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___________________________________________________________________________ 

 
Bratislava 04. 04. 2019 

   

 

V ý p i s  u z n e s e n í 
 

z 22. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 03. 04. 2019 

 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje program 22. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 03. 04. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

5. Návrh rektora UK na vymenovanie členov Vedeckej rady UK. 

 písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  

 tajné hlasovanie 

6. Voľba podpredsedu AS UK a člena Predsedníctva AS UK. 

 tajné hlasovanie 

7. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

 písomne predkladá: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK 

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

 písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

9. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2019.  

 písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

  písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia SHS UK 

11. Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. 22/2019 prijatého spôsobom per-rollam. 

12. Doplňujúca voľba členov komisií AS UK. 

13. Rôzne. 

14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

16. Záver. 

Uznesenie č. 24/2019 

 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., 

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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Mgr. Gašpar Fronc, 

Bc. Adam Štefunko. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora UK na vymenovanie 

 

prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. 

prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD. 

prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. 

doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. 

prof. Mgr. Martina Slobodníka, PhD. 

prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. 

doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. 

prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD. 

prof. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. 

prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. 

prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. 

ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, PhD. 

Mgr. Milana Juríka, PhD. 

prof. RNDr. Michala Greguša, PhD. 

doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD. 

prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc. 

prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. 

prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvayho, PhD. 

prof. PhDr. Františka Gahéra, CSc. 

prof. MUDr. Dušana Hamara, PhD. 

prof. PhDr. Romana Holeca, DrSc. 

prof. RNDr. Jána Lehotského, DrSc. 

prof. MUDr. Michala Megu, DrSc. 

prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. 

prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. 

prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc. 

prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. 

prof. RNDr. Ivana Vargu, PhD. 

prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. 

doc. Mgr. art. Márie Heinzovej, ArtD. 

prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. 

Ing. Igora Lacíka, DrSc. 

prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., PhD. 

prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 

prof. MUDr. Petra Šimku, CSc. 

prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. 

prof. Ing. Mariána Valka, DrSc. 

prof. RNDr. Evy Zažímalovej, CSc. 

prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA 

 

za členov Vedeckej rady UK. 

 



 3 

Uznesenie č. 26/2019 

 

Akademický senát UK tajným hlasovaním volí doc. Mgr. Pavla Neográdyho, DrSc. za člena 

Predsedníctva Akademického senátu UK. 

 

Uznesenie č. 27/2019 

 

Akademický senát UK sťahuje z rokovania návrh Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS 

UK. Tento bod zaradí do programu až po jeho prerokovaní v príslušných komisiách. 

 

Uznesenie č. 28/2019 

 

Akademický senát UK žiada rektora UK zriadiť bezodkladne pracovnú komisiu pre 

dopracovanie podkladov k minimalizácii rizík pri odpredaji nepotrebného majetku UK v 

Martine za účelom výstavby univerzitnej nemocnice. 

 

Uznesenie č. 29/2019  

 

Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 30/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpis prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám 

a ďalším súčastiam UK na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 31/2019 

 

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 22,93 m
2
, ktoré sa 

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

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, výmere 8942 m
2
, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Lukáš Moravský, sídlo: Trenčianska 724/48, Nová Dubnica 01851  

IČO: 47779721 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

prevádzkovanie fotografického ateliéru 

 

Výška nájomného 50,- eur/ m
2
/rok , t.j. 1 146,50  eur ročne za priestory o výmere 

22,93 m
2 

Energie a služby 16,- EUR/m
2
/rok plus DPH. 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 
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Doba nájmu od 01. 06. 2019 do 31. 05. 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. 32/2019 

 

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 47,82 m
2
, ktoré sa 

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

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, výmere 8942 m
2
, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Motyčka Václav, adresa trvalého bydliska : Andreja Mráza 4, 821 

03 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Klubovňa 

 

Výška nájomného 40,- eur/ m
2
/rok , t.j. 1912,80  eur ročne za priestory o výmere 47,82 

m
2 

Energie a služby 16,- EUR/m
2
/rok plus DPH. 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 07. 2019 do 30. 06. 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. 33/2019 

