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 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE     

A K AD E MI CK Ý SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P . O .B OX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

       

  Bratislava, 10. 06. 2020 

 

Zápisnica  

zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 27. mája 2020 

 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: aula UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 
 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Študijné poriadky fakúlt UK. 

 písomne predkladajú:  dekani FiF UK, FMFI UK, PdF UK, PriF UK, RKCMBF UK 

5. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp štúdia).  

 písomne predkladá:  RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka UK 

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

 písomne predkladá:  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka UK 

7. Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne hospodáriacej 

súčasti UK. 

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

8. Dodatok č. 5 k Štatútu UK. 

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

9. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK.  

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

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

c) žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

 písomne predkladajú:  rektor UK, dekani fakúlt, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019.  

 písomne predkladajú: Mgr. Agáta Jurášková, konateľka UK Veda, s.r.o. 

12. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

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

–  tajné hlasovanie 
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13. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

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

–  tajné hlasovanie 

14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. 

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

15. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019. 

 písomne predkladá:  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka AS UK 

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

17. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

19. Rôzne.  

20. Záver. 

 

 

Zasadnutie AS UK viedli predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

a podpredsedovia AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. a JUDr. Filip Vincent. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., 

ktorá privítala prítomných členov AS UK, ako aj členov Vedenia UK na čele s rektorom UK 

prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. a hostí z radov členov akademickej obce UK. 

Konštatovala, že Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo 

podľa prezenčnej listiny z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 54 členov). 

Predsedníčka AS UK informovala o členoch AS UK, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí. 

 

 

Bod č. 2:  Schválenie programu 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predstavila návrh programu 

zasadnutia uvedený v pozvánke a vyzvala členov AS UK a rektora UK prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD., aby predložili návrhy na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu 

zasadnutia. Keďže žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli predložené, predsedníčka 

AS UK dala plénu AS UK hlasovať o schválení návrhu programu zasadnutia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 53 27 51 0 2 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh programu zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 27. mája 2020 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Voľba návrhovej komisie. 
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4. Študijné poriadky fakúlt UK. 

5. Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných etáp 

štúdia).  

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019. 

7. Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne 

hospodáriacej súčasti UK. 

8. Dodatok č. 5 k Štatútu UK. 

9. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK.  

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

c) žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

11. Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019.  

12. Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

13. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK. 

14. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019 do  

31. 10. 2019. 

15. Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019 do  

31. 12. 2019. 

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

17. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

škôl. 

19. Rôzne.  

20. Záver. 

 

Bod č. 3:  Voľba návrhovej komisie 

Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí doc. Mgr. 

Pavel Neogrády, DrSc., RNDr. Róbert Kysel, PhD. a Bc. Alžbeta Krajčovičová. Všetci 

menovaní so svojou nomináciou súhlasili, preto predsedníčka AS UK pristúpila k hlasovaniu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 53 27 52 0 1 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 2/27.05.2020 

Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc., 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. a 

Bc. Alžbeta Krajčovičová 

 

 

Bod č. 4:  Študijné poriadky fakúlt UK 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, že v rámci tohto 

bodu ide o schválenie piatich študijných programov fakúlt UK a vyzvala predsedov 

dotknutých komisií AS UK o vyjadrenie sa k predmetným materiálom.  
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Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa za 

komisiu vyjadril, že k prerokovaným študijným poriadkom neboli žiadne výhrady a odporúča 

ich schváliť v pléne AS UK.  

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval 

o prerokovaní všetkých predložených študijných poriadkov komisiou a rovnako ich odporučil 

schváliť. 

Keďže žiadna ďalšia komisia AS UK sa predloženými študijnými poriadkami 

nezaoberala, predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila 

k materiálom rozpravu.  

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. podala pripomienku, aby sa predkladatelia 

materiálov zúčastňovali na rokovaniach komisií AS UK, aby mal kto predmetný materiál 

prezentovať a vysvetliť aj prípadné nejasnosti.  

Nakoľko k predloženým materiálom neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, pristúpila 

predsedníčka AS UK k hlasovaniu o schválení jednotlivých študijných poriadkov.  

Ako prvý bol prezentovaný Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK. Po výzve na 

pripomienkovanie nezazneli z pléna AS UK žiadne pripomienky, preto predsedníčka AS UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. nechala o návrhu hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 3/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Filozofickej fakulty. 

 

Nasledovala výzva pripomienkovať návrh Študijného poriadku Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky UK. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka AS UK 

pristúpila k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 4/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. 
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Následne bola vyhlásená možnosť pripomienkovať návrh Študijného poriadku 

Pedagogickej fakulty UK. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka AS UK 

pristúpila k hlasovaniu o jeho schválení. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 5/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Pedagogickej fakulty. 

 

Nasledovalo prezentovanie návrhu Študijného poriadku Prírodovedeckej fakulty UK. 

Nakoľko výzva na pripomienkovanie ostala bez odozvy, pristúpilo sa k hlasovaniu o jeho 

schválení.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 6/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

 

Ako posledný spomedzi študijných poriadkov bol prezentovaný Študijný poriadok 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK. Na základe výzvy 

k predkladaniu pripomienok k predloženému materiálu sa prihlásil doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc. ktorý upozornil na čl. 6, konkrétne záznamník klinickej praxe (doklad o štúdiu).  

Mgr. Gašpar Fronc ako zástupca RKCMBF UK vo svojej reakcii uviedol, že záznam je 

len technickou chybou, ktorá bude z čistopisu študijného poriadku odstránená.  

Žiadne ďalšie otázky ani pripomienky z pléna AS UK k predloženému Študijnému 

poriadku RKCMBF UK nezazneli, preto predsedníčka AS UK nechala hlasovať o jeho 

schválení.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 
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Uznesenie č. 7/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

 

 

Bod č. 5:  Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku UK (zmiernenie tvrdosti kontrolných 

etáp štúdia) 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode vyzvala prorektorku 

RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. na krátku prezentáciu predloženého návrhu.  

Prorektorka v stručnosti uviedla hlavné dôvody umožnenia dekanom fakúlt UK znížiť 

(odpustiť) počet kreditov potrebných k ďalšiemu postupu v štúdiu, ktorý sa týka hlavne 

objektívnych možností absolvovania predmetov v akademickom roku 2019/2020. 

Následne predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. požiadala 

o vyjadrenie predsedov jednotlivých komisií AS UK, ktoré sa daným materiálom zaoberali. 

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa 

vyjadril, že komisia odporúča vypustiť z predloženej formulácie slovo „najmä“ („Dekan môže 

v osobitných prípadoch vzniknutých najmä v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 udeliť študentovi 

výnimku z kontrolných etáp štúdia.“). Inak komisia odporučila materiál na schválenie v pléne 

AS UK.  

Predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval 

o prerokovaní predloženého dodatku komisiou a jej odporúčanie materiál schváliť. 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. vo svojej reakcii obhajovala pôvodnú 

formuláciu návrhu s tým, že formulácia má zabrániť vylúčeniu študentov zo štúdia pre 

nesplnenie podmienok štúdia aj počas aktuálnej pandemickej situácie. Študenti totiž, okrem 

iného, nemajú rovnaké možnosti prístupu k informačným zdrojom, ako aj technickému 

zabezpečeniu (vlastníctvo PC techniky, adekvátne internetové pripojenie a pod.). 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval výhradou, že vo formulácii „dekan môže“ absentuje 

predmet, t. j. na základe akého podnetu. Ďalej argumentoval, že ak by bolo konanie dekana 

automatické, chýbala by písomná dokumentácia v prípade jednotlivých študentov. Ako iný 

príklad uviedol prípad Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde dekani fakúlt získali 

právomoc znížiť počet kreditov kontrolnej etapy, v čom videl príklad aj pre UK. 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v reakcii uviedla, že v tom prípade by 

dekan musel znižovať limity kontrolných etáp pre skupiny študentov a študijné programy. 

Pritom existuje niekoľko skupín študentov (zvlášť študenti s predpísanými praktickými 

cvičeniami), ktoré nebudú schopní za sťažených podmienok (prípad opatrení v súvislosti 

s pandémiou COVID-19) splniť dané štandardy. Rovnako uviedla, že v prípade prijímania 

individuálnych žiadostí študentov by došlo k enormnému nárastu administratívnej záťaže 

fakúlt.  

Stanovisko prorektorky RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD. potvrdil aj vedúci Oddelenia 

legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK JUDr. Michal Káčerík s doplnením, že účelom 
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formulácie so slovom „najmä“ bolo znížiť dôkazné bremeno rozhodnutia príslušného dekana 

fakulty UK, a nemuselo tak dochádzať k dokazovaniu individuálnych rozhodnutí. 

Podpredseda AS UK a zároveň predstaviteľ študentskej časti AS UK JUDr. Filip Vincent 

konštatoval, že ŠČAS UK neprijala k tomuto návrhu stanovisko, pričom s pôvodne 

navrhnutou formuláciou vo všeobecnosti súhlasí.  

V situácii, keď prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. trvala na pôvodnom znení 

dodatku, zatiaľ čo uznesenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK žiadalo vypustenie 

sporného slova, podala doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. pozmeňujúci návrh na vypustenie 

slova najmä z predmetného dodatku. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala následne hlasovať 

o tomto pozmeňovacom návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 52 27 29 4 19 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že pozmeňovací návrh bol schválený. 

 

Následne predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala hlasovať 

o schválení návrhu dodatku v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 53 27 41 1 11 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh dodatku v upravenom znení bol schválený. 

 

Uznesenie č. 8/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 8/2013 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 

 

Bod č. 6:  Výročná správa o činnosti UK za rok 2019 

Predkladateľka materiálu prorektorka UK pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. 

dostala priestor na stručnú prezentáciu, v rámci ktorej priblížila najdôležitejšie body 

predmetnej správy. Išlo predovšetkým o opis pozície UK v hodnotiacich rebríčkoch (napr. 

Academic ranking of World Universities 2019, tzv. Šanghajský rebríček – 801. – 900. miesto 

z viac ako 1 800 univerzít sveta), problematika študentov UK a ich záležitostí (počet, 

štruktúra študijných programov), ako aj kvalifikačného postupu pedagogických zamestnancov 

(habilitácie – 44, profesúry – 17) a pomerne vysokého priemerného veku profesorov 

(59 rokov). Z hľadiska publikačnej činnosti uviedla, že mierne klesol počet publikácií, na 

druhej strane vzrástol ohlas odbornej verejnosti v podobe výrazne zvýšeného počtu citácií 

prác s afiliáciou na UK. Z oblasti organizácie UK bol vydaný nový Organizačný poriadok UK 

a doplnené prorektorské miesta, a to pre vonkajšie vzťahy a pre majetok a investície. 

Z pohľadu očakávania nových akreditačných štandardov bol aktualizovaný Dlhodobý zámer 
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UK (2014 – 2024) a zefektívnená činnosť Rady pre kvalitu UK zriadením fakultných rád pre 

kvalitu. Ďalšie poznámky sa dotkli realizácie univerzity tretieho veku, výskumnej činnosti 

na UK (zvýšená aktivita v rámci grantovej schémy APVV – 7 mil. €). Prorektorka neobišla 

ani problematiku študentskej infraštruktúry a predovšetkým problematiky internátov UK. 

V neposlednom rade to boli udalosti a sprievodné podujatia (výstavy, prezentácie) spojené so 

100. výročím založenia UK, v rámci ktorých na UK vystúpilo viacero významných osobností. 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala prorektorke za 

prezentáciu a vyzvala predsedov jednotlivých komisií AS UK, aby sa vyjadrili 

k predloženému materiálu.  

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

ocenil informačnú hodnotu správy, ako aj hodnotenie UK v rebríčkoch. Materiál bol v komisii 

jednomyseľne odporučený na predloženie a schválenie v pléne AS UK. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. ako predseda Komisie pre rozvoj a informačné 

technológie AS UK konštatoval, že komisia návrh prerokovala a odporučila ho na schválenie 

v pléne AS UK. 

Následne predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila rozpravu, 

do ktorej sa nikto neprihlásil. Nechala preto hlasovať o schválení predmetnej výročnej správy. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 9/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského 

v Bratislave  za rok 2019. 

 

 

Bod č. 7:  Návrh na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK ako samostatne 

hospodáriacej súčasti UK 

Po krátkej prestávke prebral vedenie ďalšieho priebehu zasadnutia podpredseda AS UK 

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý v rámci uvedenia aktuálneho bodu udelil slovo 

rektorovi UK.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval komisiám AS UK za 

preštudovanie a prerokovanie materiálu, ako aj Predsedníctvu AS UK za vydanie súhlasného 

uznesenia k návrhu na zrušenie Centra ďalšieho vzdelávania UK (ďalej ako CĎV UK) ako 

samostatne hospodáriacej súčasti UK (SHS). Rektor UK zdôraznil, že nejde o zrušenie 

CĎV UK ako takej, ale o jej presun pod Rektorát UK, teda s právnym nástupníctvom bez 

likvidácie. Tento krok označil pri riešení problému CĎV s narastajúcimi finančnými 

problémami za nevyhnutný. Zo strednodobého horizontu prezentoval víziu o zefektívnení 

samotnej činnosti CĎV a predovšetkým jej stratových súčastí (študijné a kongresové stredisko 

Modra - Harmónia). Z dlhodobého strategického hľadiska priblížil nastavenie činnosti 
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CĎV UK podľa aktuálnych potrieb celoživotného vzdelávania na UK, ako aj podľa 

nastavenia programového vyhlásenia vlády SR a aktuálnych vedecko-technických výziev 

dnešnej spoločnosti (priemyselná revolúcia 4.0). Zároveň vysoko ocenil prínos riaditeľky 

CĎV Mgr. Tatiany Ilavskej, PhD. v jej doterajšom riadení inštitúcie a riešení jej dlhodobých 

problémov. 

Následne vyzval predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predsedov jednotlivých 

komisií AS UK k zaujatiu stanovísk k predloženému materiálu.  

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. sa vyjadril za Pedagogickú a vedeckú komisiu AS UK 

a uviedol, že rozsah materiálu a podkladov predložených na rokovanie komisie nebol 

dostatočný a žiadal ho doplniť o ďalšie relevantné informácie. Na základe toho vydala 

komisia stanovisko, že návrh bol nedostatočne zdôvodnený.  

