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Bratislava 12.07.2019 
 

 

Z á p i s n i c a 
 

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

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Auditorium maximum  
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

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 nadobudnutie nehnuteľností (k. ú. Staré Mesto). 

6. Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

7. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019. 

8. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK. 

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. Rôzne. 

14. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

16. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

 

Zasadnutie Akademického senátu UK otvoril predseda AS UK doc. MUDr. D. Böhmer, PhD., 

ktorý privítal prítomných členov AS UK, členov Vedenia UK a hostí. 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
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Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku 

zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 58 členov AS UK prítomných 36 

členov). 

O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali desiati členovia AS UK 

(PhDr. K. Cabanová, PhD., ThDr. A. Knorr, PhD., Ing. V. Miťková, PhD., doc. MUDr. V. 

Ozorovský, CSc., Mgr. E. Stružová, prof. PhDr. M. Vajičková, CSc., D. Gurský, Mgr. N. 

Šišková, M. Trepáč, Mgr. F. Vincent). 

 

 

Bod č. 2: Schválenie programu 

 

Predseda AS UK prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 

AS UK a rektora UK prof. JUDr. M. Števčeka, PhD., aby predložili návrhy na zmenu alebo 

doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. 

 

Predseda AS UK navrhol zaradiť bod č. 8 ako bod č. 5. Ďalej navrhol doplniť do programu 

bod s názvom „Cenník za ubytovanie zahraničných študentov JLF UK“ ako bod č. 13. V bode 

Rôzne predseda AS UK navrhol prerokovať námietky k zápisnici z 23. riadneho zasadnutia 

AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 36 19 36 0 0 

 

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

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. 
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Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie 

 

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

PhD., PhDr. Simonu Kelčíkovú, PhD. a Andreja Feješa. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 36 19 35 0 1 

 

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 76/2019 

 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD., 

Andrej Feješ. 

 

Na žiadosť rektora UK nasledoval bod programu č. 5 „Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku 

UK” a až po ňom bod č. 4 „Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK”. 

 

 

Bod č. 5: Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK. 

 

Prorektorka pre vzdelávanie RNDr. Z. Kovačičová, PhD. informovala, že zmeny v 

Štipendijnom poriadku UK sa týkajú predovšetkým technických a legislatívnych opráv v 

súlade s novelou zákona o vysokých školách, ktorá zavádza podnikové štipendiá. Obsahom 

dodatku tiež je, že študijné oddelenie má komunikovať ohľadom rozhodnutí o štipendiách so 

študentmi prostredníctvom univerzitnej e-mailovej adresy. K žiadnym principiálnym zmenám 

nedošlo. 

 

Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD. 

uviedla, že komisia odporučila AS UK dodatok schváliť. Informovala, že RNDr. R. Kysel, 

PhD. niektoré zo svojich pripomienok, o ktorých nenastala zhoda na zasadnutí komisie stiahol 

a uviedol, že ich predloží na zasadnutí AS UK. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK JUDr. P. Lukáčka, PhD. uviedol, že komisia odporučila AS 

UK dodatok schváliť. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. predniesol pozmeňovací návrh uznesenia v znení: 

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

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.“. 

 Návrh odôvodnil znením § 9 ods. 1 zákona o vysokých školách, podľa ktorého AS 

neschvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu, ale samotný vnútorný predpis. 

 

K poskytovaniu podnikových štipendií uviedol, že podľa slov rektora UK a prorektorky pre 

vzdelávanie zo zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK majú byť podnikové 

štipendiá hradené od budúceho roka z vlastných zdrojov UK. Uviedol, že navrhované znenie 

ôsmej časti predloženého dodatku doslovne opisuje znenie novely zákona o vysokých školách 

upravujúce poskytovanie podnikových štipendií. Dodal, že opisovanie zákona neprináša 

žiadnu pridanú hodnotu pre vnútorný predpis UK, a potom je namieste sa zamyslieť aj nad 
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tým, či do Štipendijného poriadku neopísať aj celé znenie vyhlášky o priznávaní sociálneho 

štipendia. Následne predniesol návrh uznesenia: 

„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.”. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. V. Svetský požiadal RNDr. R. Kysela, PhD., aby neposielal 

pozmeňovacie návrhy k materiálom v noci pred konaním zasadnutia AS UK, ale v takom 

termíne, aby k nim mohli komisie zaujať stanovisko. 

