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Zápisnica
z 25. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.10.2019
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:

14.00 hod.
Auditorium maximum
(Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Študijný poriadok UK.
Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
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.
Predseda AS UK konštatoval, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku
zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 42
členov).
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O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí písomne požiadali desiati členovia AS UK (doc.
RNDr. V. Falťan, PhD., prof. ThDr. J. Krupa, PhD., RNDr. M. Kondeková, A. Feješ, Bc. A.
Štefunko, Mgr. N. Šišková).
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 predniesol doručené návrhy na doplnenie programu – „Štatút Správnej rady
UK“ ako bod č. 7, „Návrh na vymenovanie Mgr. art. J. Kukuru za člena Správnej rady UK“
ako bod č. 8 a „Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FSEV UK“ ako bod č. 9.
Doc. RNDr. J. Boďa, CSc. požiadal o zaradenie diskusie týkajúcej sa globálneho klimatického
štrajku do bodu č. 4.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

1

42

22

41

0

1

Predseda AS UK konštatoval, že program zasadnutia bol schválený.
Uznesenie č. 107/2019
Akademický senát UK schvaľuje program 25. riadneho zasadnutia Akademického senátu
UK dňa 16.10.2019 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Študijný poriadok UK.
Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK.
Štatút Správnej rady UK.
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
Záver.

Bod č. 3:

Voľba návrhovej komisie

Predseda AS UK za členov návrhovej komisie odporučil zvoliť doc. RNDr. Michala Greguša,
PhD., Mgr. Gašpara Fronca a Mgr. Filipa Vincenta.
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č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

2

42

22

42

0

0

Predseda AS UK konštatoval, že návrh uznesenia bol schválený.
Uznesenie č. 108/2019
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Gašpar Fronc,
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.,
Mgr. Filip Vincent.
Bod č. 4:

Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.

Rektor UK informoval, že požiadal prorektorov UK aby stručne informovali o svojej agende
a zároveň ospravedlnil neprítomnosť prorektorov doc. Mgr. J. Tancera, PhD., doc. PhDr. R.
Masaryka, PhD. a doc. RNDr. D. Olejára, PhD.
Rektor UK tiež informoval, že od 1.11.2019 nastupuje nový riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK.
V mene prorektora doc. RNDr. D. Olejára, PhD. informoval rektor UK o zintenzívnení prác na
výmene informačného systému. Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek a Centrum
informačných technológií dostali na Vedení UK za úlohu spoločne do 25.10.2019 pripraviť
všetky podklady na vyhlásenie verejného obstarávania. Do konca roka sa pripravuje
elektronický systém hlasovania na zasadnutiach Vedeckej rady UK a AS UK.
Rektor UK ďalej namiesto prorektora doc. PhDr. R. Masaryka, PhD. informoval o prípravách
zmeny vizuálu časopisu Naša univerzita a o príprave tzv. newsletteru, ktorý má byť pripravený
do konca roka.
Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. v mene prorektora doc. Mgr. J. Tancera, PhD. uviedla,
že UK sa stala členom významného medzinárodného konzorcia „ENliGHT CONSORTIUM
LETTER OF INTENT”. Koncom mesiaca UK podpíše zmluvu s ďalšími ôsmymi univerzitami.
K svojej agende uviedla prosbu o schválenie Študijného poriadku UK a po jeho schválení
plánuje do budúcna práce na študijných poriadkoch fakúlt, imatrikulačnom a promočnom
poriadku. Doplnila, že sa pripravuje slávnosť oceňovania študentov pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva.
Prorektorka JUDr. J. Duračinská, PhD. informovala, že s kvestorkou UK chodia na obhliadky
nehnuteľností patriacich UK, a to za účelom zistenia ich stavu a prípadnej potreby opráv.
K avizovanému vybudovaniu Infocentra na Štúrovej ulici uviedla, že chýbala
stavebnotechnická dokumentácia, čo bránilo ďalšiemu posunu. Momentálne prebrali
stavebnotechnickú dokumentáciu a pôjde sa v procese ďalej. Doplnila informáciu o spolupráci
s STU. Ďalej uviedla, že sa mení koncept Profesorského domu tak, aby bol určený pre
zahraničných lektorov; robia sa úpravy, rozširuje sa kapacita a zmluvy sa prekladajú do
anglického jazyka. V tejto veci spolupracuje s CIT na vytvorení online bookingu. Došlo tiež
k úprave cien bytov, ktoré sa tam nachádzajú. Ďalej informovala o prebiehajúcich rokovaniach
s STU ohľadom zámeny pozemkov v Mlynskej doline. Poďakovala OLP RUK za prípravu
aktualizácie údajov v živnostenskom registri, ktorá bola nevyhnutná. K cenníku nájmov
a avizovanému nastaveniu trhových cien uviedla, že je to komplikované vzhľadom na to, že
každá fakulta mala ceny nastavené inak, no snažia sa vytvoriť jednotný návrh. Informovala
3