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, PhD. predniesol uznesenie Finančnej komisie AS UK, 

ktorým potvrdil stanovisko svojho predrečníka: „Finančná komisia Akademického senátu UK 

odporúča Akademickému senátu UK prerokovať návrh rektora UK na zrušenie samostatne 

hospodáriacej súčasti UK – Centrum ďalšieho vzdelávania UK po predložení analýzy dopadu 

realizácie návrhu na Rektorát UK a UK ako celku.“ 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. za Komisiu pre rozvoj a informačné technológie 

AS UK konštatoval, že komisia návrh prerokovala a uzniesla sa, že po doplnení ďalších 

podkladov k návrhu odporúča jeho prerokovanie v pléne AS UK. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. za Právnu komisiu AS UK konštatoval, že komisia 

materiál prerokovala a po právnej stránke k nemu nemá žiadne výhrady, čím ho odporúča 

schváliť v pléne AS UK. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v reakcii na zmienené výhrady 

o nekompletnosti predložených materiálov uviedol, že bol nútený konať pod časovým tlakom, 

pričom Rektorát UK potrebné podklady pre AS UK podľa možností dopĺňal.  

Následne predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. ponúkol možnosť vystúpenia 

v pléne AS UK riaditeľke CĎV UK Mgr. Tatiane Ilavskej, PhD., ktorá predstavila činnosť 

CĎV, jej organizačné zmeny, hospodárske výsledky, ako aj plán rozvoja. Ťažiskovým bodom 

bola predovšetkým informácia o fungovaní a o spôsobe financovania CĎV UK – 

predovšetkým z grantovej činnosti a programov na vzdelávanie krajanov, jazykovej prípravy 

cudzincov, školenia samoplatcov (samofinancovanie CĎV UK – 70 % štipendisti + programy 

pre samoplatcov). Podotkla, že od začiatku jej pôsobenia na čele CĎV (2019) došlo 

z hľadiska organizačnej štruktúry k nevyhnutným zmenám (okrem iného aj k zániku 

neefektívnych a stratových útvarov a programov). Na druhej strane zvlášť vyzdvihla 

60. výročie Útvaru jazykovej a odbornej prípravy, ktorý má značné medzinárodne renomé.  

Za hlavný problémom CĎV UK označila KaŠS Modra - Harmónia, a to pre dlhodobo 

zanedbaný technický stav objektu, vyžadujúci si značné náklady a investície, ktoré musí 

CĎV UK dotovať zo svojej podnikateľskej činnosti a dotácií Rektorátu UK (od roku 2010 až 

417 tis. €; v roku 2019 – 56 tis. €). Objekt ako taký nie je možné využívať na podnikateľskú 

činnosť (aktuálna obsadenosti 28 %) a aj napriek zvýšenej snahe o rozvojové projekty je 

zrejmý dlhodobý neúspech v úsilí o získanie grantových prostriedkov (napr. Bratislavského 
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samosprávneho kraja) na revitalizáciu spomenutého komplexu. Napriek tomu bola 

ekonomická situácia CĎV UK v roku 2019 stabilizovaná a skončila v pozitívnych číslach. 

Nepotrebné a neefektívne zložky ČĎV UK boli zrušené, pričom inštitúcia z je ¾ financovaná 

zo svojej podnikateľskej činnosti. Okrem záťaže v podobe KaŠS Modra-Harmónia a aktuálne 

splácaných pôžičiek je aj odhalenie ekonomických káuz starého vedenia, ktoré budú mať 

súdnu dohru. 

Zvlášť negatívny zlom v činnosti CĎV UK predstavovalo vypuknutie pandémie  

COVID-19 v marci 2020, ktorý znamenal zrušenie plánovanej realizácie štátnych 

a zahraničných grantov, ako aj výrazný prepad podnikateľskej činnosti (nezáujem klientov 

o dištančnú formu vzdelávania). Vedenie CĎV UK v tejto situácii pristúpilo k rozsiahlym 

opatreniam vrátane reštrukturalizácii počtu zamestnancov, kráteniu miezd a odmien. 

Logickým vyústením vzniknutej bezvýchodiskovej situácie bola žiadosť o pomoc od 

Rektorátu UK. CĎV UK je pripravené na zmenu postavenia v rámci UK, ktoré mu zabezpečí 

ďalšie fungovanie. Riaditeľka CĎV UK nakoniec zdôraznila, že bez vypuknutia pandémie 

COVID-19 by táto situácia s CĎV UK nenastala, pričom sa očakával ďalší rozvoj 

prostredníctvom ďalšieho vzdelávania (uznesenie vlády SR). Okrem toho vyzdvihla silné 

dlhodobé postavenie inštitúcie v rámci vzdelávania, kvalitné personálne obsadenie 

zachovávajúce tradíciu jedinečnej pedagogickej práce a ďalších podporných činností. 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. poďakoval riaditeľke CĎV Mgr. Tatiane 

Ilavskej, PhD. za vyčerpávajúce informácie. Pripomenul, že Predsedníctvo AS UK zaujalo 

svojím uznesením pozitívne stanovisko k zrušeniu CĎV UK ako SHS UK a následne otvoril 

rozpravu. 

Ako prvý vystúpil doc. RNDr. Martin Putala, PhD. s poznámkou k zariadeniu KaŠS 

Modra-Harmónia a jej možnému zvýšenému využívaniu zo strany UK aj jej súčastí, 

predovšetkým fakúlt. 

Túto rovinu problému zdôraznil aj RNDr. Róbert Kysel, PhD. poznámkou, že napr. aj 

Kolégium rektora UK mohlo v roku 2019 svoje stretnutia realizovať práve v zariadení 

KaŠS Modra-Harmónia.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval pripomienkou slabého aktuálneho 

využitia zariadenia (28 %) a nezáujmom organizovania fakultných podujatí. Ďalej poukázal 

na prebiehajúcu rekonštrukciu zariadenia a ďalšie problémy. Zdôraznil, že zrušenie CĎV UK 

ako SHS je jediné riešenie. Okrem aktuálnej pandémie je problémom CĎV aj riešenie 

trestných oznámení (za min. 250 tis. €), ktoré podalo vedenie UK na členov bývalého 

vedenia. 

Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. doplnila vystúpenie rektora UK o spôsobe 

optimalizácie CĎV UK uvedením konkrétnych krokov RUK, a to počnúc inventarizáciou 

majetku.  

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyjadril riaditeľke (ako aj celému CĎV UK) 

svoje uznanie za doterajšiu prácu ohľadom prínosnej činnosti, ktorú odráža aj vysoký počet 

doteraz vyškolených frekventantov. Vystúpil však aj s otázkou o podobe budúceho začlenenia 

inštitúcie pod RUK (centrálne financovaná súčasť (ďalej CFS), oddelenie RUK a pod.). 
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Rektor UK vo svojej stručnej reakcii ponechal otázku budúceho postavenia CĎV UK 

v rámci Rektorátu UK za otvorenú. 

So žiadosťou o vystúpenie v pléne AS UK prišla Dr. Hrapková, zamestnankyňa 

CĎV UK. Aby jej predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. podľa rokovacieho 

poriadku AS UK umožnil vystúpiť, dal o tejto možnosti hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

11 53 27 53 0 0 schválené 

 

Predsedajúci skonštatoval, že hlasovanie dopadlo jednomyseľne a umožnil PhDr. 

