UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P . O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1
___________________________________________________________________________
Bratislava 19. 02. 2019

Výpis uznesení
z 21. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 13. 02. 2019
Uznesenie č. 1/2019
Akademický senát UK schvaľuje program 21. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 13. 02. 2019 takto:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Voľba orgánov AS UK (predseda, podpredseda za ŠČ AS UK, člen predsedníctva AS
UK a predseda Komisie pre vysokoškolské internáty ubytovanie).
5. Schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov UK.
6. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
7. Dodatok č. 1 k Štatútu Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
8. Stanovisko AS UK k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch.
9. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
10. Rôzne.
11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
13. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
14. Záver.
Uznesenie č. 2/2019
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Gašpar Fronc,
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.,
Martin Padúch.
Uznesenie č. 3/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí
doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD.
za predsedu Akademického senátu UK.
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Uznesenie č. 4/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí
Mgr. Viktora Svetského
za podpredsedu Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 5/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí
Mgr. Filipa Vincenta
za predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 6/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním volí
doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc.
za člena Predsedníctva Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 7/2019
Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie
prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.
prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD.
doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD.
doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD.
RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD.
JUDr. Jany Duračinskej, PhD.
PhDr. Radomíra Masaryka, PhD.
do funkcií prorektorov UK na funkčné obdobie od 20. februára 2019.
Uznesenie č. 8/2019
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

nájom nebytových priestorov – kancelárií v miestnostiach F2-182,
F2-183 F2-184 o celkovej výmere 84 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove súpisné č. 5692 (pavilón F2), v Mlynskej doline, v obci
BA – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., zapísanej na LV č.
727, vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.
ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie
a výskum“, č. parcely 3040/1, o výmere 3998 m2, na ktorej sa
stavba nachádza
Slovenská informatická spoločnosť, Mlynská dolina 5692, 842 48
Bratislava – Karlova Ves, IČO: 30845874
kancelária pre účely vykonávania administratívy a prevádzky
Kancelárie ECDL
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

80 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 6720,- EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
15 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 1240,- EUR bez DPH). Skutočná
cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 13. 02. 2019 do 12. 02. 2024
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 9/2019
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

nájom nehnuteľného majetku - kancelária č. 120, - 2. podlažie o
výmere 16,82 m2 v pavilóne CH2 Univerzity Komenského v
Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č.
727 pre k. ú. Karlova Ves, obec BA -m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV na parcele č. 3049/1, súp. č. 3278.
PRICOM, spol. s.r.o., Mlynská dolina CH2, 842 15 Bratislava,
IČO: 31369430
Kancelária pre poskytovanie činností v oblasti konzultačných,
poradenských a administratívnych činností
66 EUR/m2/rok
El. energia ........................... 10,22 € s DPH/mesiac (3,96 kWh/deň)
Teplo ................................... 13,62 € s DPH/mesiac
Vodné................................... 2,45 € s DPH/mesiac/1 osoba
Stočné .................................. 2,41 € s DPH/mesiac/1 osoba
Zrážková voda...................... 0,70 € s DPH/mesiac/16,82 m2
Odvoz odpadu...................... 1,00 €/mesiac/1 osoba
Celkom: 30,40 €/1 mesiac

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2024
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 10/2019
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.
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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 25,46 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok C, 2.
NP), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 2929,
o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Anna Raffaelli – BELLA ITALIA, Ružinovská 9, 821 02 Bratislava
– Ružinov, IČO 17513391
sklad
20 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 509,20 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
8 EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná
raz ročne.
od 13. 02. 2019 do 30. 06. 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. 11/2019
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

nájom nebytových priestorov o výmere 36,47 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok A, 1
PP), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely 2929,
o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
hardcode s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
IČO: 51271150
kancelária
65 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 2370,55 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
16 EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná
raz ročne.
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 01. 04. 2019 do 31. 03. 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. 12/2019
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 nebytových priestorov o výmere 148,61 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove súpisné č. 5695 (Manželské internáty, blok J,
prízemie), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh
stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely
2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Ironica s.r.o., 958, Závod 908 72, IČO: 36671365
sklad
20 EUR/m2/rok (t. j. 2972,20 EUR ročne za priestory o výmere
148,61 m2)
8 EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná
raz ročne.
od 01. 06. 2019 do 31. 05. 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. 13/2019
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 19,69 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove súpisné č. 5695 (Manželské internáty, blok A,
prízemie), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh
stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely
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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