 

Prorektorka pre vzdelávanie dodala, že ide len o technické veci - či sa schvaľuje návrh na 

vydanie predpisu alebo predpis, a formálne - či už opísanie zákona alebo odkaz na zákon, 

ktoré nemenia podstatu Štipendijného poriadku. Dodala, že je pravdou, že o sociálnych 

štipendiách to tak upravené nie je, ale tam ide o špeciálnu agendu, kde UK supluje štát – 

Sociálnu poisťovňu. 

 

Rektor UK uviedol, že podnikové štipendiá má vyplácať UK a podporil návrh druhého 

uznesenia RNDr. R. Kysela, PhD. Dodal, že problematiku tvorby predpisov chce dohodnúť 

dovnútra UK a dospieť ku kompromisu, či pripravovať predpisy stručne alebo nie. 

 

Vedúci OLP RUK JUDr. M. Káčerík informoval, že je síce možné robiť predpisy tak, že sa 

citácie zákona nebudú uvádzať a predpisy tak budú kratšie, no upozornil, že všetky vnútorné 

predpisy UK sú vypracované touto technikou a je to tak praktickejšie pre zamestnancov. 

Uviedol, že aj predpisy fakúlt sú vydávané touto technikou, pričom fakulty si môžu predpisy 

vypracovať aj inou technikou. Dodal, že Disciplinárny poriadok FMFI UK sa zhoduje s 

Disciplinárnym poriadkom UK, a tiež so zákonom. RNDr. R. Kysel, PhD. uviedol, že 

Disciplinárny poriadok fakulty musí vychádzať z Disciplinárneho poriadku UK. Vedúci OLP 

RUK odpovedal, že je síce pravda, že predpis fakulty má byť v súlade s predpisom UK, no 

stačí uviesť odkaz na to, čo rieši vnútorný predpis UK a aké sa uvádzajú pozmeňujúce body. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK sa priklonil k uvádzaniu citácií vo vnútorných predpisoch. 

S navrhnutou zmenou uznesenia súhlasil. 

 

Rektor UK si osvojil pozmeňujúci návrh uznesenia. 

 

Predseda AS UK dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu v znení:  

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

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.“. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 37 19 37 0 0 

 

Uznesenie č. 77/2019 

 

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

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Rektor UK si osvojil aj druhý návrh uznesenia prednesený RNDr. R. Kyselom, PhD. Predseda 

AS UK dal hlasovať o tomto návrhu. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 37 19 36 0 1 

 

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. 

 

 

Bod č. 4: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

 

Rektor UK poďakoval členom AS UK za ich prácu v celom akademickom roku a pozval na 

vyvrcholenie osláv 100. výročia UK.  

 

K interpeláciám zaslaným RNDr. R. Kyselom, PhD. uviedol, že na otázky odpovie kvestorka 

UK Ing. I. Kútna Želonková, PhD. a prorektorka pre rozvoj a kvalitu prof. MUDr. V. 

Štvrtinová, PhD. 

 

K otázke týkajúcej sa aktualizácie dlhodobého zámeru UK prorektorka pre rozvoj a kvalitu 

uviedla, že Vedenie UK sa začalo touto problematikou zaoberať a schvaľovanie aktualizácie 

dlhodobého zámeru sa predpokladá na september/október a následne bude predložená na 

schválenie AS UK, s predpokladom na zasadnutie plánované na 4. decembra 2019, tak ako aj 

posledná aktualizácia. 

 

Ďalšia otázka sa týkala zriaďovania fakultných rád pre kvalitu, konkrétne aký vnútorný 

predpis upravuje spôsob zriadenia, zloženia a pôsobnosť fakultných rád pre kvalitu; resp. na 

základe akého dokumentu fakultné rady pre kvalitu vznikajú. Prorektorka pre rozvoj a kvalitu 

uviedla, že vo vnútorných predpisoch fakultné rady upravené nie sú. Vznikajú na základe 

skutočnosti, že 8. apríla Rada pre kvalitu schvália návrh rektora, aby takéto rady boli 

zriadené. Uviedla, že je možné kvalitu chápať formálne, ako predpisy, no podstatou je 

zlepšovanie kvality, ktoré ak chce UK dosiahnuť, je potrebné vybalansovať formálne aj 

skutočné požiadavky, a preto sa pri zriaďovaní fakultných rád zúčastňuje úvodných zasadnutí. 