o pláne zrekonštruovať objekt Modra – Harmónia, k čomu sú potrebné opravy a úpravy.
Záverom, k požiadavke zo zasadnutia AS UK na spracovanie stanoviska k UK Veda, s. r. o.
uviedla, že nehrozí predlženie, kríza ani záporné imanie. Ako výhody UK Veda, s. r. o. uviedla
zvýšenie čísel z predaja kníh. Dodala, že UK Veda, s. r. o. by mala byť zameraná na
poskytovanie služieb, cez čo by sa dalo realizovať Infocentrum, parkovacia politika,
poradenstvo či tlmočníctvo. Čo sa týka tovarov, procesy sú náročnejšie kvôli verejnému
obstarávaniu aj z hľadiska vykázania ziskovosti. Na naplnenie tohto účelu vidí ako potrebnú
profesionalizáciu.
Rektor UK doplnil, že pokiaľ ide o koncepciu nakladania s majetkom je nevyhnutné rozdeliť
majetok UK do troch kategórií – ten, ktorý si UK plánuje nechať a obnovovať ho; ten, ktorý
UK nepotrebuje a je v stave, v ktorom môže byť predaný a majetok, ktorého je potrebné sa
zbaviť. Ako príklad takéhoto majetku uviedol budovu UK v Lučenci, v ktorej sídli Mestský
úrad a do ktorej nikto nikdy neinvestoval a začína byť nebezpečná. Potom je potrebné
rozhodnúť, kam získané peniaze investovať. Dodal, že pro futuro chce postupovať tak, že bude
určené, kam sa peniaze z predaja toho-ktorého majetku investujú.
Prorektorka prof. MUDr. V. Štvrtinová, PhD. informovala, že postupne boli zriadené Rady pre
kvalitu na všetkých fakultách, čo je dôležité z dôvodu nových pravidiel akreditácie. Práve rady
pre kvalitu budú dôležitým orgánom, ktoré budú sprostredkúvať spoluprácu. Ďalej uviedla, že
tiež bolo dôležité, aby fakulty, ktoré tak nemali, zverejnili na webových stránkach správy
o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, resp. výročné správy z dôvodu, že pri hodnotení
v medzinárodných ratingoch sa väčšinou vychádza z údajov, ktoré majú fakulty zverejnené.
Dodala, že sa pripravuje aktualizácia dlhodobého zámeru a prvú verziu už členovia Vedenia
UK dostali na pripomienkovanie.
Prorektor prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. informoval o príprave dvoch projektov, jeden je
zameraný na prácu s doktorandami a druhý na prípravu budúcich odborníkov. Uviedol, že
Vedecký park UK je inštitúcia, ktorá vznikla zo štrukturálnych fondov, a preto mnohé jej
aktivity sú zo štrukturálnych fondov obmedzované a za najväčší problém Vedeckého parku UK
považuje, že nemôže vykazovať podnikateľskú činnosť a byť samofinancovateľný, čo
znamená, že naďalej ho bude financovať UK. Uviedol, že Vedecký park UK má potenciál,
v súčasnosti sa rieši deväť projektov APVV. Informoval, že do apríla 2021, dokedy má
prebiehať monitorovací proces štrukturálnych fondov, bude Vedecký park UK pracovať
v obmedzenom režime. Dodal, že do budúcna má predstavu o fungovaní Vedeckého parku UK
ako na iných moderných univerzitách vo svete.
Rektor UK následne predstavil novú hlavnú kontrolórku UK - Ing. B. Gregovú.
Predseda AS UK otvoril diskusiu.
Doc. RNDr. J. Boďa, CSc. požiadal rektora UK o vysvetlenie prihlásenia UK ku klimatickému
štrajku. Rektor UK uviedol, že ide o spoločné vyhlásenie STU, UK a SAV, do ktorého každá
z uvedených inštitúcií niečo vložila, pričom niektoré pasáže formuloval dekan Prírodovedeckej
