegáti vykonávali svoj
mandát zodpovedne a zúčastňovali sa zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ. UK má významné
zastúpenie v Predsedníctve ŠRVŠ.
Predseda AS UK predniesol procedurálny návrh, aby sa o návrhoch uznesení hlasovalo spôsobom
„en bloc“. Keďže žiaden z členov AS UK nepožadoval o podanom procedurálnom návrhu hlasovať,
procedurálny návrh sa v súlade s čl. 21 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK považoval za schválený.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

15

44

23

44

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrhy uznesení boli schválené.
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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
2. Právnická fakulta UK
3. Filozofická fakulta UK
4. Prírodovedecká fakulta UK
5. Pedagogická fakulta UK
6. Farmaceutická fakulta UK
7. Fakulta telesnej výchovy a športu UK
8. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
9. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
10. Fakulta managementu UK
11. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát
1 delegát

B. spoločný volebný obvod:
12. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK a
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

1 delegát

Bod č. 15:

Potvrdenie členstva v stálych komisiách Akademického senátu UK

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a predseda Volebnej a mandátovej komisie
AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. v úvodnom slove informovali, že potreba potvrdenia členstva
v stálych komisiách AS UK vyplýva z platného Rokovacieho poriadku AS UK. Otázka členstva
v komisiách AS UK bude predmetom najbližšieho dodatku k Rokovaciemu poriadku AS UK.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

16

43

22

42

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 100/2018
Akademický senát UK podľa čl. 10 ods. 8 písm. h) Rokovacieho poriadku Akademického
senátu UK potvrdzuje členstvo
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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,
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.
Bod č. 16:

Rôzne

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o:
 schválení návrhu novely zákona o vysokých školách a návrhu novely zákona o zabezpečovaní
kvality vysokoškolského vzdelávania v NR SR (prezident SR zatiaľ zákony nepodpísal;
k novele zákona o vysokých školách bol schválený „prílepok“ - nepriama novela zákona
o Slovenskej akadémii vied), stanoviskách Slovenskej rektorskej konferencie v priebehu
legislatívneho procesu,
 rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva SR o zmene kliník univerzitných nemocníc na oddelenia
a o zmenách kvalifikačných požiadaviek na prednostov kliník vo výberových konaniach,
 odstupovaní od existujúcich zmlúv o partnerstvách v priemyselných výskumných centrách,
základný výskum už nebude financovaný Európskou komisiou, pripravujú sa nové výzvy
projektov štrukturálnych fondov,
 príprave zmien v štruktúre študijných odborov a systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
 príprave založenia právneho subjektu združujúceho výskumné univerzity,
 pripomienke 99. výročia založenia UK (27. jún 1919, akademický deň si UK pripomenie
predstavením v Divadle Aréna),
 prípravách na oslavy 100. výročia založenia UK v roku 2019,
 snahách o spoluúčasť UK v projekte European University Network.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (predseda Rady vysokých škôl) doplnil informáciu rektora UK
o legislatívnom procese vysokoškolských zákonov a postojoch ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktorá nebola ochotná akceptovať kompromisné návrhy orgánov reprezentácie vysokých
škôl. V druhom čítaní bol predložený návrh na kreovanie rady akreditačnej agentúry procesom
výberového konania, schváleniu tohto návrhu sa podarilo zamedziť. Nad rámec informácií z činnosti
RVŠ doc. Putala informoval o organizačných prípravách 50. ročníka Chemickej olympiády, ktorá sa
spoločne uskutoční v Slovenskej republike (praktická časť prebehne na PriF UK, otvorenie v Starej
tržnici, účastníci budú ubytovaní v priestoroch VM Ľ. Štúra - Mlyny UK) a Českej republike.
Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že súčasťou schválených uznesení
k predaju nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnych územiach Martin, Vrútky
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a Mošovce je aj časť označená ako „rímska II“, v ktorej AS UK žiada rektora UK, aby predložil
písomnú informáciu o použití finančných prostriedkov získaných predajom nepotrebného
nehnuteľného majetku.
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že bude AS UK informovať o použití
finančných prostriedkov fondu reprodukcie určených na investičné ciele.
Bod č. 17:

Záver

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa členom AS UK poďakoval za vzájomnú spoluprácu
počas končiaceho sa akademického roka.
Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval
členom AS UK a hosťom za účasť. Poďakoval členom AS UK za aktívnu prácu počas celého
akademického roka 2017/2018 a zaželal im príjemné dovolenkové obdobie.

Koniec zasadnutia:

15.08 hod.

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

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

Návrhová komisia:
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

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

Mgr. Erika Valko-Krišťáková, PhD.

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

Monika Čičová

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