Dodala, že kvalita nie je uzavretý proces, ale bude sa vyvíjať. Na záver poďakovala RNDr. R. 

Kyselovi, PhD. za záujem o zriaďovanie fakultných rád. 

 

Na otázku týkajúcu sa postoja k požiadavke na počet rokov praxe vo výberových konaniach 

na vedúcich zamestnancov UK kvestorka UK odpovedala, že v niektorých prípadoch sa 

požiadavka počtu rokov praxe uvádza a niekde nie, pričom o tejto skutočnosti rozhoduje 

kvestorka UK alebo rektor UK. Na miesto hlavného kontrolóra túto požiadavku neuviedli z 

dôvodu, že plánujú zreorganizovať tento útvar, a preto si chceli nechať širší priestor pre 

výber, čo ale neznamená, že počet rokov praxe nebudú pri výbere zohľadňovať. Rektor UK 

dodal, že až na jednu výnimku týkajúcu sa výberu riaditeľa Vedeckého parku UK nezasahoval 

do výberových konaní, nakoľko sú na to určení kompetentní ľudia. 
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Bod č. 6: Návrh rektora UK na nadobudnutie nehnuteľností (k. ú. Staré Mesto). 

 

Rektor UK informoval, že návrh bol diskutovaný aj na zasadnutiach komisií AS UK a 

Predsedníctva AS UK. Uviedol, že ide o lukratívnu ponuku, ktorá nebude UK stáť ani cent.  

 

Predseda AS UK odovzdal slovo dekanovi PraF UK doc. JUDr. E. Burdovi, PhD., nakoľko je 

to jeho iniciatíva. 

 

Dekan PraF UK uviedol, že o kúpu sa zaujíma od roku 2015. Informoval 

o poddimenzovaných výučbových a kancelárskych priestoroch PraF UK. Nechcel ísť cestou 

kúpy iných priestorov niekde inde. Uviedol, že nadobudnutie nehnuteľností je podmienené 

získaním finančných prostriedkov pravdepodobne z rezervy vlády a tým, že bude možnosť 

kúpiť budovu priamo, pretože v prípade elektronickej aukcie je možnosť, že nehnuteľnosť 

kúpi niekto iný. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je správcom, je 

rozhodnuté budovu predať. Informoval tiež o stretnutí s dekanom FiF UK prof. Mgr. M. 

Zouharom, PhD. Uviedol, že prostriedky budú mimo bežného rozpočtu UK a žiadna súčasť 

UK s výnimkou PraF UK nebude nič doplácať. Financie na rekonštrukciu majú byť zo 

štátnych alebo súkromných zdrojov. Požiadal o podporu a dal záväzok, že UK to nebude stáť 

žiadne peniaze. 

 

Dekan FiF UK potvrdil informáciu o stretnutí s dekanom PraF UK, prediskutovaní návrhu, 

a tiež o tom, že priestory PraF UK, FiF UK a Rektorátu UK sú nadmieru vyťažené. Dodal, že 

predmetná budova by doplnila komplex na Vajanského nábreží. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. uviedol, že podporuje kúpu nehnuteľnosti, no predniesol návrh 

uznesenia v znení: 

„Akademický senát UK berie na vedomie uistenie dekana Právnickej fakulty UK prednesené 

na zasadnutí AS UK dňa 25. júna 2019 o tom, že na nadobudnutie nehnuteľností 

nachádzajúcich sa na Vajanského nábreží, katastrálne územie Staré Mesto, budú použité 

výlučne externé zdroje financovania (zdroje financovania, ktoré budú mať charakter 

mimodotačných zdrojov a nebudú pochádzať z vlastných zdrojov UK, Rektorátu UK alebo 

súčastí UK, okrem Právnickej fakulty UK a s výnimkou darov alebo účelovo viazaných 

dotácií.)”. 

Dodal, že otázku priestorov je potrebné riešiť a preniesol návrh druhého uznesenia v znení: 

„Akademický senát UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s dekanmi Právnickej fakulty UK 

a Filozofickej fakulty UK pripravili strednodobú koncepciu riešenia priestorových problémov 

Rektorátu UK, Právnickej fakulty UK a Filozofickej fakulty UK.“. 