Nadežde Hrapkovej, PhD. ujať sa slova. 

Dr. Hrabková sa vyjadrila k situácii za zamestnancov CĎV UK, ktoré vyvíja maximálne 

úsilie o samofinancovanie a finančnú nezávislosť na RUK. Nedávna zmena vedenia, a tým aj 

pomerov v CĎV UK (trestná činnosť odhalená pred 2 rokmi), nastoľuje dobré podmienky 

hatené len aktuálnou pandemickou, a teda aj zhoršenou ekonomickou situáciou. Uvítala 

načrtnuté riešenie a vyjadrila mu za zamestnancov CĎV UK podporu, ak bude znamenať 

prínos pre fungovanie inštitúcie. Zdôraznila potrebu pokračovať v rozbehnutých aktivitách, 

poďakovala riaditeľke CĎV Mgr. Tatiane Ilavskej, PhD., ako aj prorektorke UK RNDr. 

Zuzane Kovačičovej, PhD. za doterajšiu prácu pri riešení krízovej situácie. 

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. vyjadril poďakovanie vedeniu 

CĎV UK, pričom navrhol aj možnosť parciálneho riešenia problému spočívajúcom 

v odpredaní problematickej budovy KaŠS Modra-Harmónia. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. reagoval, že možnosť odpredaja budovy 

neodporúča, nakoľko budova nie je z hľadiska realitného trhu atraktívna. Skôr navrhol snahu 

o oživenie využitia budovy v rámci aktivít UK a jej súčastí, pričom v istom čase (napr. po 

roku) by prišlo k vyhodnoteniu situácie a prípadne hľadaniu iného riešenia. 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. ako členka Finančnej komisie AS UK vyjadrila 

uznanie činnosti CĎV UK a zdôraznila predovšetkým potrebu predložiť realistický budúci 

plán začlenenia súčasti do RUK. Žiadala preto o objasnenie finančných dopadov tohto kroku 

na RUK, čo malo byť podľa jej slov súčasťou podkladov predloženého materiálu. Aj z toho 

dôvodu avizovala svoje rozhodnutie hlasovať proti schváleniu návrhu. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. vo svojej reakcii na výhrady doc. RNDr. 

Dany Pardubskej, CSc. uviedol, že kroky Rektorátu UK sú koordinované s riaditeľkou 

CĎV UK a Predsedníctvom AS UK. CĎV UK je vo veľmi ťažkej finančnej situácii, preto je 

nutné riešiť situáciu hneď. Spomenul aj zlé dlhodobé nastavenie a vedenie inštitúcie za 

posledných 15 rokov, ktoré aktuálne vyústili do podaní trestných oznámení. Nakoniec načrtol 

svoju víziu, spočívajúcu v zabezpečovaní celoživotného vzdelávania, ako to podotkol aj 

prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. CĎV UK pod Rektorátom UK (buď ako CFS UK 

alebo Oddelenie RUK) sa odbremení od administratívnej záťaže, čo má byť prínosom pre jej 

lepšie fungovanie do budúcnosti, s čím následne vyjadrila svoj súhlas aj kvestorka UK Ing. 

Ingrid Kútna Želonková, PhD. 
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Prorektorka UK JUDr. Jana Duračinská, PhD. podotkla, že problematika stratových 

súčastí CĎV UK je širšia, keďže na podporu Rektorátu UK je okrem komplexu KaŠS Modra-

Harmónia odkázaný aj komplex budov na Žiškovej ul. a ďalšie. Rektorát UK bude v nových 

podmienkach začlenenia CĎV UK dbať na zvýšenú pozornosť na zabezpečovanie právneho 

servisu, ktorý v doterajších podmienkach CĎV UK nebol dostatočný. 

Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa za Finančnú komisiu AS UK vyjadril, že po 

predložení dodatočných materiálov je zhoda na navrhnutom riešení rektora UK, vrátane vízie 

rektora UK o prebudovanie KaŠS Modra-Harmónia na kongresové centrum UK. 

Boris Bobáľ vystúpil s návrhom alternatívneho uznesenia k riešeniu problému CĎV UK, 

ktorý spočíval v odmietnutí predloženého návrhu Rektora UK a v odporúčaní AS UK 

rektorovi UK odčleniť KaŠS Modra-Harmónia spod správy Centra ďalšieho vzdelávania 

(CĎV UK) a zveriť ho do správy RUK, k čomu podal aj vyčerpávajúce odôvodnenie (príloha 

č. 1 tejto zápisnice). 

K hľadaniu alternatívnych riešení sa pridal aj RNDr. Róbert Kysel, PhD., ktorý vo svojej 

reakcii poukázal na viacero ďalších možností, ako sanovať CĎV. Zvlášť zdôraznil, že zo 

zákona je zakázané dotovať z hlavnej činnosti podnikateľskú činnosť. K vystúpeniu 

kvestorky UK a jej argumentu o dlhodobej stratovosti CĎV uviedol, že inštitúcia bola za rok 

2019 v zisku. Kritizoval tiež neskoré dodatočné dopĺňanie podstatných materiálov (čísla, 

tabuľky), ako aj to, že nebola predložená seriózna analýza s alternatívou. Za najprijateľnejšie 

riešenie považuje transformáciu CĎV na centrálne financovanú súčasť UK (CFS), ktorej 

zostáva inštitucionálna subjektivita. Rozhodnutie pod časovým stresom nie je dobré, lepšie je 

počkať mesiac na vypracovanie analýzy.  

Kvestorka UK ilustrovala stav číslami – nesplatená pôžička, náklady na kotolňu – ako aj 

tým, že samotný účtovný zisk nie je totožný s príjmami a výdavkami (48 tis. € dotujú CĎV 

len za mesiac máj z RUK). Nie je podľa nej správne zobrať CĎV UK len stratovú časť 

a presunúť ju pod RUK. 

Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. reagovala na pozmeňovací návrh Borisa 

Bobáľa, ktorý podľa nej nič nevyrieši. Nutné jej podľa nej riešiť celok, teda hospodársku 

sanáciu pod RUK, vrátane ďalších investícií. Ako argument zdôraznila aktuálnu platobnú 

neschopnosť CĎV UK. 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. podal procedurálny návrh na ukončenie zdĺhavej 

diskusie a pristúpenie k hlasovaniu o návrhu. 

Posledné slovo si vzal predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., ktorý konštatoval, 

že CĎV nutne potrebuje reorganizáciu a Rektorát UK mu na to poskytne adekvátne 

podmienky. Navrhol podporiť návrh rektora UK.  

Nakoľko bol však podaný aj pozmeňujúci návrh, predsedajúci dal hlasovať o tomto 

návrhu podanom Borisom Bobáľom. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

12 53 27 6 33 14 nechválené 
 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh nebol prijatý. 
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Následne dal predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. hlasovať o pôvodnom návrhu 

rektora UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 53 27 42 6 5 schválené 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 10/27.05.2020 

Akademický senát UK prerokoval návrh rektora UK na zrušenie súčasti UK – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania ako samostatne 

hospodáriacej súčasti UK. 

 

 

Bod č. 8:  Dodatok č. 5 k Štatútu UK 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil bod programu a vyzval 

predsedov komisií AS UK na vyjadrenie sa k predloženému materiálu. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa ako predseda Právnej komisie AS UK vyjadril, že 

komisia predložený návrh prerokovala a odporučila ho plénu AS UK schváliť.  

