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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  02. 12. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 17. 10. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum Právnickej fakulty UK  

 (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku. 

5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 

6. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

7. Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 

8. Rôzne. 

9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

12. 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 48 členov).  

 

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

členovia zamestnaneckej časti AS UK (doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. - pracovná cesta, Mgr. Erika 

Valko-Krišťáková, PhD. - vážne osobné dôvody, Mgr. Marek Neština, PhD. - zdravotné dôvody). 

Neskôr na zasadnutie príde prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. 

 

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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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 48 25 48 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 101/2018 

Akademický senát UK schvaľuje program 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 17. októbra 2018 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku. 

5. Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 

6. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých 

škôl. 

7. Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 

8. Rôzne. 

9. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

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

12. Záver. 

 

 

Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

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

zvoliť Ing. Tomáša Balalu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 48 25 48 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 102/2018 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. a Ing. Tomáš Balala. 
 

 

Bod č. 9: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. Erika Macháčová, PhD. informovala, že komisia 
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prerokovala 18 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom a výpožičkou nehnuteľného majetku na zasadnutí 

dňa 3. októbra 2018 a odporučila ich AS UK schváliť s výnimkou žiadosti nájomcu AlifeStyle, s.r.o. 

(predloženej rektorom UK v mene Rektorátu UK). Predsedníčka komisie požiadala prorektora UK pre 

legislatívu prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. o informáciu ohľadom prenájmu nehnuteľného majetku 

za účelom zriaďovania reklamných stavieb. 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval, že na pozemkoch vo 

vlastníctve UK ako verejnoprávnej inštitúcie nie je možné podľa zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnej inštitúcie zriaďovať stavby, a to ani v prípade prenajatých pozemkov. 

 

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 

nájomcu AlifeStyle, s.r.o.). 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 žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku pod číslami 1 až 17. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 48 25 47 0 1 

 

 

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia k žiadosti nájomcu AlifeStyle, s.r.o. (predĺženie doby 

nájmu bez zníženia výšky nájomného). 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 48 25 47 0 1 

 

Uznesenie č. 103/2018 

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 

Nájmom pozemku – parcela registra „ C “, parcelné číslo 11276/39, 

o výmere 48m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý 

sa nachádza v Bratislave – mestská časť Nové Mesto, okres 

Bratislava III, katastrálne územie Nové Mesto. Pozemok je zapísaný 

na liste vlastníctva č. 5410 vedenom Okresným úradom 

v Bratislave, Katastrálnym odborom. 

Identifikácia nájomcu ELIMA, s.r.o., Drieňová 16160/1G, 821 01 Bratislava 

IČO : 46 380 884 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom užívania a existencie stavby je sklad s  administratívnym 

zázemím, ktorý je vo vlastníctve nájomcu ELIMA, s.r.o., vlastník 

pozemku je Univerzita Komenského v Bratislave. 

Výška nájomného 2,50 EUR/1 m2/1 rok  

nájom celkom : 120,00 EUR ročne (nájom je oslobodený od DPH) 

Energie a služby Elektrická energia  - bez energií 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.10.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 104/2018 

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 nebytových priestorov s celkovou rozlohou 2,4 m2 v dvoch 

budovách Lekárskej fakulty UK, a to  

a) v budove Starých teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 

č. 2 v Bratislave, súpisné č. budovy 102626, nachádzajúcej sa na 

parcele registra C, parcela č. 9805/1, zapísanej na LV č. 3405, 

katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

b) v budove Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ul. 

č. 4 v Bratislave, súpisné č. budovy 2627, nachádzajúcej sa na 

parcele registra C, parcela č. 9801/3, zapísanej na LV č. 3405, 

katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

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

IČO: 36758981 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka 5 ks nápojových a predajných automatov 

Výška nájomného 14,58 EUR/ m2/ mesiac 

35 EUR mesačne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby paušálna úhrada za odber vody, elektrickej energie a odvoz 

odpadkov vo výške 9,05 EUR/mesiac s DPH za jeden automat 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 30.9.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 105/2018 

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 nebytových priestorov s celkovou rozlohou 1 m2 v budove 

Lekárskej fakulty UK na Moskovskej ul. č. 2 v Bratislave, súpisné 

č. budovy 102673, nachádzajúcej sa na parcele registra C, parcela 

č. 10172, zapísanej na LV č. 3405, katastrálne územie Staré Mesto, 

obec Bratislava - m. č. Staré Mesto 

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

IČO: 46857991 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzka jedného nápojového automatu 