 

Rektor UK sa stotožnil s prvým návrhom uznesenia. Druhý návrh odmietol s odôvodnením, 

že priestorová situácia sa nedá nateraz koncepčne riešiť, ale navrhol počkať kým budú 

nadobudnuté nehnuteľnosti. RNDr. R. Kysel, PhD. druhý návrh uznesenia stiahol. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK MUDr. E. Macháčová, PhD. uviedla, že komisia 

odporúča AS UK návrh schváliť. 

 

Kvestorka UK upozornila na použitie výrazu „výlučne externé zdroje“, nakoľko po ich 

získaní sa stanú internými zdrojmi. Navrhla uviesť „mimorozpočtové zdroje na daný 

kalendárny rok“. 

 

Predseda AS UK dal hlasovať o predloženom návrhu rektora UK na nadobudnutie 

nehnuteľností. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 37 19 37 0 0 

 

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. 

 

Následne prebehla diskusia k formulácii druhého návrhu uznesenia RNDr. R. Kysela, PhD.  

 

Návrh uznesenia: 

„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 na 

nadobudnutie nehnuteľností nachádzajúcich sa na Vajanského nábreží, katastrálne územie 

Staré Mesto, budú použité výlučne zdroje financovania, ktoré budú mať charakter 

mimodotačných zdrojov a nebudú pochádzať z vlastných zdrojov UK, Rektorátu UK alebo 

súčastí UK okrem Právnickej fakulty UK a s výnimkou darov alebo účelovo viazaných 

dotácií.”. 

 

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. uviedol obavu, že ani použitie výrazu „mimodotačné zdroje“ nie je 

priechodné a navrhol uviesť „účelovo pridelených zdrojov“. 

 

Rektor UK uviedol, že za týchto podmienok by nehnuteľnosť ako riadny hospodár ihneď 

kúpil, aj keby mal zobrať úver. Upozornil však na opatrnosť. Dodal, že v prípade 

nadobudnutia nehnuteľností pôjde o nehnuteľnosti UK, a až potom sa dohodne, kto bude 

správcom.  

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. sa priklonil k názoru rektora UK, že najlepšie bude formulovať 

uznesenie tak, aby rektora UK príliš neobmedzilo. RNDr. R. Kysel, PhD. dodal, že keď JLF 

UK chcela kúpiť pozemky, tak prof. PhDr. F. Gahér, CSc. obmedzenia požadoval. Prof. 

PhDr. F. Gahér, CSc. odpovedal, že obmedzenia žiadal, lebo JLF UK deklarovala, že 

prostriedky majú. 

 

Dekan PraF UK navrhol formulovať uznesenie tak, že bude obsahovať uistenie dekana PraF 

UK a rektora UK, že kúpa nebude na úkor žiadnej súčasti UK. S týmto návrhom znenia 

uznesenia sa rektor UK stotožnil. Dekan FiF UK taktiež súhlasil s návrhom uvedeného 

uznesenia. 

 

Predseda AS UK dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení: 
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„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.”. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 37 19 36 0 1 

 

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. 

 

 

Bod č. 7:  Výročná správa o hospodárení UK za rok 2018. 

 

Kvestorka UK informovala, že UK v roku 2018 dosiahla kladný výsledok hospodárenia, 

ktorého hodnota pred zdanením bola vo výške 1 897 297,83 eur. Daň, ktorá bola vypočítaná a 

odvedená predstavovala sumu 81 993,07 eur. Čistý zisk hlavnej aj vedľajšej činnosti bol vo 

výške 1 815 304,76 eur.  

 

Výsledok hospodárenia je tvorený z dvoch činností - z hlavnej činnosti a 

vedľajšej/podnikateľskej činnosti. 

 

V hlavnej nezdaňovanej činnosti predstavovali výnosy sumu 171 425 524,84 eur. Náklady na 

hlavnú nezdaňovanú činnosť boli v sume 169 913 443,91 eur. Hospodársky výsledok pred 

zdanením bol vo výške viac ako 1 512 000 eur, daň vo výške 9 965 eur - ide o zrážkovú daň. 

Zisk po zdanení v hlavnej činnosti bol vo výške viac ako 1 502 000 eur. Na porovnanie oproti 

minulým rokom UK klesla so ziskom z hlavnej činnosti, nakoľko zisk v roku 2017 bol viac 

ako 3 173 000 eur. 