 

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 20,85 m
2
, ktoré sa 

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

1PP), na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č. KARLOVA 

VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 
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vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, číslo parcely 2940/ 24, výmere 8942 m
2
, na ktorej sa 

stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu Štefan Ondruš, trvalá adresa: 01306 Terchová 570, IČO: 34222243 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

 

Výška nájomného 35,- eur/ m
2
/rok , t.j. 729,75  eur ročne za priestory o výmere 20,85 

m
2 

Energie a služby 16,- EUR/m
2
/rok plus DPH. 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 06. 2019 do 31. 05. 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. 34/2019 

 

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 28 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok T, na streche 

strojovni výťahu 14 m
2 

a v priestore strojovni výťahu 14 m
2
) 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 m
2 

, na ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s., sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete 

nájmu  Átriové domky, blok T, Staré Grunty, Bratislava“ zahrňujúc 

výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí 

technologického zariadenia. 

Výška nájomného 3 485,- EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Átriových domkoch, blok 

T)
 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.  

Doba nájmu od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2024 

Technické zhodnotenie bez technického zhodnotenia 
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predmetu nájmu 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

zmluvnými stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 35/2019 

 

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 17 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, na strojovni 

výťahu, strecha, 17 m
2
) 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 m
2
, na ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s., sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

elektronickej komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) na Predmete 

nájmu Manželské internáty blok „D“, Staré Grunty, Bratislava“ 

zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí 

technologického zariadenia. 

Výška nájomného 3280,-EUR/rok bez DPH (za „VKS“ na Manželských internátoch, 

blok D) 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne.  

Doba nájmu od 01. 07. 2019 do 30. 06. 2024. 

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. 36/2019 

 

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 

nehnuteľný a hnuteľný majetok Učebno – výcvikového zariadenia 

UK Modra-Piesok (ďalej len „predmet nájmu“),nachádzajúca sa na 
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parc. č. 7715, súp. č. 4008 a parc. č. 8106, súp. č. 4298 v k. ú. 

Modra, obec MODRA, okres Pezinok, zapísané na LV č. 2758 

Identifikácia nájomcu R – KAISER, s.r.o., Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava, IČO 44 760 

191, 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ubytovanie a reštauračné služby (rekreácie, školy v prírode a iné 

akcie) 

Výška nájomného Nájom za nehnuteľný majetok 944,03 €/mesiac; 

Nájom za hnuteľný majetok  78,59 € bez DPH, DPH je 15,71 €, 

spolu 94,30 €/mesiac s DPH; 

 

Spolu nájomné: 1 038,33 €/mesiac, t. j. 12 459,96,- € ročne za celý 

predmet nájmu.  

 

Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné mesačne, a to vo výške 

1038,33,- € (slovom: jedentisíc €). 

Energie a služby sa nájomca zaväzuje uhradiť priamo dodávateľom médií na základe 

dvojstranných zmlúv 

Doba nájmu predĺženie nájmu na dobu 1 rokov do 31. 03. 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. 37/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje uznesenie č. 22/2019 prijaté spôsobom per-rollam (05. 03. 

2019 – 07. 03. 2019). 

 

Uznesenie č. 38/2019 

 

Akademický senát UK volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. za člena Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK. 

 

Uznesenie č. 39/2019 

 

Akademický senát UK volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. za člena Komisie pre vysokoškolské 

internáty a ubytovanie AS UK. 

 

Uznesenie č. 40/2019 

 

Akademický senát UK volí Bc. Adama Štefunka za člena Komisie pre rozvoj a informačné 

technológie AS UK. 
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Uznesenie č. 41/2019 

 

Akademický senát UK volí Mateja Gajdoša za člena Pedagogickej a vedeckej komisie AS 

UK. 

 

Uznesenie č. 42/2019 

 

Akademický senát UK volí Mgr. Stanislava Mihálika za člena Pedagogickej a vedeckej 

komisie AS UK. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