Keďže sa žiadne ďalšie komisie AS UK návrhom nezaoberali a žiadne pripomienky 

nezazneli ani z pléna, nechal predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. o návrhu 

hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

14 50 26 46 2 2 schválené 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 11/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Rektor UK vyjadril AS UK svoje poďakovanie, pričom avizoval zvýšené úsilie 

o prosperovanie CĎV v nových podmienkach. 

 

 

Bod č. 9:  Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku UK 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. predstavil bod programu a vyzval 

predsedov komisií AS UK o vyjadrenie. 

Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa ako predseda Právnej komisie AS UK vyjadril, že 

komisia predložený návrh prerokovala a odporučila ho plénu AS UK schváliť.  
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Keďže sa žiadne ďalšie komisie AS UK návrhom nezaoberali, vyzval plénum AS UK 

o predkladanie pripomienok. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prezentoval doplňujúci návrh k dodatku v čl. 9 ods. 4 

vo veci, že rozpočty fakúlt prechádzajú cez schválenie akademických senátov fakúlt, pričom 

rozpočty a výročné správy o hospodárení RUK a SHS nepodliehajú procedúre schvaľovania 

v samosprávnych orgánoch AS UK. V tomto duchu teda predniesol návrh uznesenia 

o doplnení vnútorného predpisu 3/2007 Organizačný poriadok UK o prerokovaní daných 

materiálov v pléne AS UK a ich následnom schválení rektorom UK. 

Znenie pozmeňujúcich návrhov: 

čl. 9 odsek 4 – Rozpočet univerzity sa rozpracúva podľa schválenej metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu a metodiky tvorby rozpočtu na UK na jednotlivé vnútorné 

organizačné jednotky. Návrh rozpočtu univerzity po prerokovaní v Kolégiu rektora UK a po 

schválení v Akademickom senáte UK, schvaľuje Správna rada. Návrh rozpočtu fakulty 

schvaľuje akademický senát fakulty. Návrh rozpočtu Rektorátu UK a centrálne financovaných 

súčastí predkladá kvestor na prerokovanie do Vedenia UK. Návrh rozpočtu samostatne 

hospodáriacej súčasti predkladá jej riaditeľ na prerokovanie do Vedenia UK. Návrhy 

rozpočtov Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí a samostatne hospodáriacich 

súčastí univerzity po prerokovaní v Akademickom senáte UK schvaľuje rektor. 

čl. 9 odsek 7 – Dekani fakúlt predkladajú do Kolégia rektora UK na prerokovanie výročné 

správy o činnosti a výročné správy o hospodárení za kalendárny rok. Kvestor predkladá 

na prerokovanie do Vedenia UK výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení 

za kalendárny rok za Rektorát UK a centrálne financované súčasti UK, ktorú po prerokovaní 

v Akademickom senáte UK schvaľuje rektor. Riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí 

predkladajú do Vedenia UK výročné správy o činnosti a výročné správy o hospodárení 

za kalendárny rok, ktoré po prerokovaní v Akademickom senáte UK schvaľuje rektor.  

Rektor UK sa v reakcii vyjadril, že s predmetným návrhom súhlasí a osvojuje si ho.  

RNDr. Róbert Kysel, PhD. podal procedurálny návrh k hlasovaniu, aby sa o predloženom 

návrhu rektora UK hlasovalo v znení pozmeňovacích návrhov. 

Následne nechal predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. o návrhu hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

15 52 27 52 0 0 schválené 

 

Predsedajúci doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. konštatoval, že návrh nebol prijatý. 

 

Uznesenie č. 12/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 3/2007 

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení pozmeňujúceho 

návrhu. 

 

Nasledovala krátka prestávka na občerstvenie.  
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Bod č. 10:  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

Vedenie rozpravy v tomto bode prebral podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent. 

Po uvedení predmetného bodu dal slovo predsedovi Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. 

Sebastiánovi Ševčíkovi, CSc.  

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prezentoval 

rozdelenie všetkých žiadostí o udelenie súhlasov s nájmami do troch skupín: 

a) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované 26. 2. 2020 

b) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom – predĺženie nájmu prerokované 19. 5. 2020 

c) žiadosti o udelenie súhlasu so znížením nájmu prerokované 19. 5. 2020 

Ako prvé boli prezentované žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom prerokované  

na zasadnutí Finančnej komisie AS UK 26. 2. 2020 so stručnou obsahovou charakteristikou 

a menšími pripomienkami. Väčšie pripomienky zazneli len k žiadostiam predloženým 

dekanom FTVŠ UK, kde boli v dvoch podobných zmluvách uvedené rôzne podmienky 

užívania. Nakoľko predkladateľ tieto nezrovnalosti odstránil, aj tieto žiadosti boli odporúčané 

na schválenie v AS UK. Predseda Finančnej komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

nakoniec predložil návrh, aby sa o tejto skupine žiadostí hlasovalo „en bloc“. 

K predkladaným materiálom sa vyjadril aj predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš, ktorý potvrdil prerokovanie žiadostí predložených 

VMĽŠ-Mlyny UK a VI Družba, ich pripomienkovanie a odporúčanie na schválenie v pléne 

AS UK.  

Keďže do následnej rozpravy sa nikto neprihlásil, nechal podpredseda AS UK JUDr. Filip 

Vincent o návrhoch uznesení hlasovať spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 51 26 51 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent konštatoval, že žiadosti boli schválené. 

 

Uznesenie č. 13/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 21 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok H, prízemie)na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu CENT Laundromat s. r. o.  

Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03 

IČO : 51042321 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 75 EUR/ m2/rok bez DPH 

(t. j. 1 575,00 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 14/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 25,52 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok J, 1PP), na ulici Staré Grunty 

36 v obci Bratislava - mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu Mgr. Bc. Jakub Klech 

Bydlisko : Hradská 20518/1E, Bratislava - Vrakuňa 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie ateliéru (17,08 m2) a skladu (8,44 m2) 

Výška nájomného atelier: 50 EUR/ m2/rok 

(t. j. 854,00 EUR ročne za priestory o výmere 17,08 m2) 

sklad: 40 EUR/ m2/rok 

(t. j. 337,60 EUR ročne za priestory o výmere 8,44 m2) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory ateliéru 

zálohový poplatok 8 EUR/ m2/rok plus DPH za priestory skladu 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.5.2022 

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. 15/27.05.2020 

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 101,92 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1 NP) na ulici Staré Grunty 

36 v obci Bratislava - mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO spol. s r. o. 

Sídlo: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 

IČO: 35 819 073 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárie 

Výška nájomného 54 EUR/ m2/rok bez DPH 

(t. j. 5 503,68 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 16/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 17 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

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

strecha, 17 m2) na ulici Staré Grunty 36 v obci Bratislava - mestská časť 

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 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s. 

Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

IČO : 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

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

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

výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického 

zariadenia. 

Výška nájomného 3280 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 
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Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 30.6.2022 

Nájomné od 1.7.2019 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 17/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere o výmere 28 m2, ktoré sa nachádzajú 

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

výťahu 14 m2 a v priestore strojovni výťahu 14 m2) na ulici Staré Grunty 

36 v obci Bratislava – mestská časť 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 

ktorých sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Slovak Telekom, a. s. 

Sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava 

IČO : 35 763 469 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Umiestnenie a užívanie technologického zariadenia a príslušnej 

infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice Verejnej 

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

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

opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického zariadenia. 

Výška nájomného 3 485 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 30.6.2022 

Nájomné od 1.7.2019 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 18/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 15,00 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén I), na ulici Staré Grunty 
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36 v obci Bratislava – mestská časť 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 m2, na 

ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MUSIC LABORATORY, s.r.o.  

Sídlo: Sládkovičová 1162/9, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 46 602 739 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nahrávacie štúdio 

Výška nájomného 66 EUR/ m2/rok bez DPH 

(t. j. 990,00 EUR bez DPH ) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH 

Skutočná cena  služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.3.2022 

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. 19/27.05.2020 

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 

miesto pre nápojový automat vo vestibule budovy Farmaceutickej fakulty 

UK o výmere 8,00 m2 ( 2m2 pre jeden automat ),ktoré sa nachádzajú na 

ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele 

č. 11279/1, zapísanej na LV 1401 vydanom Katastrálnym úradom 

v Bratislave, Správou katastra Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy 

a nádvoria, číslo parcely 11279/1 o výmere 4196 m 2, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu ASO VENDING s.r.o. 

Sídlo: Medený Hámor 7, 974 01  Banská Bystrica 

IČO: 45 851 221 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Prevádzkovanie 4 kusov nápojových automatov, a to: 

• 2 kusov automatov Necta s mincovým mechanizmom na predaj horúcich 

nápojov, 

• 1 kus automatu Royal Vendors s mincovým mechanizmom na predaj 

nápojov vo fľašiach, 

• 1 kus automatu s mincovým mechanizmom na predaj kusového tovaru. 

Automaty sú umiestnené  vo vstupnom priestore vestibulu fakulty 

Výška nájomného 20,00 EUR/m2/mesačne 

(t.j. 960,00 EUR polročne za celkovú výmeru predmetu nájmu) 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Elektrická energia, voda, odvoz a likvidácia odpadu: 

5 EUR/m2/rok bez DPH – spolu 240,00 EUR polročne bez DPH 

Zálohový list platieb je súčasťou zluvy o nájme nebytových priestorov. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.1.2023 
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Nájomné od 1.2.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 20/27.05.2020 

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 

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory o výmere 

54,40m2, z toho ambulancia 18,70 m2, sesterňa 16,90 m2, podiel na 

spoločných priestoroch 18,80 m2, ktoré sa nachádzajú v budove/stavbe 

súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12 Budova zdravotníckeho 

a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, zapísané na liste 

vlastníctva č. 2994, vydanom  Okresným úradom, katastrálnym odborom 

Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere 528 m2, na ktorej sa stavba 

nachádza 

Identifikácia nájomcu DIA ENDO s.r.o. 

Sídlo: Rezedová 22, 821 01 Bratislava 

IČO: 47 061 375 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 18,70 m2   80 EUR / m2 / 1 rok     

   1 496,00 EUR / 1 rok 

sesterňa – 16,90 m2    80 EUR / m2/ 1 rok     

   1.352,00 EUR / 1 rok 

podiel na spoločných priestoroch – 18,80 m230 EUR / m2 / 1 rok  

     564,00 EUR / 1 rok 

 

Spolu za rok     3412,00 EUR / 1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Voda a teplo sa navrhuje na 9,06 EUR / rok / m2 plus DPH 

(t. j. 492,86 EUR ročne plus DPH) 

Výťah, OLO, ochrana objektu 399,28 EUR / rok plus DPH 

Celkom za služby 892,14 EUR/ročne plus DPH. 

 

Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby 

podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru. 

Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 21/27.05.2020 

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 

miestnosti/ambulancie odborného lekára a spoločné priestory o výmere 

26,48 m2, z toho ambulancia 13,00 m2, sesterňa 6,50 m2, podiel na 

spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré sa nachádzajú na ulici Odbojárov 

10, 832 32 Bratislava, súpisné číslo 78, na parcele 11279/1 zapísanej na 

LV 1401 vydanom katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra 

Bratislava III, druh stavby Zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 

11279/1 o výmere 4196 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ONKODERMA s.r.o. 

Sídlo: Alstrova 6055/117, 831 06 Bratislava- Rača 

MUDr. Jana Polakovičová, konateľ 

IČO: 50 154 117 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 13,00 m2   65 EUR / m2 / 1 rok     

   845,00 Eur / 1 rok 

sesterňa – 6,50 m2    65 EUR / m2/ 1 rok     

   422,50 EUR / 1 rok 

podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2 24,26 EUR / m2 / 1 rok     

     169,33 Eur / 1 rok 

 

Spolu za rok     1 436,83 EUR/ 1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH.  

Energie a služby Dodávka elektriny, vody, tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, 

používanie a upratovanie WC - 9,06 EUR /m2/ročne bez DPH 

Celkom za služby:  240,00 EUR/ročne plus DPH. 

 

Elektrická energia, internet a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby 

podľa telefónneho účtu a odpočtu elektromeru.   

Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí prílohu zmluvy. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 15.4.2023 

Nájomné od 15.3.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 22/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 17 m²- miestnosť č. 117 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, 

súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu ATLETICKÝ KLUB SLÁVIA UK, občianske združenie 

Sídlo: Trnavská cesta 39, 831 04  Bratislava 

IČO: 42352703 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a šatňa pre AK Slávia UK 

Výška nájomného 6 EUR/m²/ mesačne (t. j. 102 EUR/mesačne) 

Ročné nájomné: 1 224 EUR 

Energie a služby Dodávka energií: 

elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 23/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory 11,22 m² - priestor v prístavbe Športovej haly 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, 

súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20822/1 

Identifikácia nájomcu Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK – Občianske združenie 

Sídlo: Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 8, 814 69 Bratislava 

IČO: 42362971 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

uskladnenie športového náčinia 

Výška nájomného 55 EUR mesačne 

Ročné nájomné: 660 EUR 

Energie a služby Dodávka elektriny: 

2 EUR +DPH, t. j.2,40 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne 

Dodávka tepla: 
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1 EUR + DPH, t. j. 1,20 EUR/ mesačne, preddavkovo polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 24/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 16,66 m²- miestnosť č. 0-95 

nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69  Bratislava, 

súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823 

Identifikácia nájomcu SLOVENSKÝ VESLÁRSKY ZVÄZ 

Sídlo: Junácka 6, 832 80  Bratislava 

IČO: 688304 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a šatňa pre SVZ 

Výška nájomného 6 EUR/m²/ mesačne (t. j. 100 EUR/mesačne) 

Ročné nájomné: 1 200 EUR 

Energie a služby Dodávka energií: 

elektriny: 10 EUR +DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

tepla: 10 EUR + DPH, t.j. 12 EUR s DPH preddavkovo polročne 

odvoz a likvid. odpadu: 5 EUR +DPH, t.j. 6 EUR s DPH polročne 

 

Vyúčtovanie najneskôr do 31. 5. nasledujúceho kalendárneho roku. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2023 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 25/27.05.2020 

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 

kancelária v pavilóne CH2 č.244 o rozlohe 15 m2 Univerzity Komenského 

v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej na LV č. 727 
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pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres 

Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp. č. 3278 

Identifikácia nájomcu CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.  