Výška nájomného 14,58 EUR/ m2/ mesiac 
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14,58 EUR mesačne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby paušálna úhrada za odber vody, elektrickej energie a odvoz 

odpadkov vo výške 9,05 EUR/mesiac s DPH za jeden automat 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 30.9.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 106/2018 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. g) 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 výpožičku nehnuteľného 

majetku 

Špecifikácia  

predmetu výpožičky 

Nebytové priestory s celkovou rozlohou 160,45 m2, pozostávajúce 

spolu s príslušenstvom zo štyroch podkrovných miestností 

v podkroví a prednáškovej miestnosti v prízemí v prízemnom 

objekte bez súpisného čísla, vo dvore areálu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty, na Sasinkovej ul. č. 2 

v Bratislave, na parcele registra C, parcela číslo 9805/1, zapísanej 

na LV č. 3405, katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava - 

m. č. Staré Mesto 

Identifikácia 

vypožičiavateľa 

Bratislavský spolok medikov, Sasinkova 2626/2, 813 79 Bratislava 

IČO: 31747698    právna forma: občianske združenie 

Účel výpožičky, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu výpožičky 

Realizácia činnosti Bratislavského spolku medikov v súlade so 

Stanovami Bratislavského spolku medikov, najmä: 

a) vytváranie podmienok pre odbornú činnosť a rast študentov, 

b) rozvíjanie spoločenského života študentov v oblasti kultúrnej, 

záujmovej a športovej, 

c) spolupráca s inými organizáciami doma i v zahraničí, zvlášť 

s lekárskymi spoločnosťami, Červeným krížom a organizáciami 

študentov medicíny, 

d) šírenie myšlienok humanity, spravodlivosti, porozumenia, 

zdravotnej osvety a dobrého mena LF UK, 

e) realizácia podujatí a projektov s vyššie uvedeným zameraním, 

f) materiálne zabezpečenie činnosti zastupiteľských orgánov 

študentskej časti akademickej obce fakulty a študentských aktivít 

rozvíjaných na fakulte, 

g) zabezpečenie priestorov vhodných pre knižnicu odbornej 

literatúry, počítačové centrum, študovňu a zasadaciu miestnosť. 

Výška odplaty bezodplatne 

Doba výpožičky na dobu neurčitú 

Technické zhodnotenie 

predmetu výpožičky 

bez technického zhodnotenia 

Zmluva o výpožičke bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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Uznesenie č. 107/2018 

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 

kancelária - seminárna miestnosť č. 121 o rozlohe 34,0 m2, 

kancelária č. 423 o rozlohe 22,6 m2 , laboratórium č. 203 o rozlohe 

29,2 m2, laboratórium č. 336 o rozlohe 49,0 m2, laboratórium č. 409 

o rozlohe 72,0 m2, laboratórium č. 234 o rozlohe 47,5 m2, 

laboratórium č. 428 o rozlohe 21,6 m2, sklad č. 108 o rozlohe 

22,60 m2, pričom všetky nebytové priestory sa nachádzajú 

v pavilóne CH2 Univerzity Komenského v Bratislave - 

Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  na LV č.727 pre k. ú. 

Karlova Ves, obec Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava 

IV na parcele č.3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu SYNKOLA, s.r.o., Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava – mestská časť 

Karlova Ves     IČO : 35 908 629 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie, laboratóriá a sklad pre poskytovanie činností v oblasti 

výskumu prírodných a technických vied a syntézy organických 

látok 

Výška nájomného kancelárie a laboratóriá 66 EUR/m2/rok 

sklad 44 EUR/m2/rok 

Energie a služby CH2 – 121  -     34,0 m2 – kancelária  (seminárna miestnosť ) : 

El. energia   1,28 EUR s DPH /mesiac  (0,48 kWh/deň) 

Teplo    26,72  EUR s DPH/mesiac/ 34,0 m2 

Zrážková voda :  1,44   EUR s DPH/  1 mesiac 

Celkom:  29,44  EUR s DPH/  1 mesiac 

 

CH2 – 423  -     22,6  m2 - kancelária : 

El. energia   14,63  EUR s DPH/mesiac (5,46 kWh/deň) 

Teplo    17,76  EUR s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Vodné   3,26 EUR/s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Stočné   3,21 EUR s DPH/mesiac/ 1 osoba 