fakulty UK prof. RNDr. P. Fedor PhD., ktorý je zároveň koordinátorom projektu Zelené
univerzity. Vyhlásenie chceli podporiť konkrétnymi krokmi. Uviedol, že STU organizuje
diskusný workshop na tému klimatických zmien, kde je aj miesto pre UK. Pokúša sa o to, aby
UK bola zelenou univerzitou, a tiež zaujať miesto vo verejnom diskurze. Vyhlásenie obsahuje
fakty, ktoré sú aj podľa STU a SAV nespochybniteľné a dodal, že účel zarezonoval
v pozitívnom zmysle.
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Dekan Prírodovedeckej fakulty UK sa vyjadril ku klimatickej zmene a uviedol, že ide
o všeobecný svetový fenomén, ktorý sa netýka len klimatológie, ale ide najmä o politický
a spoločenský problém. Dodal, že si váži, že rektor UK sa prihlásil k takémuto vyhláseniu.
K uvedenej problematike klimatických zmien sa následne odborne vyjadril prof. RNDr. M.
Lapin, CSc.
M. Gajdoš vyjadril pozitívnu odozvu od študentov, že práve UK bola tvárou tohto klimatického
pochodu.
Prorektor prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. uviedol, že súhlasí s dekanom Prírodovedeckej fakulty
UK. Dodal, že prihlásením ku klimatickému štrajku urobila UK niečo pre ochranu životného
prostredia, a to bolo zámerom.
Rektor UK poďakoval doc. RNDr. J. Boďovi, CSc. za to, že rozvinul takúto diskusiu.
Predseda AS UK ukončil diskusiu k danej problematike.
Mgr. A. Gafurov sa spýtal na stav rekonštrukcie internátov. Mgr. R. Zsembera informoval o
investíciách, ktoré sa týkali rekonštrukcie výmenníkovej stanice, vzduchotechniky v jedálni,
prebiehajúcich úpravách striech na Átriových domkoch a začínajúcej rekonštrukcie výťahov.
Čo sa týka Bloku B – skončil audit, ktorý mal reflektovať energetickú nákladnosť tejto budovy,
či je zaujímavá pre externého partnera, ktorý by sa mohol zaujímať o rekonštrukciu ako takú,
čo bola aj požiadavka Ministerstva financií SR. Výsledok je neuspokojivý pre investíciu, ktorá
by prinášala zisk, takže sa Vedenie UK rozhodlo ísť rovnakou cestou ako v minulosti. Termín
pre vyhlásenie verejného obstarávania pre dodávateľa projektovej dokumentácie je 15.11.2019.
Dodal, že UK robí všetko pre to, aby procesy neboli zo strany UK brzdené. Informoval, že
podpísal na základe rozhodnutia Vedenia UK kúpu postelí pre Átriové domky pre štyri bloky
a v pláne je tiež výmena sociálnych zariadení.
Riaditeľ VI Družba UK Mgr. I. Daňo informoval o rekonštrukcii jedálne od 1.7.2019, ktorá je
plánovaná na deväť mesiacov a predpokladá, že tento termín bude dodržaný. Uviedol, že sa
snažia zlepšovať podmienky študentov, každý rok postupne menia okná, postele, elektrické
rozvody, atď. Informoval, že pracujú s vlastným rozpočtom bez dotácií a externých financií.
Mgr. R. Zsembera dodal, že UK požiadala MŠVVaŠ SR, aby balík cca 3 mil. eur – kapitálový
výdavok na Blok B bol rozdelený a práve výdavky na jedáleň, strechy, výmenníkovú stanicu
a výťahy budú financované z kapitálových výdavkov.
RNDr. R. Kysel, PhD. sa spýtal na rôzny cenník v zariadení Richňava pre zamestnancov UK
a zamestnancov rektorátu. Kvestorka UK uviedla, že Richňava stojí rektorát veľa energie, času,
práce, peňazí a z tohto dôvodu navrhli, aby ceny pre zamestnancov rektorátu boli nižšie.
Predseda AS UK ukončil diskusiu.
Bod č. 5:

