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Bratislava 27. 06. 2019 
   

 

V ý p i s  u z n e s e n í 
 

z 24. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. 06. 2019 

 

 

Uznesenie č. 75/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje program 24. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 25. 06. 2019 takto: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

5. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK. 

6. Návrh rektora UK na nadobudnutie nehnuteľností (k. ú. Staré Mesto). 

7. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

8. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019. 

9. Štatút Správnej rady UK. 

10. Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. 

11. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

12. Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. roka 

2019/2020. 

13. Cenník za ubytovanie zahraničných študentov JLF UK. 

14. Rôzne. 

15. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

17. Záver. 

 

Uznesenie č. 76/2019 

 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD., 

Andrej Feješ. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

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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Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 78/2019 

 

Akademický senát UK berie na vedomie informáciu rektora UK a prorektorky UK pre 

vzdelávanie zo zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie Akademického senátu UK dňa 

12. júna 2019 o tom, že štipendiá spojené s akademickými pochvalami rektora UK a cenami 

rektora UK budú počnúc kalendárnym rokom 2020 priznávané z vlastných zdrojov Rektorátu 

UK. 

 

Uznesenie č. 79/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje podľa § 9 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách návrh 

rektora UK na nadobudnutie nehnuteľností: 

- nebytového priestoru č. NP01 o výmere 2 112,96 m
2 

v stavbe - polyfunkčnom objekte na 

Vajanského nábreží č. 10 v Bratislave, okres Bratislava I, súpisné číslo 56, katastrálne 

územie Staré mesto, stavba postavená na pozemku parc. č. 224, katastrálne územie Staré 

mesto, stavba a nebytový priestor sú zapísané na LV č. 5552; 

- pozemku parc. č. 224, zapísaného na LV č. 7487, druh pozemku Zastavané plochy a 

nádvoria, výmera pozemku 1 005 m
2
; 

- k nebytovému priestoru prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach a príslušenstve polyfunkčného domu na Vajanského nábreží č. 

10 v Bratislave, okres Bratislava I, súpisné číslo 56, katastrálne územie Staré mesto, stavba 

postavená na pozemku parc. č. 224, a to o veľkosti 196409/280669. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

 

Akademický senát UK berie na vedomie uistenia rektora UK a dekana Právnickej fakulty UK 

prednesené na zasadnutí Akademického senátu UK dňa 25. júna 2019 o tom, že nákup 

a rekonštrukcia nehnuteľností nachádzajúcich sa na Vajanského nábreží, katastrálne územie 

Staré Mesto, nebudú financované na úkor žiadnej súčasti UK. 

Uznesenie č. 81/2019 

 

Akademický senát UK  

I. 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2018, 

 

II. 

schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2018 podľa 

písomne predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 82/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v 

Bratislave na rok 2019. 
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Uznesenie č. 83/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Štatút Správnej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 84/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických 

vied Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 85/2019 

 

Akademický senát UK žiada dekanov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Fakulty 

sociálnych a ekonomických vied UK, Farmaceutickej fakulty UK a Lekárskej fakulty UK, 

aby urýchlene vypracovali a predložili na schválenie Akademickému senátu UK dodatok 

k štatútu fakulty, ktorý bude obsahovať zosúladenie štatútu fakulty s platným znením zákona 

o vysokých školách a Štatútu UK. 

 

Uznesenie č. 86/2019 

 

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 – Športovísk FTVŠ UK – 

gymnastickej telocvične, tanečného štúdia, plaveckého bazénu, 

atletického štadióna, športovej haly a ich technické a športové 

vybavenie, miestnosť na výkon administratívnych činností; 

nachádzajúce sa na ulici Nábr. arm. gen. L.Svodobu. 9,814 69 

Bratislava, súpis. č. 4298, číslo parcely 20823, 20822/161, 

20822/72 

Identifikácia nájomcu VYSOKOŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB FTVŠ UK 

LAFRANCONI - Občianske združenie 

Nábr. arm. gen. L. Svobodu. 9, 814 69 Bratislava 

IČO: 31788041 

Zastúpený: prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD., prezident VŠK  

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zabezpečenie tréningového procesu registrovaných športovcov 

klubu v sekciách: gymnastických športov, atletika, športových 

tancov, plávania, triatlonu a vodných športov, športových hier, 

športu pre všetkých 

Výška nájomného FTVŠ UK bude fakturovať hodiny reálneho využívania športových 

zariadení. 

/počet hodín je orientačný/ 

Gymnastická  telocvičňa:           10 hod. týždenne á 19,-€ /hod. 