Zrážková voda 0,95 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  1,12  EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:  40,93  EUR/  1 mesiac   

 

CH2 – 203  -     29,2  m2 - laboratórium : 

El. energia   33,66  EUR s DPH/mesiac (12,56 kWh/deň) 

Teplo    22,95  EUR s DPH/mesiac/ 29,2 m2 

Vodné   6,52  EUR/s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné   6,42 EUR s DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda 1,24 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  2,24  EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby 

Celkom:  73,03  EUR/  1 mesiac   

 

CH2 – 336  -     49,0  m2 - laboratórium : 

El. energia   77,50 EUR s DPH /mesiac (28,92 kWh/deň) 

Teplo    38,51  EUR s DPH/mesiac/ 49,0 m2 

Vodné   9,78 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 
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Zrážková voda 2,08 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  3,36  EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  140,86  EUR/ 1 mesiac   

 

CH2 – 409  -     72,0  m2 - laboratórium : 

El. energia   133,35 EUR s DPH /mesiac (49,76 kWh/deň) 

Teplo    56,59  EUR s DPH/mesiac/ 72,0 m2 

Vodné    9,78 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda            3,05 EUR s DPH/mesiac 

Odvoz odpadu  3,36  EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  215,76  EUR/ 1 mesiac   

 

CH2 – 234  -     47,5  m2 - laboratórium : 

El. energia   77,13  EUR s DPH/mesiac (28,78 kWh/deň) 

Teplo    37,33  EUR s DPH/mesiac/ 47,5 m2 

Vodné    9,78 EUR s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Stočné   9,63 EUR s  DPH/mesiac/ 3 osoby 

Zrážková voda 2,01 EUR s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu  3,36 EUR bez DPH/mesiac/ 3 osoby 

Celkom:  139,24  EUR/ 1 mesiac 

 

CH2 – 428  -     21,6  m2 - laboratórium : 

El. energia   57,99  EUR s DPH/mesiac (21,64 kWh/deň) 

Teplo    16,97  EUR s DPH/mesiac/ 21,6 m2 

Vodné    6,52 EUR s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Stočné   6,42 EUR s  DPH/mesiac/ 2 osoby 

Zrážková voda 1,63 EUR s DPH/mesiac  

Odvoz odpadu  2,24 EUR bez DPH/mesiac/ 2 osoby 

Celkom:  91,77  EUR/ 1 mesiac 

 

CH2 – 108  -     22,6  m2 – sklad : 

Teplo    17,76  EUR s DPH/mesiac/ 22,6 m2 

Zrážková voda 0,95 EUR s DPH/mesiac  

Celkom:  18,71 EUR s DPH/ 1 mesiac 

 

Náklady na energie spolu: 749,74 EUR/mesiac  

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. 108/2018 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nebytové priestory –  miestnosti  č. 929 a č. 930 v celkovej výmere 

30 m2. Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, 
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blok  B9, na 1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – 

m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova 

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  

úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  

budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba  

nachádza. 

Identifikácia nájomcu In Music, Lehockého 3038/2, 811 05 Bratislava 

IČO: 37926373 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie pracovno-hudobného materiálu 

a zriadenie pracovno-hudobného ateliéru s klavírom 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 194,90 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 1 608,15 EUR/ rok 

bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. 

Z toho:  

elektrická energia  1 292,40 EUR bez DPH 

ostatné služby          315,75 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 109/2018 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

Nebytové  priestory –  miestnosti  č. 938 a č. 939 v celkovej výmere 

30 m2. Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, 

blok B9, na 1. poschodí, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – 

m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova 

Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  

úradom Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná  

budova, parcela č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba  

nachádza. 

Identifikácia nájomcu Martin Derner , Mgr. art., Námestie SNP 475/16, 811 06 Bratislava 

IČO: 1076193481 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie skladu na uskladnenie kníh, papiera a iného spotrebného 

výtvarníckeho materiálu 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 194,90 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 354,63 EUR/ rok bez 

DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. Z toho:  

elektrická energia   38,33 EUR bez DPH 
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ostatné služby      315,75 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 110/2018 

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 – miestnosť č. 937, 943 a 944  o výmere 40 m2.  