Študijný poriadok UK.

Rektor UK uviedol, že Študijný poriadok sa začal riešiť ešte počas predošlého vedenia.
Z diskusií vyplynulo, že predpisy UK sa budú robiť stručné, a tak je vypracovaný aj
predkladaný Študijný poriadok UK. Pre zamestnancov študijných oddelení bude vypracovaný
komentár, ktorý bude obsahovať podrobnosti.
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Predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD.
uviedla, že komisia nebola uznášaniaschopná, no materiálom zaoberali, prešli všetky sporné
články a odkázala na zápisnicu zo zasadnutia z komisie, v ktorej je uvedené, ktoré detaily
komisia odporučila aby Vedenie UK upravilo.
Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. P. Lukáčka, PhD. uviedol, že komisia odporučila
Študijný poriadok UK schváliť.
Podpredseda AS UK Mgr. V. Svetský dal hlasovať o návrhu uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

3

42

22

42

0

0

Uznesenie č. 109/2019
Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok UK.
Rektor UK následne požiadal o zmenu programu zasadnutia a zaradenie bodu „Návrh dotácie
určenej na podporu opatrení na štrukturálne zmeny v zmysle metodiky schválenej Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019.“ ako bodu č. 6.
Podpredseda AS UK dal hlasovať o zaradení tohto bodu programu.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

4

42

22

29

0
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Uznesenie č. 110/2019
Akademický senát UK schvaľuje zmenu programu 25. riadneho zasadnutia
Akademického senátu UK dňa 16.10.2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Študijný poriadok UK.
Návrh dotácie určenej na podporu opatrení na štrukturálne zmeny v zmysle metodiky
schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019.
Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK.
Štatút Správnej rady UK.
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK.
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam.
Rôzne.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl.
Záver.
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Bod č. 6:

Návrh dotácie určenej na podporu opatrení na štrukturálne zmeny v zmysle
metodiky schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na
rok 2019.

Kvestorka UK informovala, že v zmysle metodiky MŠVVaŠ SR nemá UK oficiálne schválené
čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1 402 438 €. Peniaze už sú skoro v celej výške
na účte UK, ktoré je potrebné zatiaľ držať na účte ako nerozdelené, no k rozdeleniu dôjde a
bude riešené usmernením z ministerstva. Vzhľadom na to s prorektorom prof. RNDr. J.
Masarikom, DrSc. navrhli rozdelenie dotácie nasledovne: 142 438 € ostane na rektoráte, zvyšok
vo výške 1 260 000 € sa rozdelí medzi fakulty pomerom 630 000 € v zmysle pôvodnej metodiky
a 630 000 € na základe toho, o akú sumu fakulty žiadali na zavedenie opatrení na štrukturálne
zmeny.
Prorektor prof. RNDr. J. Masarik, DrSc. dodal, že dohoda vychádzala z faktov. Uviedol, že s
ministerstvom presne určili okruhy, čo je možné do zmien započítať a každú uvedenú sumu
vedia doložiť konkrétnou aktivitou, ktorú s generálnym riaditeľom sekcie VŠ prebrali a bola
odsúhlasená.
Rektor UK dodal, že si je vedomý, že materiál neprešiel Finančnou komisiou AS UK, no
materiál sa pripravoval až do dňa zasadnutia, no vzhľadom na kreovanie nového senátu a
potrebu vyčerpať prostriedky žiada o schválenie.
Č. hlas.

Prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

5

37

19

29

0
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Uznesenie č. 111/2019
Akademický senát UK schvaľuje návrh rozdelenia účelovej dotácie „Na podporu
opatrení na štrukturálne zmeny“ poskytnutej podľa Zmluvy č. 0121/2019, príloha č. 8, vo
výške 1 402 438€ v zmysle metodiky schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR na rok 2019.
Bod č. 7:

Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK.