 

Výnosy vo vedľajšej činnosti predstavovali sumu vo výške viac ako 8 158 000 eur, náklady 

viac ako 7 800 000 eur. Výsledok pred zdanením bol vo výške viac ako 385 219 eur, daň 

predstavuje 72 027,20 eur.  Výsledok hospodárenia po zdanení v zdaňovanej činnosti 

predstavoval sumu 313 189,70 eur. V porovnaní s minulým rokom došlo opäť k poklesu, 

nakoľko v roku 2017 bol zisk 368 557 eur. 

 

Uviedla, že k poklesu došlo na základe straty na JLF UK, ktorá je odôvodnená, spôsobená 

poklesom na školnom a príjmoch z podnikateľskej činnosti. K strate tiež došlo na FM UK a 

vo Vedeckom parku UK. 

 

K návrhu na rozdelenie zisku kvestorka UK uviedla, že sa navrhuje rozdelenie na základe 

rovnakého pravidla ako minulé roky. Boli odvedené peniaze do príslušných fondov: Rezervný 

fond 40 %, Fond reprodukcie 59 %, Štipendijný fond 0,5 %, Fond na študentov so 

špecifickými potrebami 0,5 % Z fondov sa prostriedky prideľovali len fakultám, ktoré 

vytvorili zisk. 
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Predsedníčka Finančnej komisie AS UK uviedla, že komisia odporučila AS UK schváliť 

Výročnú správu o hospodárení UK za rok 2018 a tiež aj Rozpočet výnosov a nákladov na rok 

2019. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. uviedol, že v minulosti bolo zvykom, aby aj správy o hospodárení 

samostatne hospodáriacich súčastí UK boli súčasťou Výročnej správy o hospodárení UK, 

preto odporučil prikladanie týchto správ k Výročnej správe o hospodárení UK. Tento podnet 

odôvodnil skutočnosťou, aby členovia AS UK bol informovaní aj o iných skutočnostiach 

týkajúcich sa nakladania s financiami, napr. GARI účte. Ďalej uviedol, že dotačná zmluva sa 

v priebehu akademického roka môže meniť, a preto dal podnet, aby dodatky k nej boli 

prezentované na zasadnutiach AS UK. 

 

Kvestorka UK uviedla, že výročné správy samostatne hospodáriacich súčastí sa sumarizujú a 

ich predkladanie je vecou dohody. Informovala, že tvorba GARI účtu má svoje pravidlá a 

tvorí sa podľa potreby. Ďalej uviedla, že overila informáciu, že dodatky k dotačnej zmluve 

neprechádzajú cez senát. Ide o účelovo viazané prostriedky, ktoré sa rozpočítavajú na fakulty.  

 

Kvestorka UK dodala, že na účte UK je už 700 tis. eur, ktoré je potrebné zatiaľ držať na účte 

nerozdelené. Otázkou je ešte prerozdeľovanie, celkovo ide o 1,4 mil. eur.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 37 19 36 0 1 

 

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. 

 

 

Bod. č. 8:  Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019. 

 

Kvestorka UK informovala, že návrh je sumarizáciou podkladov z fakúlt UK. 

 

Výnosy v hlavnej nezdaňovanej činnosti UK plánuje vo výške 175 048 109 eur a náklady v 

hlavnej nezdaňovanej činnosti vo výške 174 101 800 eur. UK ku koncu rozpočtového roka v 

hlavnej nezdaňovanej činnosti predpokladá kladný hospodársky výsledok vo výške 946 309 

eur. 

 

V zdaňovanej činnosti UK predpokladá dosiahnuť výnosy vo výške 7 484 600 eur a náklady v 

celkovom objeme 7 202 850 eur. UK plánuje v zdaňovanej oblasti zisk pred zdanením v 

celkovej výške 281 750 eur. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

8 37 19 37 0 0 
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Uznesenie č. 82/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského 

v Bratislave na rok 2019. 

 

 

Bod č. 9:  Štatút Správnej rady UK. 

 

Predseda AS UK ospravedlnil neúčasť predsedu SR UK Ing. R. Šimončiča na zasadnutí AS 

UK a tlmočil jeho stanovisko a stanovisko členov SR UK k zaslaným pripomienkam k návrhu 

Štatútu SR UK - SR UK žiada predloženie Štatútu SR UK v znení, v akom bol zaslaný. 

 

Rektor UK uviedol, že návrh má formálne predložiť rektor a schvaľuje ho AS UK. 

Informoval o najpodstatnejšej zmene, ktorá sa týka otázky nezastupiteľnosti členstva. 