Nebytové priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok  

B9, 1. poschodie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísané na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným úradom 

Bratislava –Katastrálny odbor, druh stavby 20 – Iná budova, parcela 

č. 3146 o výmere 570 m2 na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30, 811 09 Bratislava 

IČO: 36 738 034 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie kancelárií pre architektov 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

1 593,20 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 1 974,03 EUR/ rok 

bez DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. 

Z toho:  

elektrická energia   1 404,73 EUR bez DPH 

ostatné služby           569,30 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2020 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 111/2018 

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 

Nebytové priestory –  miestnosť č. 906 o výmere 20 m2. Nebytové 

priestory sa  nachádzajú v budove č. súpisné 6220, blok B9, 

prízemie, na ulici Botanická 7 v obci Bratislava – m. č. Karlova 

Ves, okres Bratislava IV,  katastrálne územie Karlova Ves, zapísané 

na liste vlastníctva č. 727 vydanom Okresným  úradom Bratislava –

Katastrálny odbor,  druh stavby 20 – Iná  budova, parcela č. 3146  

o výmere 570 m2  na  ktorej  sa  stavba  nachádza. 

Identifikácia nájomcu Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z., Botanická 

22/11, 841 04 Bratislava      IČO: 00686778 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie provizórneho dočasného skladu na uskladnenie 

športových potrieb 

Výška nájomného 39,83 EUR/ m2/ rok 

796,60 EUR ročne za celkovú výmeru prenajatých priestorov 

Energie a služby Elektrická energia a ostatné služby je vo výške 304,79 EUR/ rok bez 

DPH, vypočítaná na základe cien a nákladov v roku 2017. Z toho:  

elektrická energia   224,16 EUR bez DPH 

ostatné služby          80,60 EUR bez DPH 

(vodné, stočné, revízia a  údržba hasiacich prístrojov a hydrantov, 

nepretržitá strážna služba, upratovanie spoločných priestorov, odvoz 

a likvidácia odpadu, deratizácia a dezinsekcia) 

Doba nájmu od 5.11.2018 do 31.3.2019 

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. 112/2018 

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 170,52 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

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

Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom 

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

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

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

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

IČO: 35818565 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(7 673,40 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 1.11.2018 do 31.3.2021 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 
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základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 113/2018 

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 97,25 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

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 PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,  

Bratislava 841 04     IČO: 47 908 611 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 45 EUR/m2/rok bez DPH  

(4 376,25 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 1.11.2018 do 31.12.2019 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 

základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 114/2018 

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 112,04 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. 
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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 

výtvarný ateliér 

Výška nájomného 20 EUR/m2/rok bez DPH  

(2 240,80 EUR bez DPH 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 1.11.2018 do 30.9.2023 

Nájomné od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude vyfakturované na 

základe osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej 

zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 115/2018 

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 210,60 m2, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok C, 

2. posch. o výmere 25 m2 a blok C, 1.posch. o výmere 185,60 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 2934, o výmere 5474 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu unique, s.r.o., 958, Závod 908 72 

IČO: 36 815 128 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

šatňa a bar 

 

Výška nájomného 10 EUR/m2/rok (250 EUR ročne) za priestory o výmere 25 m2 

30 EUR/m2/rok (5568 EUR ročne) za priestory o výmere 185,60 m2 

(5 818 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Energie a služby zálohový poplatok  

16 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 185,60 m2 

8 EUR/m2/rok plus DPH za priestory o výmere 25 m2 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.11.2018 do 31.8.2025 

Výška nájomného uvedená v tomto uznesení sa vzťahuje na 

obdobie od 1.11.2018 do 31.8.2021. V období od 1.9.2021 do 
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31.8.2025 sa uplatňuje výška nájomného podľa zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 001/2016, reg. č. IV/24/16/VMĽŠ v znení 

dodatku reg. č. D/2018/1741/IV/VMĽŠ/OLP zo dňa 13.9.2018. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

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

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 116/2018 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších 

predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 012/2017 

reg. č. IV/25/17/VMĽŠ  

Prevádzajúci Zdravomat s. r. o., Brančská 11, Bratislava 851 05 

IČO: 36 769 304 

Nadobúdateľ VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava 

831 04    IČO: 35 730 625   

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 

podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 64/2017 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 2017 takto: 

 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Zdravomat s. r. o., Brančská 11, Bratislava 851 05 

IČO: 36 769 304 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu VERY GOODIES SK s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava   

831 04      IČO: 35 730 625 

 