Predseda AS UK ospravedlnil neúčasť dekanky JLF UK. Uviedol, že najväčšia zmena spočíva
v zvýšení počtu prodekanov. Poďakoval Právnej komisii AS UK za prípravu prepracovaného
vyhotovenia dodatku.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

6

37

19

37

0

0

Uznesenie č. 112/2019
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Po hlasovaní sa dostavila na zasadnutie podpredsedníčka PhDr. K. Cabanová, PhD.
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Bod. č. 8:

Štatút Správnej rady UK.

Predseda AS UK informoval o potrebe zapracovania pripomienok z ministerstva. Rektor UK
uviedol, že ministerstvo nebolo ochotné akceptovať ustanovenie upravujúce účasť člena
Správnej rady UK na zasadnutí prostredníctvom splnomocnenia iného člena. Vedúci OLP RUK
JUDr. M. Káčerík uviedol, že z ministerstva ešte zaznela otázka týkajúca sa spôsobu tajného
hlasovania pri účasti na zasadnutí prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. Upravilo sa,
že takto prítomný člen sa bude považovať na účely tajného hlasovania za neprítomného. Dodal,
že na odporúčanie ministerstva skrátiť lehotu na oznámenie účasti na zasadnutí prostredníctvom
telekomunikačného zariadenia sa uvedené ustanovenie upravilo tak, že oznámenie je možné
urobiť najneskôr do otvorenia zasadnutia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

7

38

20

38

0

0

Uznesenie č. 113/2019
Akademický senát UK schvaľuje návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu Štatút
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave.
Bod č. 9:

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK.

Rektor UK uviedol, že po dohode s predsedom Správnej rady UK sa rozhodol opäť navrhnúť
Mgr. art. J. Kukuru za člena Správnej rady UK, a to najmä z dôvodu dlhodobého a úspešného
projektu Detská univerzita.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. M. Daňko, PhD. informoval o úprave
hlasovacieho lístka a o spôsobe hlasovania.
Tajné hlasovanie č. 1
Návrh rektora na vymenovanie člena Správnej rady UK.
Počet všetkých členov AS UK:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

66
38
37
1

kandidát

za

proti

1. Mgr. art. Juraj Kukura

33

1

zdržal sa kvórum
3

20

Uznesenie č. 114/2019
Akademický senát UK vyslovuje súhlas s návrhom rektora UK na vymenovanie Mgr. art.
Juraja Kukuru do funkcie člena Správnej rady UK na druhé funkčné obdobie.
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Bod č. 10:

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSEV UK

Predseda AS UK informoval o žiadosti AS FSEV UK o vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS
pre FSEV UK, nakoľko z dôvodu kreovania nového fakultného senátu nestihli dodržať termín
pre vykonanie volieb. Predniesol návrh uznesenia. Žiadne pripomienky nezazneli.

č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

8

38

20

38

0

0

Uznesenie č. 115/2019
Akademický senát UK
I.
vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie volieb od 1.11.2019 do 30.11.2019.
Bod č. 11:

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ.

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia, k čomu nezazneli žiadne pripomienky.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

9

37

19

37

0

0

Uznesenie č. 116/2019
Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1
Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2019
- 2022 na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode JLF UK, FSEV UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od
21.10.2019 do 13.12.2019.
Bod č. 12:

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. P. Lukáčka, PhD. uviedol, že bol predsedom AS
UK poverený, aby viedol zasadnutie Finančnej komisie AS UK. Uviedol, že komisia
prerokovala žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku a odporučila ich po
zapracovaní pripomienok komisie schváliť. Dodal, že z diskusie na zasadnutí komisie
vyplynula požiadavka, aby sa nájmy predĺžili len na dva roky (s výnimkou žiadosti Mgr. R.
Jánošík), s čím sa predkladatelia stotožnili.
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Podpredseda AS UK dal hlasovať o všetkých žiadostiach spoločne.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