Atletický štadión:                         6 hod. týždenne á  9,50 €/hod. 

Atletická posilňovňa:                   4 hod. týždenne á11,50 €/hod. 

Tanečné štúdio:                            6 hod. týždenne á 10,-€ /hod. 

Plavecký bazén:                          13 hod. týždenne á 45,- €/hod. 

Športová hala:                            8,5 hod. týždenne á 38,-€ /hod. 
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Pohybové štúdio:                          4 hod. týždenne  á 19,-€/hod. 

Kvartálne do: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. príslušného roku 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 87/2019 

 

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 – športovísk FTVŠ UK – Športová 

hala, futbalové ihrisko, futbalové ihrisko – šatňa, miestnosť na 

výkon administratívnych činností; nachádzajúce sa na ulici Nábr. 

arm. gen. L. Svodobu. 9,814 69 Bratislava, súpis. č. 4298, číslo 

parcely 20823, 20822/72, 20822/152 

Identifikácia nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA LAFRANCONI FTVŠ UK –

občianske združenie 

Nábr. arm. gen. L. Svodobu. 9,814 69 Bratislava 

IČO: 42362971 

Zastúpený: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. – predseda VV 

OZ 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zabezpečovanie tréningového procesu registrovaných športovcov 

futbalového klubu v sekciách: predprípraviek, prípraviek, mladších 

žiakov 

Výška nájomného FTVŠ UK bude fakturovať hodiny reálneho využívania športových 

zariadení 

športová hala: (október - apríl)                34,- €/hod. 

futbalové  ihrisko ½ (marec- október)     25,-€ /hod. 

futbalové ihrisko – šatňa                           5,- €/hod. 

Energie a služby elektrická energia – osvetlenie futbalového ihriska:    7,5 €/hod. 

s DPH – kvartálne do: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. príslušného roka 

Doba nájmu od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

 

Uznesenie č. 88/2019 

 

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 

Priestory na umiestnenie kávových  automatov o rozlohe spolu 2 

m
2
: 

- 1 automat  v pavilóne B2, 0 podlažie 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, o rozlohe 1 m
2
  

- 1 automat v pavilóne B1 (CH1 III), 0 podlažie 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.3049/2, súp. č. 

5694, o rozlohe 1 m
2
 

Identifikácia nájomcu Martin Burian 

sídlo: Studená 5, 821 04 Bratislava 

IČO: 44 567 481 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie dvoch kávových automatov pre využitie študentmi, 

zamestnancami a návštevníkmi fakulty (rôzne kávy, čaj). 

Výška nájomného výška nájomného : 66  eur/m
2
/rok 

výška nájomného za dva automaty : 132 eur   

Energie a služby - elektrická energia:  9,46 eur s DPH/mesiac (2,49 kWh/deň) 

- vodné:                    0,34 eur s DPH /mesiac 

- stočné:                    0,33 eur s DPH/mesiac 

náklady pre 1 automat spolu:  10,31 eur s DPH/ mesiac 

náklady pre 2 automaty spolu: 20,62 eur s DPH/mesiac             

Doba nájmu od 1.11.2019 do 31.10.2024 

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. 89/2019 

 

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 8,5 m
2
, nachádzajúce sa v 

budove Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 

6, súp. č. 78 na parc. č. 206 a 207/5, k. ú. Bratislava Staré Mesto, 

zapísané na LV č. 3405 

Identifikácia nájomcu Dallmayr Vending & Office k. s. 

adresa sídla je Prístavná 10, 821 09 Bratislava;  

IČO: 35 803 118 

Účel nájmu, spôsob  zriadenie a prevádzkovanie  13 -tich predajných automatov, ktoré sú 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

rozmiestnené nasledovne: 

 

historická časť budovy:      

prízemie: 2 automaty (90 x76 cm) 

               2 automaty (40 x 50 cm) 

 

nová časť budovy – prístavba:  

2. poschodie: 1 automat (90 x76 cm) 

                     1 automat (40 x 50 cm) 

4. poschodie: 3 automaty (90 x76 cm) 

                     2 automaty (40 x 50 cm)    

6. poschodie: 2 automaty( 40 x 50 cm) 

 

Výška nájomného 156,- €/automat /rok, čo je za 13 automatov 2028,- € ročne. Nájom 

je oslobodený od DPH. Mesačná úhrada za predmet nájmu je 169,- 

€. 