Uznesenie č. 117/2018 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších 

predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2015 

reg. č. IV/26/15/VMĽŠ  

dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 023/2015 

reg. č. IV/176/2015/248/2016/MO 
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Prevádzajúci Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 

IČO: 41029216 

Nadobúdateľ Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 

podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 8.12 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. marca 2015 takto: 
 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 

IČO: 41029216 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

 

III. 

mení uznesenie č. 9.4/2016 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016 takto: 
 

pôvodné znenie 

Identifikácia nájomcu Richard Tahotný, Cajlanská 49, 902 01 Pezinok 

IČO: 41029216 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu Molinari, s.r.o., Cígeľská 18, 831 06 Bratislava 

IČO: 36763110 

 

Uznesenie č. 118/2018 

Akademický senát UK  

I. 

podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 

a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších 

predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s prevodom práv a povinností 

Identifikácia zmluvy zmluva o nájme nebytových priestorov č. 027/2017 

reg. č. IV/122/17/VMĽŠ 

dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 027/2017 

reg. č. D/218/1372/IV/VMĽŠ/OLP 

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

Karlova Ves 841 04    IČO: 50 216 716 

Nadobúdateľ SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238, 029 46 

Sihelné    IČO: 44281765 

Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je prevod všetkých práv a povinností 

prevádzajúceho vyplývajúcich z nájomnej zmluvy na nadobúdateľa. Na základe zmluvy 

o prevode práv a povinností sa nadobúdateľ dňom podpisu zmluvy zaväzuje prevziať na seba 

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Nadobúdateľ 
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podpisom zmluvy vstupuje do všetkých práv a povinností prevádzajúceho vyplývajúcich 

z nájomnej zmluvy a zaväzuje sa ich plniť a dodržiavať v plnom rozsahu. 

 

II. 

mení uznesenie č. 86/2018 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2018 takto: 

 

pôvodné znenie 

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

Karlova Ves 841 04    IČO: 50 216 716 

nové znenie 

Identifikácia nájomcu SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA, s.r.o., Sihelné 238, 029 46 

Sihelné    IČO: 44281765 

 

Uznesenie č. 119/2018 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

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

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytový priestor v Bratislave na Štúrovej ul. 9, súpisné číslo 

100022, parcela číslo 8890/5, katastrálne územie Staré Mesto, 

zapísaný na LV číslo 4356 o výmere 226 m2 

Identifikácia nájomcu Kníhkupectvo KNIHOMOL, spol. s r. o., Lotyšská 24,  

821 06 Bratislava      IČO: 47 437 731 

Účel nájmu predaj kníh 

Výška nájomného 

podľa zmluvy 

84 EUR/m2/rok  

(18 984 EUR ročne) 

Výška nájomného 

po znížení 

54,15 EUR/m2/rok 

(12 238,99 EUR ročne) 

Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. IV/5/2014/FiF UK je 

zníženie výšky nájomného na dobu od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2020. 

 

Uznesenie č. 120/2018 

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  

I. 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 155 m2 (sklad 

47,48 m2, soc. zariadenie 2,24 m2 a obchodné priestory 105,28 m2), 

nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9 na parc. č. 8890/5 

k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu AlifeStyle, s.r.o., Štúrova ul. č. 9, 811 02 Bratislava 

IČO: 44 633 513 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory sú určené ako obchodné a skladovacie priestory 

(predajňa skla, porcelánu a spotrebného tovaru pre domácnosť) 

Doba nájmu zmluva na predmet nájmu bola uznesením AS UK č. 8.4/2014 

predĺžená o 5 rokov, t. j. do 30.9.2019 
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II. 

nesúhlasí so znížením výšky nájomného podľa žiadosti o udelenie predchádzajúceho písomného 

súhlasu na nájom nehnuteľného majetku 

Výška nájomného navrhovaná cena nájmu je 8 EUR/m2/mesiac, t. j. 1240 EUR/mesiac 

bez DPH 

Energie a služby cena za energie je 170 EUR s DPH za mesiac, ktorá sa vyúčtuje 

podľa skutočného odberu za dodávku energií 1x ročne za uplynulý 

rok 

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. 5: Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v úvodnom slove informoval, že dôvodom pre 

predloženie Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK je implementácia zmien 

vyplývajúcich z dodatku k Štatútu Študentskej rady vysokých škôl (zavedenie náhradníkov z volieb do 

Študentskej rady vysokých škôl, odvolateľnosť delegátov UK). 