2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
PROPLUSCO Services spol. s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04
Bratislava, IČO: 47908611
kancelárie
45 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 886,05 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
16 EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná
raz ročne.
od 13. 02. 2019 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. 14/2019
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 (popri Átriové domky, blok U, 1 NP) o
výmere 167,23 m2, na parcele 2931, druh pozemku „Zastavaná
plocha a nádvorie“ o celkovej výmere 4088 m2, ktorý sa nachádza
na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves
Roxy catering, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO:
36701661
terasa pre účel stravovania
12 EUR/m2/rok bez DPH. Cena za mesiac 167,23 EUR bez DPH.
Cena celkom 668,92 EUR za obdobie jún, júl, august, september.
bez energií
od 13. 02. 2019 do 31. 12. 2022
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 15/2019
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.
6

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 (parkovacia plocha) – ostatná plocha
o výmere: rozšírenie plochy o 46 m2, pôvodná plocha 44 m2, spolu
pôvodná a nová plocha 90 m2, nachádzajúca sa na Ul. Staré Grunty
55, v obci Bratislava, parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727
EMER group, s.r.o., Lipského 1155/2, 841 01 Bratislava, IČO:
44885989
časť pozemku-odstavná plocha
rozšírenie nájomného o 14 EUR/m2/rok, t. j. 644 EUR ročne, plus
128,80 EUR DPH
pôvodné nájomné 14 EUR/m2/rok, t. j. 616 EUR ročne, plus 123,20
EUR DPH
nájomné spolu 14 EUR/m2/rok, t. j. 1260 EUR ročne, plus 252 EUR
DPH
bez energií
od 13. 02. 2019 do 31. 12. 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.
Uznesenie č. 16/2019
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

nájom nebytových priestorov o výmere 25,46 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove súpisné č. 6134 (Átriové domky, blok C, 1.
NP), na Ulici Staré Grunty 36 v obci BA – m. č. Karlova Ves,
okres Bratislava IV., zapísanej na LV č. 727, vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh
stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, č. parcely
2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Ján Molnár, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava
kancelária
45 EUR/m2/rok bez DPH (t. j. 1145,70 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
16 EUR/m2/rok plus DPH. Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná
raz ročne.
od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020
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Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa
schválenia uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude
zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 17/2019
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedeckej fakulty.
Uznesenie č. 18/2019
Akademický senát UK vyjadruje kategorický nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu
poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov popri vysokých školách začleňujú aj Metodicko-pedagogické centrum.
Akademický senát UK konštatuje, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) doposiaľ
poskytovali výlučne vysoké školy, čím bola garantovaná kvalita nadobudnutej odbornej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s
poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie
kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a
(doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej
školy.

dekanmi fakúlt UK oslovil
súčasného stavu, t. j. aby
odborných zamestnancov
poskytovali výlučne vysoké

Uznesenie č. 19/2019
Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od
01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.
Uznesenie č. 20/2019
Akademický senát UK schvaľuje zmenu programu nasledovne:
Dopĺňa sa bod programu č. 12, ktorý znie: „Doplňujúce voľby členov komisií AS UK“.
Bod č. 13 sa označuje ako bod č. 14.
Uznesenie č. 21/2019
Akademický senát UK schvaľuje
I.
Borisa Bobáľa
za člena Právnej komisie Akademického senátu UK.
II.
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Mgr. Romana Bistáka
za člena Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda Akademického senátu UK
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