Energie a služby 5,- €/automat/mes. + 1,- € DPH, t. j. za 13 automatov 65,-€/mes. + 

13,- €/mes. DPH, spolu 78,- € mesačne s DPH 

Doba nájmu od 01. 01. 2020 do 31.12. 2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 90/2019 

 

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 

Predmetom nájmu je: 

a) nebytový priestor o celkovej rozlohe 68,58 m
2
 (ambulancia 

praktického lekára a sociálne zariadenie) nachádzajúce sa v 

Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, objekt novej budovy č. súp. 78 

na pozemku parc. č. 207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 

3405; 

b) jedno miesto na parkovisku UK, ktoré sa nachádza na parcele č. 

207/5, k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 3405. 

Identifikácia nájomcu ESMEDIKA s.r.o., Šafárikovo nám. 6, 811 02 Bratislava, 

zastúpená: MUDr. Estera Mikusová, konateľka spol., 

IČO: 44 120 974, DIČ: 2022636462 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sídlo spoločnosti ESMEDIKA, s.r.o. a poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii, v 

odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prednostne pre 

zamestnancov UK 

Výška nájomného a) 49,12 €/m
2
/rok, čo predstavuje spolu 3 368,64 € ročne, t.j. 280,72 

€ mesačne. Nájom je oslobodený od DPH. 

b) 45,42 €/mesiac bez DPH, DPH 9,08 €, spolu 54,50 € s DPH 
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mesačne, t. j. 654,- € ročne s DPH. 

Energie a služby Dodávka tepla, teplej a studenej vody, stočného a el. energie platí 

nájomca preddavok 41,67 € mesačne bez DPH, DPH je 8,33 €, 

spolu 50,00 € s DPH.  

Vyúčtovanie preddavku za služby sa vykoná ročne do 31. 05. 

nasledujúceho roka na základe dodávateľských faktúr. 

Doba nájmu od 01. 01. 2020 do 31. 12. 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. 91/2019 

 

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 

a) nebytový priestor o výmere 140 m
2
 sklad, nachádzajúci sa na ul. 

Staré Grunty 55, v obci Bratislava, parcela č. 3017/10, k. ú. 

Karlova Ves, LV 727; 

b)  časť pozemku (parkovacia plocha) – ostatná plocha o výmere 20 

m
2
, parcela č. 3017/17, k. ú. Karlova Ves, LV 727. 

Identifikácia nájomcu IPOS Slovakia s.r.o., Jamnického 16, 841 05 Bratislava,  

zastúpená: Ivona Hodáková, konateľka 

IČO: 35872683, DIČ: 2021773391 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) sklad materiálu,  

b) časť pozemku – odstavná plocha 

Výška nájomného a) nájomné vo výške 27,80 € / m
2
 1 rok, t.j. 4031,00 € ročne;    

b) nájomné vo výške 14,40 € / m
2
 1 rok, t.j. 288,00 € ročne, plus 

57,60 € DPH 

Energie a služby dodávka elektriny, strážna služba, odvoz a likvidácia odpadu – 

paušálne 6 € / m
2
 / 1 rok, t.j. 870,00 € ročne, plus 174,00 € DPH. 

Nájomca nemá dodávku iných energií, odber elektriny má 

minimálny. 

Doba nájmu od 01.09.2019 do 31.08.2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 92/2019 
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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 časti pozemku o výmere 20 m
2
, na parcele číslo 2935, druh 

pozemku „Zastavané plochy a nádvoria“ o celkovej výmere 6307 

m
2 

ktorý sa nachádza na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - m.č. 

KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva 

č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. 

ú. Karlova Ves 

Identifikácia nájomcu CENT Laundromat s.r.o. 

Sídlo: Nám. Hraničiarov 39  

Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03 

IČO: 51 042 321 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

mobilná práčovňa 

 

Výška nájomného 50, - eur/m
2
/rok 

Energie a služby služby a energie podľa spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 11. 2019 do 31. 09. 2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

Uznesenie č. 93/2019 

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 32,09 m
2
, ktoré sa 

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

1PP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - 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 ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Lešková Lenka 

Adresa trvalého bydliska: Kutnohorská 2219/6, 

Trebišov 07501 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Ateliér 

 

Výška nájomného 50, - eur/m
2
/rok (za ateliér o výmere 32,09 m

2
) 

Energie a služby 16,- eur plus DPH/m
2
/rok  
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Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 10. 2019 do 31. 09. 2022 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 94/2019 

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 3,69 m
2
, ktoré sa 

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

1.poschodie), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - 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 ktorej sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Listopadová Katarína 

Adresa trvalého bydliska: Rovnianková 5, 

Bratislava 851 01 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 40, - eur/m
2
/rok   

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od  01. 07. 2019 do 30. 06. 2022 

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. 95/2019 

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 17,27 m
2
, ktoré sa 

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

prízemie), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA 
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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 ktorej sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PROJECTOORA s. r. o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Zastúpená: Ing. Michal Chlebík 

IČO: 52 314 201 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 40, - eur/m
2
/rok (za sklad o výmere 17,27 m

2
) 

Energie a služby Cena za energie 8,- eur plus DPH/ m
2
/rok.  