 

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

materiál spôsobom per-rollam a odporučila ho AS UK schváliť. 

 

Predseda AS UK otvoril rozpravu. 

 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. namietol navrhované prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa 

ustanovenia o náhradníkoch za delegátov v ŠRVŠ neuplatnia v riadnych voľbách do ŠRVŠ vyhlásených 

pre volebné obdobie 2018 - 2021 vo volebných obvodoch, v ktorých sa riadne voľby do študentskej 

rady vykonali pred 17. októbrom 2018. Riadne voľby do ŠRVŠ vyhlásil AS UK na zasadnutí dňa 

27. júna 2018 a nemali by sa v priebehu volebného procesu meniť. 

 

V rozprave ďalej vystúpili: prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda 

Právnej komisie AS UK JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Mgr. Viktor Svetský. 

 

Pozmeňujúci návrh (doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.): 

V čl. 35a sa slovo „vykonali“ nahrádza slovom „vyhlásili“. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 52 27 51 1 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku ako o celku (v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu): 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 52 27 51 1 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 
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Uznesenie č. 121/2018 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu UK 

v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 
 

 

Bod č. 6: Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady 

vysokých škôl 

Podpredseda AS UK za študentskú časť Mgr. Róbert Zsembera predložil návrh, aby bol za zástupcu 

študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie 

2018 - 2021 zvolený Bc. Filip Šuran, študent PraF UK. 

 

Iné návrhy kandidátov neboli prednesené. 

 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. poučil členov študentskej 

časti AS UK o spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka a vyzval ich na vykonanie tajného 

hlasovania. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do ŠRVŠ 

(I. kolo) 

Počet všetkých členov študentskej časti AS UK:  26 

Počet uprázdnených mandátov:      7 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:   17 

Počet platných hlasovacích lístkov:    15 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:     2 

kandidát počet hlasov kvórum 

1. Bc. Filip Šuran 15 14 

 

Uznesenie č. 122/2018 

Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním volí Bc. Filipa Šurana za zástupcu 

študentskej časti Akademického senátu UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

 

 

Bod č. 7: Doplňujúca voľba členov Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK 

Podpredseda AS UK za študentskú časť Mgr. Róbert Zsembera navrhol doplnenie Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK o Bc. Zuzanu Pallovú a Mgr. Viktora Svetského.  

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 51 26 51 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 123/2018 

Akademický senát UK volí Bc. Zuzanu Pallovú a Mgr. Viktora Svetského za členov Volebnej 

a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 
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Bod č. 8: Rôzne 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že FM UK podporuje možnosť podávania elektronických 

prihlášok na štúdium spôsobom, ktorý v uplynulom akademickom roku zaviedla FMFI UK (bez 

potreby vytlačenia a podpísania prihlášky), prihovára sa za všeobecné zavedenie tejto možnosti na UK.  

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že na FMFI UK sa uplatňuje znížená sadzba poplatku 

za prijímacie konanie pri podaní elektronickej prihlášky.  

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. reagoval, že nový Študijný poriadok UK nebol na 

júnové zasadnutie AS UK predložený z dôvodu, že sa s viacerými navrhovanými zásadnými zmenami 

nestotožnil. Elektronickú prihlášku na štúdium si môže FM UK schváliť v ďalších podmienkach 

prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou (tzv. pravidlá prijímacieho 

konania).  

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o stretnutí 

k implementácii e-prihlášky v AiS2, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2018. Na decembrové riadne 

zasadnutie AS UK plánuje predložiť podrobnejšiu informáciu o elektronickej prihláške na štúdium.  

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. uviedla, že pravidlá prijímacieho konania na bakalárske 

študijné programy pre nasledujúci akademický rok už boli akademickými senátmi fakúlt schválené. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. reagovala, že uchádzačov 

o štúdium elektronickou prihláškou nepoškodíme, práve naopak, umožníme im viac. Informácia 

o možnosti podávania elektronickej prihlášky bude zaslaná fakultám UK a následne aj uchádzačom 

o štúdium. Proces následnej implementácie elektronickej prihlášky je ešte otvorený. Otázka dodatku 

k Študijnému poriadku UK bude riešená na decembrovom riadnom zasadnutí AS UK. 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. informoval o aktualitách vo vzťahu k univerzitným nemocniciam 

a k otázkam o spôsobe výberu prednostov kliník univerzitných nemocníc.  