10

37

19

37

0

0

Uznesenie č. 117/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Budova PdF UK Šoltésovej ulica č. 4, Bratislava – Staré mesto,
Súpisné číslo – 102673, parcelné číslo pozemku - 10172
Výmera priestorov – 32,2 m²
New Chicago, s. r. o.
Wolkerova 460, 058 01 Poprad
IČO: 36 477 150
Prevádzkovanie bufetu pre študentov a zamestnancov fakulty.
nájom – 99,73 € /m²/ročne
elektrina – podľa odpočtu
teplo - 20,53 € /m²/ročne + DPH
voda – 48,00 € ročne + DPH
16.12.2019 – 15.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 118/2019
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

nájmom nebytových priestorov – o celkovej výmere 58,12 m2, časť
C, prízemie:
- kancelária č. 177, výmera 16,2 m2
- kancelária č. 178, výmera 16,2 m2
1. poschodie:
- kancelária č. 273, výmera 23,32 m2
- toaleta, výmera 2,4 m2
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 316, na Novohradskej ul.
č. 1 v Lučenci, okres Lučenec, katastrálne územie Lučenec, zapísané
na liste vlastníctva č. 5294 vydanom Okresným úradom Lučenec,
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Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

odbor katastrálny, druh stavby dom, parc. č. 2033/1 o výmere 2 277
m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2033/7 o výmere 222 m2
zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa stavba nachádza.
Mgr. Radoslav Jánošík, bytom: Točnica 74, 985 22 TOČNICA, IČO:
43 217 753
kancelárie pre obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne –
sprostredkovanie úverov na bývanie
164,- €/mesiac; nájom je oslobodený od DPH
Platby za vodné, stočné, elektrickú energiu, výrobu a dodávku tepla
a teplej vody a odvoz a likvidáciu odpadu sa nájomca zaväzuje
uhradiť priamo dodávateľom médií a služieb na základe
dvojstranných zmlúv, k čomu prenajímateľ dáva príkaz na základe
Príkaznej zmluvy prenajímateľa a nájomcu ( príloha č.1)
predĺženie do 31.12.2022
bez technického zhodnotenia

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu
Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 119/2019

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 celkovej výmere 5 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6298 (Výškové budovy, blok
A, suterén 1) o výmere 1 m2, v budove č. súpisné 5695 (Manželské
internáty blok I, prízemie) o výmere 1 m2 a v budove č. súpisné
6134 (Átriové domky, bloky D-1NP,C-1PP,K-1NP) o výmere 3m2
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 2936, o výmere 1025 m2 (Výšková budova blok A, suterén
1), číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2 (Manželské internáty
blok I,prízemie), číslo parcely 2929, o výmere 17987 m2 (Átriové
domky blok D-1NP,C-1PP,K-1NP) , na ktorej sa stavba nachádza

Identifikácia nájomcu

Dallmayr Vending & Office k. s.
Sídlo / Miesto podnikania: Prístavná 10, 821 09, Bratislava
IČO: 35803118
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1
Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 1331/B
DIČ: 2020281725
prevádzkovanie nápojových automatov

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
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Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

200,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 1 000 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 60,- EUR/ m 2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 01. 2020 do 31.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 120/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov o výmere 7,55 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok I ,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 m2, na ktorej sa stavba nachádza
ENERGY HOLD SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
IČO: 45 339 147
DIČ: 2022946101
IČ DPH: SK2022946101
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd: sro, vložka č.: 104719/B
kancelária
45, - eur/m2/rok (t. j. 339,75 EUR bez DPH ročne za celkovú
výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16,- EUR/ m 2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 121/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom časti pozemku (popri Átriové domky, blok U, 1 NP) o výmere
167,23 m2, na parcele 2931, druh pozemku „Zastavaná plocha a
nádvorie“ o celkovej výmere 4088 m2, ktorý sa nachádza na ulici
Staré Grunty 36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava
IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves
ROXY CATERING s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 29/E, 82101 Bratislava
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Odd: sro , Vložka č: 43217/B
Zastúpená: Peter Ondruššek, konateľ
IČO: 36 701 661
DIČ: 2022284924
IČ DPH: SK: 2022284924
terasa pre účel stravovania
8, -EUR/m2/rok bez DPH
bez energií
od 1. 11. 2019 do 31.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 122/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

nájom nebytových priestorov o výmere 20,09 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok L,
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 2929, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba
nachádza
Katarína Nachtnebelová – KA - MAR
Sídlo: Púpavová 29, 841 04 Bratislava
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Zapísaná: na Obvodnom úrade v Bratislave
Číslo živnostenského registra: 104-5995
Zastúpená: Katarína Nachtnebelová
IČO: 22660305
krajčírstvo
60 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 1 205,40 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
01. 01. 2020 do 30. 06. 2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 123/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 50,84 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok N, 3NP)
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 2929/24, o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Integrity Life z. ú.
Sídlo: Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 15528341
organizovanie seminárov
50,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 2 542,00 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16,- EUR/m 2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 01. 2020 do 31.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
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Uznesenie č. 124/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