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 11. 2019 do 31. 10. 2022 

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. 96/2019 

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 167,23 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok U, 1 

NP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-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 ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava 

Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ 

IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

terasa pre účel stravovania 

 

Výška nájomného 8, -EUR/m
2
/rok bez DPH 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 25.06.2019 do 31.12.2022 

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. 97/2019 

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 39,82 m
2
, ktoré sa 

nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok A, 1 

NP, na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m.č. KARLOVA 

VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 

Karlova Ves,  číslo parcely 2929 o výmere 17987 m
2 

 na ktorej sa 

stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Scampo s.r.o. 

Sídlo: VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, Bratislava 841 04 

Zastúpená: Mgr. Jaroslav Jančo, konateľ 

IČO: 44 246 595 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 60, - eur/m
2
/rok (za kancelárie o výmere 39,82 m

2
) 

Energie a služby 16,- eur plus DPH/ m
2
/rok (za kancelárie o výmere 39,82 m

2
) 

Doba nájmu od  01. 07. 2019 do 30. 06. 2022 

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. 98/2019 

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 3 m
2
, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy, vestibul), 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 m
2
, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovenská pošta, a. s.   
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Sídlo:        Partizánska cesta  9 

                  975 99 Banská Bystrica 

IČO:         36631124 

 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

balíkomat 

Výška nájomného 150,- EUR/m
2
/rok 

Energie a služby paušálny poplatok 250,- EUR  plus DPH 

Doba nájmu 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 99/2019 

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 68,33 m
2
, ktoré sa 

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

1 PP, sklad o výmere 68,33 m
2
)  na ulici Staré Grunty 36 v obci 

BA-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 SOUND and LIGHT, s. r. o.   

Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03 

IČO: 45 580 588 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 40, - eur/m
2
/rok 

Energie a služby 8,- eur plus DPH/m
2
/rok 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od  01. 10. 2019 do 30. 09. 2022 

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. 100/2019 
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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 50,33 m
2
, ktoré sa 

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

2.NP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-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 ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Mgr. Martin Tomčík – KFZ Hendlíř Blumenau 

Podháj 21 

841 03 Bratislava – Lamač 

IČO: 50041096 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária 

Výška nájomného 60,- EUR/m
2
/rok bez DPH  (t. j. 3 019,80 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 08. 2019 do 31. 07. 2022 

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. 101/2019 

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 29,63 m
2
, ktoré sa 

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

suterén I), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-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 m
2
, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu Zrazu s.r.o.  

Sídlo: Trenčianska 10, Bratislava 821 09 

IČO: 47571144 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

kancelária 
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predmetu nájmu 

Výška nájomného 50,- EUR/m
2
/rok bez DPH  (t. j. 1 481,50 EUR bez DPH ročne za 

celkovú výmeru predmetu nájmu) 

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

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 01. 08. 2019 do 31. 07. 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. 102/2019 

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 

Nebytové priestory o výmere 314,78 m
2
, ktoré sa nachádzajú v 

budove súpisné číslo 70 na ulici Gondova 2 v obci Bratislava – 

Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísaná na liste vlastníctva 3405 

vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k.ú. 

Staré Mesto, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum“, parcelné číslo 225/1, o výmere 3982 m
2
. 

Identifikácia nájomcu GAST TOM, s.r.o., Šášovská 1380/14, 85106 Bratislava,  

IČO: 44822316 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Školská jedáleň - na poskytovanie stravovania pre študentov a 

zamestnancov fakulty 

Výška nájomného 90 €/m
2
/rok za kuchyňu, výdajňu stravy, mytie riadov, kanceláriu, 

spolu 64,65 m
2
; 

55 €/m
2
/rok za dve jedálne, sklady, chodby, šatňu, WC, spolu 

250,13 m
2
 

Energie a služby elektrická energia, plyn, vodné-stočné, OLO, vykurovanie podľa 

skutočnej spotreby nájomcu 

Doba nájmu od 1.9.2019 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 103/2019 

Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

schvaľuje Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva a 

komisií v zimnom semestri akademického roka 2019/2020. 
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Uznesenie č. 104/2019 

Akademický senát UK schvaľuje cenník za ubytovanie zahraničných študentov študujúcich v 

anglickom jazyku v dennej forme štúdia (samoplatcov) v ubytovacích zariadeniach JLF UK v 

Martine s účinnosťou od 01.09.2019. 