Uviedol, že SR UK schvaľuje rôzne materiály a v minulosti bol problém dosiahnuť na 

zasadnutiach potrebné kvórum, nakoľko členmi SR UK sú významné osobnosti, často 

pracovne odcestovaní mimo Slovenska. Z tohto dôvodu predseda SR UK navrhol upraviť 

možnosť účasti člena na zasadnutí SR UK prostredníctvom splnomocnenia iného člena SR 

UK alebo prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. Dodal, že sa môže stať, že 

ministerstvo z tohto dôvodu návrh odmietne. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že komisia odporučila AS UK návrh schváliť. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. navrhol prerušiť rokovanie o tomto bode, pokiaľ SR UK uznesením 

schváli Štatút. K otázke nezastupiteľnosti uviedol, že 15 z 20 verejných vysokých škôl v SR 

má upravenú nezastupiteľnosť funkcií a jedine Štatút Správnej rady Ekonomickej univerzity 

má takú úpravu, podľa ktorej môže člen zaslať písomné stanovisko, ktoré sa považuje za 

hlasovanie. Zároveň dodal, ako môže byť vopred zaslané stanovisko hlasovaním, keď sa 

situácia na zasadnutí pri diskusii môže zmeniť. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. D. Zigo uviedol, že Štatút SR schvaľuje AS UK, nie SR UK a  

uznesenie SR UK nie je potrebné. Skutočnosť, že iné univerzity nemajú obdobné ustanovenie 

nie je argumentom. Dodal, že zasadala Právna komisia AS UK, na ktorej bolo možné 

pripomienky k návrhu predniesť. 

 

Predseda AS UK uviedol, že Štatút SR UK má schváliť AS UK a členovia SR UK sa k jeho 

obsahu vyjadrili a súhlasili s ním. 

 

Doc. Mgr. P. Neogrády, DrSc. uviedol, že členovia SR UK nie sú členmi ako zástupcovia 

inštitúcií, ale ako ľudia a takéto ustanovenie je neštandardné. Rektor UK informoval, že 

niektorí členovia SR UK sú členmi z titulu významnej funkcie, ktorú už nezastávajú a nie je 

možné nútiť ich k účasti na zasadnutiach. 

 

Prof. PhDr. F. Gahér, CSc. navrhol Štatút schváliť a v prípade, že ho ministerstvo neschváli, 

prerobí sa; ak ho schváli, len to pomôže fungovaniu SR UK. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. uviedol, že pokiaľ nie je uznesenie SR UK, ktorým SR UK schvaľuje 

Štatút SR UK, trvá na svojich pripomienkach a navrhuje prerušiť rokovanie o tomto bode. 

Rektor UK opätovne uviedol, že na zasadnutí SR UK bol prítomný a členovia SR UK 

vyjadrili s obsahom návrhu Štatútu súhlas, no uznesenie neprijali, keďže podľa zákona o 



11 

 

vysokých školách, (ktorého znenie následne aj prečítal Mgr. G. Fronc) Štatút SR po 

odsúhlasení akademickým senátom na návrh rektora schvaľuje ministerstvo. 

 

Predseda AS UK dal hlasovať o predloženom návrhu Štatútu SR UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

9 38 19 33 0 5 

 

Uznesenie č. 83/2019 

 

Akademický senát UK schvaľuje vnútorný predpis Štatút Správnej rady Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

 

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

Dekanka FSEV UK doc. JUDr. PhDr. L. Mokrá, PhD. uviedla, že predkladá Dodatok č. 1 k 

Štatútu FSEV UK, ktorým sa vypúšťa termín, dokedy dekan predkladá výročnú správu o 

činnosti fakulty a výročnú správu o hospodárení fakulty. 

 

Predseda Právnej komisie AS UK uviedol, že komisia odporučila AS UK dodatok schváliť po 

zapracovaní pripomienky – doplnenie legislatívnej skratky. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. navrhol, aby AS UK dodatok neschválil. Návrh zdôvodnil tým, že 

Štatút FSEV UK je z roku 2011, v roku 2012 bol novelizovaný zákon o vysokých školách, v 

roku 2013 bol novelizovaný Štatút UK a tieto zmeny neboli do Štatútu FSEV UK 

zapracované. V Štatúte FSEV UK je nesprávne uvedený znak, o ktorý fakulta dlho bojovala 

aby bol uvedený. Dodal, že v Štatúte FSEV UK je nesprávna definícia akademickej obce a 

predkladá sa dodatok, ktorý uvedené nedostatky nerieši. Predniesol pozmeňujúci návrh 

uznesenia v znení: 

“Akademický senát UK 

I. 