nájom nebytových priestorov o výmere 13,50 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské internáty, blok J, 1
PP) 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 m2, na ktorých sa stavba nachádza
SOUND and LIGHT, s. r. o.
Sídlo: Mlynarovičova 2, Bratislava 851 03
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd.. sro Vložka č.: 65449/B
IČO: 45 580 588
DIČ: 2023051415
IČ DPH: SK2023051415
Sklad
40, - eur/m2/rok

Energie a služby

8,- eur plus DPH/m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

01. 11. 2019 do 30. 09. 2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 125/2019
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 2 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok D, strojovňa
výťahu, strecha), 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 m2 na ktorej sa
stavba nachádza
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Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

VNET a. s.
Sídlo: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd. sro, Vložka č: 3916/B
Zastúpená: Mgr. Vladimír Kupčo
IČO: 35 845 007
Prevádzka technologického zariadenia – telekomunikačný vysielač.
1 000 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 2 000 EUR bez DPH ročne za
výmeru 2 m2)
zálohový poplatok 57 EUR/ m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 126/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov o výmere 91,79 m2, 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 m2, na ktorej sa stavba nachádza
INTERSONIC s. r. o.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zapísaná: v OR Bratislava I
Odd: Sro Vložka č.: 120464/B
kancelária
45, - eur/m2/rok bez DPH (t. j. 4 130,55 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
16,- eur plus DPH/m2/rok
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
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. 127/2019
Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní
s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej
lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na
nájom nehnuteľného majetku
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov o celkovej výmere 370,57 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 5695 ( Manželské internáty, blok A,
prízemie 43,47 m2 a Manželské internáty blok I prízemie 327,10 m2)
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 m2, na ktorej sa stavba nachádza
PROPLUSCO Services spol. s r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04
IČO: 47 908 611
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1
Oddiel: s.r.o, Vložka číslo: 100743/B
DIČ: 2024145651
IČ DPH: SK2024145651
kancelárie
45,-EUR/m 2/rok bez DPH (t. j. 16 675,65 EUR bez DPH ročne za
celkovú výmeru predmetu nájmu)
zálohový poplatok 16,- EUR/ m 2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 01. 2020 do 31.12.2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 128/2019
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 93,45 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok D, 2. NP
o výmere 25,46 m2) a v budove č. súpisne 211 (Výškové budovy blok
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Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

B, suterén 2, o výmere 67,99 m2), 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 m2 (Átriové domky) a číslo parcely 2934, o výmere 5474 m2
(Výškové budovy blok B), na ktorej sa stavba nachádza
SVD group, s r. o.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I
Odd. sro, Vložka č: 34596/B
Zastúpená: Martin Martonka
IČO: 35 917 326
kancelária a sklady
55 EUR/ m2/rok bez DPH kancelária (t. j. 1 400,30 EUR bez DPH
ročne za výmeru 25,46 m2)
38 EUR/m2/rok bez DPH sklady (t. j. 2 583,62 EUR bez DPH ročne
za výmeru 67,99 m2)
Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2021
bez technického zhodnotenia

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Bod č. 13:

Schválenie uznesenia č. 106/2019 prijatého spôsobom per-rollam.

Predseda AS UK predniesol návrh uznesenia.
č. hlas.

prítomných

kvórum

za

proti

zdržal sa

11

37

19

37

0

0

Uznesenie č. 129/2019
Akademický senát UK schvaľuje uznesenie č. 106/2019 prijaté spôsobom per-rollam
(17.07.-09.08.2019).
Bod č. 14:

Rôzne.