Uznesenie č. 105/2019 

Akademický senát UK mení namietané znenie zápisnice nasledovne 

 

I. 

Namietané znenie zápisnice: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol vyradiť z programu voľbu podpredsedu AS UK. 

Zmena zmena znenia zápisnice: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol vyradiť z programu voľbu podpredsedu AS UK. Návrh 

odôvodnil tým, že do konca funkčného obdobia AS UK ostáva menej ako šesť mesiacov 

a dve riadne zasadnutia AS UK. Voľba štvrtého podpredsedu AS UK preto nie je potrebná. 

 

II. 

Namietané znenie zápisnice: 

V tabuľkách tajných hlasovaní č. 1, 2 a 5 sa uvádzajú hlasy „proti“ kandidátke PhDr. Kataríne 

Cabanovej, PhD. a „zdržal sa“ pri kandidátovi doc. RNDr. Martinovi Putalovi, PhD. 

Zmena znenia zápisnice: 

Pri tajnom tajnom hlasovaní č. 1 a 2 sa vypúšťa počet hlasov „proti“ a tieto hlasy sa uvádzajú 

medzi neplatnými hlasmi. Pri tajnom hlasovaní č. 5 sa vypúšťa počet hlasov „zdržal sa“ a 

tieto hlasy sa uvádzajú medzi neplatnými hlasmi. 

 

III. 

Namietané znenie zápisnice: 

Bc. Adam Štefunko poďakoval Vedeniu UK, že pristúpilo k zrušeniu indexov. 

Zmena znenia zápisnice: 

Bc. Adam Štefunko poďakoval Vedeniu UK za skutočnosť, že návrhom na zrušenie indexov 

je ochotné posunúť veci dopredu. Súčasne však vyslovil obavy z toho, ako funguje dnešný 

AIS a požiadal Vedenie UK o vyjadrenie, akým spôsobom a v akom časovom horizonte túto 

skutočnosť chce riešiť. Zároveň podotkol, že pri súčasnom akademickom informačnom 

systéme fungujú indexy aj ako zábezpeka toho, že nebude s hodnoteniami v AIS voľne 

manipulované a že zrušiť indexy bez toho, aby sa našla alternatíva poskytujúca minimálne 

ekvivalentnú bezpečnosť, môže viesť k problémom. 

 

IV. 

Namietané znenie zápisnice (str. 12): 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. Predniesol návrh uznesenia, ktorý prekonzultoval aj s rektorom 

UK v znení: „Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou 

UK Veda, s. r. o. pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a 

predložili ju na zasadnutie Akademického senátu UK”. Termín – október 2019. 

Zmena znenia zápisnice: 



 16 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. poukázal na dlhoročnú stratu spoločnosti UK Veda, s. r. o. Pri 

výške straty dosiahnutej za rok 2018 spoločnosť skončí o dva roky v konkurze, pretože bude 

mať záporné vlastné imanie. Je preto potrebné sa zamyslieť nad ďalším pôsobením UK Veda, 

s.r.o. a predniesol návrh uznesenia, ktorý vopred prekonzultoval aj s rektorom UK v znení: 

„Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, s. r. 

o. pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju na 

zasadnutie Akademického senátu UK. Termín - október 2019.“. 

 

V. 

Namietané znenie zápisnice (str. 13): 

Uznesenie č. 58/2019 

Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, s. r. o. 

pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju na zasadnutie 

Akademického senátu UK. 

Zmena znenia zápisnice: 

Uznesenie č. 58/2019 

Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s Dozornou radou UK Veda, s. r. o. 

pripravili koncepciu ďalšej činnosti spoločnosti UK Veda, s. r. o. a predložili ju na zasadnutie 

Akademického senátu UK. Termín - október 2019. 

 

VI. 

Namietané znenie zápisnice: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa spýtal, či môže rektor UK potvrdiť informáciu, že verejné 

obstarávania na UK sú predražené. Rektor UK nesúhlasil a uviedol, že je len potrebné na 

Pedagogickej fakulte UK vyriešiť problém so zápisnicou. 

Zmena znenia zápisnice: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa spýtal, či môže rektor UK potvrdiť informáciu, že verejné 

obstarávania sú predražené. Rektor UK uviedol, že nemá vedomosť o predražených verejných 

obstarávaniach na UK. Nechce však zasahovať do interných sporov na Pedagogickej fakulte 

UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

 predseda Akademického senátu UK 

 