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

 

II. 

žiada dekanku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, aby predložila Akademickému 

senátu UK na schválenie také znenie dodatku k Štatútu Fakulty sociálnych a ekonomických 

vied UK, ktoré bude obsahovať zosúladenie štatútu fakulty s novelami zákona o vysokých 

školách a dodatkami k Štatútu UK prijatými v rokoch 2012 až 2018.”. 

 

Dodal, že problém so štatútmi je dlhodobý a vrátane FSEV UK päť fakúlt UK (EBF UK, JLF 

UK, FaF UK, LF UK) nemá štatút v súlade so Štatútom UK a so zákonom o vysokých 

školách a navrhol, aby AS UK vyzval dekanov, aby ich zosúladili. Predniesol návrh uznesenia 

v znení: 

„Akademický senát UK žiada dekanov Evanjelickej bohosloveckej fakulty 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.”. 

 

Dodal, že JLF UK neuvádza v uznesení, nakoľko podľa jeho vedomosti JLF UK už pripravuje 

štatút. 
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Dekanka FSEV UK uviedla, že ide o dve odlišné veci. Jedna vec je, že to že sa dodatkom ruší 

lehota na predkladanie výročnej správy neznamená, že sa potvrdzujú ostatné ustanovenia 

štatútu. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia štatútu fakulty v rozpore so Štatútom UK, spravujú sa 

predpisom vyššej právnej sily. Druhý návrh RNDr. R. Kysela, PhD. si vzala ako záväzok do 

budúcna, no nateraz predložila predmetný dodatok, nakoľko senát fakulty bude zasadať až v 

októbri, na ktorom je možné riešiť ďalšie otázky. 

 

Podpredseda AS UK Mgr. V. Svetský v zmysle čl. 27 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK 

dal orientačne hlasovať o pôvodnom návrhu a o pozmeňujúcich návrhoch RNDr. R. Kysela, 

PhD. Na základe počtu hlasov dal v zostupnom poradí hlasovať o pôvodnom návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

10 36 19 31 0 5 

 

Uznesenie č. 84/2019 

 

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

ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Vzhľadom na to, že schválené uznesenie č. 84/2019 obsahovo vylučovalo prvý pozmeňujúci 

návrh RNDr. R. Kysela, PhD., predsedajúci vyhlásil tento pozmeňovací návrh za 

nehlasovateľný. Následne dal podpredseda AS UK hlasovať o druhom návrhu uznesenia 

RNDr. R. Kysela, PhD. týkajúceho sa výzvy pre dekanov. Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

prečítal návrh uznesenia, v ktorom bola doplnená aj FSEV UK: 

„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.”. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

11 36 19 25 0 11 

 

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. 

 

 

Bod č. 11: Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

Predsedníčka Finančnej komisie AS UK uviedla, že komisia prerokovala žiadosti o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a odporučila ich po zapracovaní pripomienok 

komisie schváliť. 

 

Podpredseda AS UK dal hlasovať o všetkých žiadostiach spoločne. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

12 36 19 36 0 0 

 

 

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. 

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. 
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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. 

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
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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  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie a prevádzkovanie  13 -tich predajných automatov, ktoré sú 

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,- 

€. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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  

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. 



19 

 

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 

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.  
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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 

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 
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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.   

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. 
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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 

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  kancelária 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

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  

predmetu nájmu 

kancelária 

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. 
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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. 

 

 

Bod č. 12: Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v ZS akad. 

roka 2019/2020. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. navrhol vypustiť z návrhu harmonogramu dátum ustanovujúceho 

zasadnutia, nakoľko ten by mala podľa Rokovacieho poriadku AS UK určiť Volebná a 

mandátová komisia AS UK. Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. M. 

Daňko, PhD. súhlasil. Žiadne ďalšie pripomienky a doplnenia nezazneli. Predseda AS UK dal 

hlasovať o upravenom návrhu harmonogramu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

13 36 19 36 0 0 

 

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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Bod č. 13: Cenník za ubytovanie zahraničných študentov JLF UK. 
 