Rektor UK uviedol, že bol vyzvaný Bc. A. Štefunkom, aby sa vyjadril k problematike mailov
týkajúcich sa VMĽŠ – Mlyny. Uviedol, že pracujú na dodržaní sľubu zmeny personálneho
obsadenia vo VMĽŠ – Mlyny.
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Mgr. R. Zsembera, poverený riadením VMĽŠ – Mlyny uviedol, že adresát mailov zo všetkých
nájmov, o ktorých píše, je konateľom len vybraných spoločností – klub Unique, Študentská
reklama, s. r. o., Ironica s. r. o. Klubu Unique končí zmluva 31.12.2019. Dodal, že každý nájom,
ktorý nespĺňa finančnú disciplínu alebo koná v rozpore s vnútornými predpismi, je vyzvaný na
prijatie opatrení na nápravu. Nájmy, ktoré dostali výpoveď, ju dostali na základe legitímneho
dôvodu, a to finančná nedisciplinovanosť.
Rektor UK uviedol, že bolo v danej veci podané trestné oznámenie pre poškodzovanie dobrého
mena UK.
K výberovému konaniu na nového riaditeľa VMĽŠ – Mlyny rektor UK uviedol, že odmieta
informácie, ktoré sa týkajú údajného podplácania výberovej komisie a pod. Dodal, že výberové
konanie bolo transparentné a nový riaditeľ legitímne nastupuje od 1.11.2019. Prorektorka
JUDr. J. Duračniská, PhD., ktorá predsedala výberovej komisii dodala, že v komisii boli aj
zástupcovia z externého prostredia, z odborov a pri výbere vychádzali zo životopisov a ku
všetkým zúčastneným pristupovali rovnako a snažili sa vybrať čo najlepšie. Odmietla
akékoľvek osobné kontakty.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK uviedol, že na zasadnutí Finančnej komisie
AS UK všetci súhlasili s krokmi Mgr. R. Zsemberu čo sa týka neplatičov. Doc. Mgr. P.
Neogrády, DrSc. dodal, že aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa pristúpilo k skráteniu
predlžovania doby nájmu na dva roky. Mgr. F. Vincent ocenil kroky Mgr. R. Zsemberu
týkajúcich sa začatia riešenia dlhoročných a neriešených problémov.
Doc. RNDr. M. Putala, PhD. požiadal, aby sa v budúcnosti neriešili na zasadnutí doplnené body
programu ad hoc, ktoré sa týkajú závažných ekonomický otázok. K rozdielnemu cenníku dodal,
že za výnimočnú prácu môžu zamestnanci dostať odmeny, ale rozdielny cenník nepovažuje za
vhodné riešenie. Rektor UK dodal, že o rozdielnom cenníku nevedel, no taktiež to považuje za
nevhodné.
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o plánovaní ustanovujúceho
zasadnutia AS UK.
Bod č. 15:

Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.

Mgr. V. Svetský v mene ŠČ AS UK poďakoval za spoluprácu v tomto funkčnom období
a pozitívne zhodnotil zmenu, ktorou UK prechádza.
Bod č. 16:

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

Doc. RNDr. M. Putala, PhD. informoval, že v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NR SR
v RVŠ vyzvali členov RVŠ o formulovanie bodov s návrhmi na zlepšovanie kvality vysokého
školstva. Zaoberali sa tým aj ich zástupcovia v RVŠ a Predsedníctvo RVŠ rokovalo na základe
pripomienok, ktoré prišli z UK. Dodal, že pripomienky sú zverejnené na webe RVŠ.
Bc. F. Šuran ŠRVŠ uviedol, že v ŠRVŠ od leta taktiež pracujú na stratégii v rámci
predvolebného roku a formulujú tézy. Uviedol, že ŠRVŠ bol schválený projekt, v rámci ktorého
budú školiť študentov ako posudzovateľov v rámci systému zabezpečovania kvality.
Informoval, že na poslednom VZ sa uskutočnili voľby, keďže končí súčasné predsedníctvo a od
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28.11.2019 nastupuje nové. Informoval o svojom zvolení za predsedu a za podpredsedu bol
zvolený M. Gajdoš.
Bod č. 17:

Záver.

Predseda AS UK poďakoval členom AS UK a hosťom za účasť a za celé funkčné obdobie.
Rektor UK poďakoval členom AS UK za prácu počas celého funkčného obdobia a pozval
členov na posedenie. Predseda AS UK ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia:

16.30 hod.

Zapísala:
JUDr. Veronika Bačíková (tajomníčka AS UK)

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

Návrhová komisia:
Mgr. Gašpar Fronc

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

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

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

Mgr. Filip Vincent

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