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na 

rok 2019, ktorého nárast nezohľadňuje ani mzdovú valorizáciu. Po zvýšení tabuľkových platov môže 

nastať situácia, že budú znížené osobné príplatky. Dlhodobé podfinancovanie vysokého školstva 

naďalej pretrváva. K problému rekonštrukcie vysokoškolských internátov uviedol, že podľa prísľubu 

MŠVVaŠ SR peniaze na rekonštrukcie sú vyčlenené, podľa schopností ich čerpania a prípravy 

verejného obstarávania bude v prvom kvartáli roka 2019 umožnené čerpanie finančných prostriedkov. 

Rektor UK ďalej informoval o novej vysokoškolskej legislatíve, ktorá je deravá a treba ju čo najskôr 

novelizovať. Rektor UK sa zmienil aj o iniciatíve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, 

vznikajú konzorciá, ktoré by mali byť tvorené elitnými univerzitami. UK je dobre hodnotená 

v rankingoch, najlepšie výsledky dosahuje v prírodných vedách.  

 

Mgr. Gašpar Fronc požiadal členov volebnej komisie na voľby kandidáta rektora UK, aby sa zišli na 

pracovnom stretnutí po skončení zasadnutia pléna AS UK a dohodli sa na ďalšom postupe. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval o doručení výzvy členov akademickej 

obce UK na uskutočnenie diskusie s kandidátmi na kandidáta na rektora UK. Výzvu akademickej obce 

podporil, ide o pokračovanie tradície z minulých volieb kandidáta na rektora UK. Výzvu ku dňu 

konania zasadnutia AS UK podpísalo 160 členov akademickej obce UK zo 6 fakúlt.  

 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. sa vrátil k problému výberových konaní na prednostov kliník 

univerzitných nemocníc. Pripomenul, aké silné tlaky v tejto otázke boli v minulosti. Je to veľká hrozba 

a vážna vec. Je nevyhnutné, aby UK mala k problému rázne a jasné stanovisko a tvrdo ho presadzovala. 

Stanovisko by malo byť jednotné za celú UK, bez toho, aby iné stanovisko prezentovala JLF UK. 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. požiadal návrhovú komisiu o prípravu návrhu 

uznesenia k danej problematike. Po krátkej diskusii prišlo k dohode, že návrh uznesenia pripravia 

spoločne prof. PhDr. František Gahér, CSc., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a doc. MUDr. Daniel 
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Böhmer, PhD. a predložia ho AS UK na hlasovanie spôsobom per-rollam. 

Podpredsedníčka AS UK prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. informovala, že problematiku 

konzultovala s dekanom JLF UK. Fakulta nie je proti, nechce, aby bol postoj JLF UK nesprávne 

interpretovaný. V Martine sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník v minulosti bez 

problémov a problémy s výberovými konaniami na prednostov kliník nemajú ani v súčasnosti. 

 

 

Bod č. 9: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK 

Bod č. 10: Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. z titulu predsedu Rady vysokých škôl informoval o návrhu štátneho 

rozpočtu na rok 2019 pre oblasť vysokého školstva. K návrhu rozpočtu sa uskutoční stretnutie 

zástupcov orgánov reprezentácie vysokých škôl. Doc. Putala ďalej informoval o návrhu novej sústavy 

študijných odborov. Návrh pripravil Klub dekanov v spolupráci s rektorkou SPU. Prišlo množstvo 

pripomienok, niektoré pripomienky však boli protichodné. 

 

Delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) Mgr. Daniel Zigo informoval o záveroch 

valných zhromaždení ŠRVŠ, zmenách v procese akreditácie (v porovnaní s Českou republikou) 

a o iniciatíve k zavedeniu zliav na dopravu pre doktorandov (pretrvávajúci rozpor medzi Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. ŠRVŠ sa aktívne zapojí 

do pripomienkovania návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

na rok 2019.  

 

 

Bod č. 11: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. informoval o dopadoch legislatívnych 

zmien (novela zákona o vysokých školách, zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania) na vnútorné predpisy UK a vnútorný systém zabezpečovania kvality UK. 

 

 

Bod č. 12: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. poďakoval 

členom AS UK a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  15.35 hod. 

 

Zapísali:  
Mgr. Róbert Zsembera (podpredseda AS UK) 

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

 
 

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

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 predseda Akademického senátu UK 

 

 

 

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

 

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

 

Ing. Tomáš Balala      ................................................................. 