Podpredseda AS UK Mgr. D. Zigo informoval, že Komisia pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK odporučila AS UK na základe hlasovania per-rollam cenník schváliť. 

 

RNDr. R. Kysel, PhD. navrhol upraviť znenie uznesenia v znení: 

„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.”. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

14 36 19 36 0 0 

 

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. 

 

 

Bod č. 14: Rôzne. 

 

Predseda AS UK informoval o doručení námietok k zápisnici z 23. riadneho zasadnutia AS 

UK, s ktorými sa členovia AS UK mali možnosť oboznámiť. RNDr. R. Kysel, PhD. stručne 

informoval o obsahu námietok. 

 

Predseda AS UK dal hlasovať o námietkach. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

15 35 18 28 0 7 

 

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. 
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Zmena znenia zápisnice: 

Pri 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: 

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: 
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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. 

 

 

Bod č. 15: Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

Podpredseda AS UK Mgr. V. Svetský informoval o zasadnutí Konventu študentov UK. 

Uviedol, že program plenárneho zhromaždenia bol rozdelený do 4 sekcií: Mesto a študenti; 

Študenti a systém kvality VŠ na UK; popoludní sa uskutočnil workshop Študent ako 

negociátor, v ktorom boli účastníkom prezentované možnosti komunikácie v situáciách s 

nerovnomerným rozložením síl komunikačných partnerov a legislatívne špecifiká týkajúce sa 

študentov. Súbežne prebiehala sekcia Univerzita v 21. st. zameraná na diskusiu o fungovaní 

univerzít v zahraničí s absolventmi Oxford University a University of Helsinki, a o vízii UK v 

PR oblasti.  

 

Podpredseda AS UK poďakoval za podporu podujatia a vyjadril očakávania účastníkov, aby 

sa v organizovaní konventov pokračovalo aj v nasledujúcich rokoch. 

 

 

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

   vysokých škôl. 

 

Doc. RNDr. M. Putala, PhD. informoval o zasadnutí predsedníctva a pléna Rady vysokých 

škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. júna 2019. Informoval, že RVŠ nesúhlasí s postupom 

prijatia zmien v rámci novely zákona o vysokých školách, ktoré neboli predmetom diskusie 

odbornej verejnosti, a ku ktorej sa akademická obec a subjekty, ktorých sa zmena dotýka, 

nemali možnosť vyjadriť.  

 

Ďalej informoval, že bol opätovne zvolený za predsedu RVŠ, pričom jeho protikandidátom 

bol doc. JUDr. E. Burda, PhD. z PraF UK. Na zasadnutí boli zvolení noví zástupcovia do 

poradných komisií rady; do Rady pre vzdelávanie a výchovu bola zvolená prof. PhDr. Z. 

Plašienková, PhD; do Rady pre rozvoj a financovanie bol zvolený prof. RNDr. J. Masarik, 

DrSc. 

 

Uviedol že na zasadnutí prerokovali novelu zákona o vysokých školách a vyjadrenia rady 

k návrhu dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná 

univerzita“ k novele zákona o vysokých školách a k zákonu o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch. 

 

M. Gajdoš informoval o spoločnom vyhlásení ŠRVŠ a RVŠ k ustanoveniam, ktoré boli 

včlenené do zákona o vysokých školách bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých 

škôl a s odbornou verejnosťou. Uviedol, že ŠRVŠ sa hlavne zaoberá akreditačnou agentúrou 

štandardami, ktoré majú výjsť. Dodal, že najbližšie valné zhromaždenie sa uskutoční v 

októbri. 

 

Mgr. G. Fronc informoval, že Etická rada UK je funkčná v plnom počte, nakoľko má nových 

členov a uskutočnilo sa aj zasadnutie Etickej rady UK. Prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD. 

dodala, že aj Etická rada UK sa pripojila k stanovisku týkajúcemu sa novely zákona o 

vysokých školách, k čomu prijala uznesenie. Jedným z bodov programu bol bod týkajúci sa 
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vyhlásenia na inštitúciu etického ombudsmana na Slovensku a dospeli k záveru, že k tomuto 

bodu nebudú zaujímať stanovisko. 

 

Prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD. na záver požiadala o sprehľadnenie úložiska. 

 

 

Bod č. 17: Záver. 
 

Predseda AS UK poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

Koniec zasadnutia:  16.15 hod. 

 

Zapísala:   
JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
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