Sídlo: Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava   

IČO: 35 954 825 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária pre poskytovanie administratívnych činností v oblasti výroby a 

analýzy chemických látok a prípravkov 

Výška nájomného 66 EUR/m²/ rok 

Energie a služby El. energia ................. 29,83 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)   

     +klimatizácia 

Teplo ........................  12,90 EUR s DPH/mesiac/ 15,15 m2 

Vodné.......................   0,34 EUR s DPH/mesiac 

Stočné.......................   0,33 EUR s DPH/mesiac 

Zrážková voda .......     0,64 EUR s DPH/mesiac/15 m2 

Odvoz odpadu .........    0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:              44,90 EUR / mesiac 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 31.10.2021 

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. 26/27.05.2020 

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 

kancelária v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303A o rozlohe 20,30 m2 

a laboratórium v pavilóne CH2, 0 podlažie, č. dv. 303B o rozlohe 21,17 m2 

v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, 

zapísanej na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava – mestská 

časť Karlova Ves, okres Bratislava IV na parcele č.3049/1, súp. č. 3278.  

Celková rozloha prenajatých priestorov je 41,47 m2. 

Identifikácia nájomcu Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - organizačná zložka  

Sídlo: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 3278/6, 842 15 Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves 

IČO: 44 701 420 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária a laboratórium nájomcu pre poskytovanie činností v oblasti 

sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb, ako aj reklamné 

a propagačné služby 

Výška nájomného 66 EUR/m²/ rok 

Energie a služby El. energia ................. 25,22 EUR s DPH/mesiac (7,55 kWh/deň)   

     +klimatizácia 

Teplo ........................  35,66 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2 

Vodné.......................   2,70 EUR s DPH/mesiac 

Stočné.......................   2,66 EUR s DPH/mesiac 

Zrážková voda .......     1,76 EUR s DPH/mesiac/ 41,47 m2 

Odvoz odpadu .........    0,86 EUR bez DPH/mesiac/ 1 osoba 

Celkom:              68,86 EUR / mesiac 
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Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2025 

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. 27/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 42,98 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

súpisné č. 6159 na Bartókovej ulici č. 8 v obci Bratislava - m. č. Staré 

Mesto, okres Bratislava I, katastrálne územie Staré Mesto, okres Bratislava 

I, zapísanej na LV č. 6684, vydanom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a 

výskum, ktorá sa nachádza na pozemku parcelné č. 2408/5 o výmere 2637 

m², na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Ekonpol, s. r. o. 

Sídlo: Bujnákova 1840/13, Bratislava 841 01 

IČO: 46 957 065 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelárske priestory na účely výkonu predmetu činnosti spoločnosti 

Ekonpol, s.r.o.: vedenie účtovníctva, činnosť podnikateľských, 

organizačných a ekonomických poradcov, činnosť účtovných poradcov a 

administratívne služby 

Výška nájomného 58,81 EUR/m2/rok 

Energie a služby dodávka elektriny, dodávka plynu, dodávka vody, odvoz  

a likvidácia odpadov a protipožiarna ochrana platené paušálne  

v predpokladanej hodnote 592,20 EUR 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 31.3.2022 

Nájomné od 1.4.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 

 

Následne pristúpil predsedajúci k uvedeniu druhej skupiny žiadostí o udelenie súhlasu 

s nájmom, ktorú detailne predstavil predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc. 

Žiadosti o udelenie súhlasu s predĺžením nájmu boli prerokované na zasadnutí Finančnej 

komisie AS UK 19. 5. 2020, ktoré doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. charakterizoval ako 

klasické žiadosti bez nedostatkov. Istý problém videl iba v automatickom predlžovaní 

prenájmov v prípade GASTRO LS (na 5 rokov, priestory A-klubu), čo sa pri hlasovaní 

Finančnej komisie AS UK stretlo s nesúhlasom. Na základe toho požiadal prorektorku JUDr. 
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Janu Duračinskú, PhD. o rokovanie s prenajímateľom o skrátení dĺžky doby prenájmu. 

Zároveň predložil návrh, aby sa o tejto skupine žiadostí hlasovalo „en bloc“. 

Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. spolu s rektorom UK prof. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD. vyjadrili svoj súhlas so skrátením doby prenájmu u spomenutého 

prenajímateľa (GASTRO LS) na tri roky.  

K predkladaným materiálom sa vyjadril aj predseda Komisie pre vysokoškolské internáty 

a ubytovanie AS UK Matej Gajdoš, ktorý potvrdil prerokovanie žiadostí predložených 

VMĽŠ-Mlyny UK a VI Družba, ich pripomienkovanie a odporúčanie na schválenie v pléne 

AS UK.  

V rámci následne vyhlásenej rozpravy neodzneli žiadne pripomienky, preto dal 

podpredseda AS UK JUDr. Filip Vincent o návrhoch hlasovať spôsobom „en bloc“. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

17 51 26 51 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent konštatoval, že žiadosti boli schválené. 

 

Uznesenie č. 28/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 38,35 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere 528 

m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu ImunoAlergoDom, s.r.o. 

Sídlo: Prešovská 57, 821 02 Bratislava 

IČO: 43 799 604 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 216 EUR/1 rok 

sesterňa – 9,90 m2  80 EUR/m2/1 rok  792 EUR/1 rok 

podiel na spoločných  

priestoroch – 13,25 m2 30 EUR/m2/1 rok    397,50 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   2 405,50 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 347,45 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 
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Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 29/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 43,70 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere 

528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu K.ORT, s.r.o. 

Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 

IČO: 35 738 600 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 19,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 536 EUR/1 rok 

sesterňa – 9,40 m2  80 EUR/m2/1 rok  752 EUR/1 rok 

podiel na spoločných  

priestoroch – 15,10 m2 30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   2 741,00 EUR/1 rok  

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 395,92 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

 

Uznesenie č. 30/27.05.2020 

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 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 53,78 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere  

528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MUDr. Mária Bruckmayerová, CSc., s.r.o. 

Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 

IČO: 31 396 259 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára  
 

Výška nájomného ambulancia – 35,20 m2 80 EUR/m2/1 rok      2 816 EUR/1 rok 

podiel na spoločných  

priestoroch – 18,58 m2 30 EUR/m2/1 rok    557,40 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   3 373,40 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 487,25 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 31/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 48,30 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere  

528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MUDr. Oľga Balážiová, s.r.o. 

Sídlo: Medená 25, 811 02  Bratislava 

IČO: 35 968 061 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 22,40 m2 80 EUR/m2/1 rok      1 792 EUR/1 rok 

sesterňa – 9,20 m2  80 EUR/m2/1 rok  736 EUR/1 rok 

podiel na spoločných  

priestoroch – 16,70 m2 30 EUR/m2/1 rok    501,00 EUR/1 rok 
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Spolu za rok   3 029,00 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 437,60 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 32/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 47,82 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere 528 

m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu DanKoMed, s.r.o. 

Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 

IČO: 44 319 452 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia všeobecného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 16,30 m2 80 EUR/m2/1 rok  1 304 EUR/1 rok 

sesterňa – 12,00 m2  80 EUR/m2/1 rok  960 EUR/1 rok 

sklad – 3,00 m2  50 EUR/m2/1 rok  150 EUR/1 rok 

podiel na spoločných 

priestoroch – 16,52 m2 30 EUR/m2/1 rok    496,60 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   2 909,60 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 433,25 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 33/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 43,76 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove/stavbe súpisné číslo 4813, 2.NP na Ružinovskej ul. 12, budova 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, katastrálne územie Ružinov, 

zapísané na liste vlastníctva č. 2994, vydaným Okresným úradom, 

katastrálnym odborom Bratislava II, číslo parcely 15294/65 o výmere  

528 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu MAGAPRAKTIK, s.r.o. 

Sídlo: Ružinovská 12, 821 01 Bratislava 

IČO: 44 319 401 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

ambulancia odborného lekára 

Výška nájomného ambulancia – 15,20 m2 80 EUR/m2/1 rok  1 216 EUR/1 rok 

sesterňa – 10,14 m2  80 EUR/m2/1 rok    811,20 EUR/1 rok 

sklad – 3,30 m2  50 EUR/m2/1 rok  165 EUR/1 rok 

podiel na spoločných  

priestoroch – 15,12 m2 30 EUR/m2/1 rok        453 EUR/1 rok 

 

Spolu za rok   2 645,80 EUR/1 rok 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Paušálne platby:  

Voda a teplo 

 9,06 EUR / rok / m2  bez DPH, t. j. 396,47 EUR bez DPH 

Výťah, OLO, ochrana objektu 

 399,28 EUR / rok bez DPH 

Elektrická energia a telefón sa účtujú podľa skutočnej spotreby raz za 

mesiac. 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 34/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o celkovej výmere 88,88 m2 pozostávajúcich 

z trinástich miestností A109 až A117: 

A109  umýváreň   6,68 m2 

A109a  výdaj jedál   7,51 m2 
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A109b  rozbaľov.termoportov  6,51 m2 

A110  chodba    22,00 m2 

A111  zádverie   7,88 m2 

A112  upratovačka   4,03 m2 

A113  WC muži   2,45 m2 

A113a  WC    1,22 m2 

A114  WC ženy   3,22 m2 

A114a  WC    1,76 m2 

A115  šatňa zamest.   6,75 m2 

A116  sklad    10,41 m2 

A117  bufet    8,46 m2 

a ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 2893, blok C, prízemie, na ulici 

Mlynské Luhy č. 4, v obci Bratislava, okres Bratislava II, katastrálne 

územie Ružinov, zapísané na liste vlastníctva č. 591, druh stavby 11, číslo 

parcely 4, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu Veget 

Sídlo: Štúrova 17, Košice – Staré Mesto 040 01 

IČO: 50235371 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Účelom nájmu nebytových priestorov je: 

a) prevádzkovanie bufetu určeného na poskytovanie samoobslužného 

doplnkového stravovania a občerstvenia pre zamestnancov a študentov 

FSEV UK, 

b) rozvíjanie komunitných a extracurriculárnych aktivít v týchto 

priestoroch organizáciou spoločenských podujatí (diskusie, premietanie 

filmov), zvyšovanie participácie študentov na komunitných procesoch 

brigádami študentov na ich zabezpečovaní, ako aj na zabezpečovaní 

prevádzky bufetu, 

c) podpora slovenských výrobcov - ponuka zdravých produktov od 

lokálnych slovenských farmárov,  

d) podpora zdravého životného štýlu a osobitných stravovacích preferencií 

- ponuka produktov v bio kvalite, ponuka vegetariánskych a vegánskych 

produktov, 

e) podpora osôb so stravovacími obmedzeniami - ponuka bezlaktózových 

a bezlepkových produktov pre zamestnancov a študentov s uvedenými 

zdravotnými obmedzeniami. 

Výška nájomného 10,27 EUR/ m2/rok 

912,80 EUR/rok za celkovú výmeru predmetu nájmu 

Energie a služby a) cena za vodu - paušál vo výške 120 EUR/rok 

b) cena za elektrinu - podľa skutočnej spotreby fakturovanej dodávateľom 

energie 

Doba nájmu od 1.9.2020 do 31.8.2021 

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. 35/27.05.2020 

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 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

budova PdF UK Račianska 59, Bratislava - Nové Mesto 

súpisné číslo 3495, parcelné číslo pozemku 11800/2  

výmera nájomného priestoru 1 m2 vo vestibule budovy 

Identifikácia nájomcu Coca Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 

Sídlo: Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 35 

IČO: 31 340 628 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

miesto pre nápojový automat 

Výška nájomného 30 EUR bez DPH /mesiac  

Energie a služby energie 25,56 EUR s DPH / mesiac  

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2022 

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. 36/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 399 m2 - 178 m2, pomoc. priestory 

(komunikácie, chodby, schodištia) a 221,21 m2 predajnej plochy, 

nachádzajúce sa v Bratislave na Štúrovej ul. č. 9, súp. č. 22, na parc. č. 

8890/5 k. ú. Staré Mesto, zapísané na LV č. 4356 

Identifikácia nájomcu GASTRO LS, s.r.o.,  

Sídlo: Karloveská ul. č 17, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 923 156 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

priestory na poskytovanie stravovania, usporadúvania spoločenských 

akcií, vedecké podujatia, prezentácie, školenia, stretnutia a alternatívne 

využitie barovej časti ako internetovej kaviarne 

Výška nájomného 2 133 EUR/ mesiac 

(t. j. 25 596 EUR ročne) 

Energie a služby el. energia – nájomca má uzatvorenú zmluvu s dodávateľom vykurovanie 

a vodné a stočné - fakturuje nájomcovi Filozofická fakulta UK 

Doba nájmu od 1.8.2020 do 31. 7. 2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 37/27.05.2020 

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) nebytového priestoru - dielňa o výmere 151 m2, ktorá sa nachádza 

v objekte číslo súpisné 6309, /budova č. 6/, na ulici Staré grunty 55, v 
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obci Bratislava - mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, 

katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, druh 

stavby – 7 garáže; 

b) nebytového priestoru - skladu o výmere 145 m2, ktorý sa nachádza v 

objekte číslo súpisné 6311, /budova č. 7/, na ulici Staré grunty 55, v obci 

Bratislava - mestská časť Karlova Ves; 

c) časti pozemku - ostatná plocha o výmere 15 m2, číslo parcely 

č. 3017/17 druh pozemku - ostatná plocha, na ulici Staré grunty 55, v obci 

Bratislava - mestská časť Karlova Ves; 

Identifikácia nájomcu Verejnoprospešné služby Karlova Ves 

Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava 

IČO: 50 422 057 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

a) dielňa 

b) sklad 

c) odstavná plocha 

Výška nájomného a) 60 EUR / m2/ 1 rok, t. j. 9060 EUR ročne, 

b) 28,60 EUR/ m2/ 1 rok, t. j. 4147 EUR ročne 

c) 14,80 EUR / m2 / 1 rok, t. j. 222 EUR ročne,  

plus DPH 44,40 EUR spolu 266,40 EUR 

 

Ročný nájom za celkovú výmeru predmetu nájmu je vo výške  

13 429 EUR, plus DPH zo sumy 222 EUR v zmysle platnej legislatívy. 

Energie a služby Cena za stráženie objektu, odvoz smetí a likvidáciu odpadu 

je prenajímateľom paušálne vyčíslená na 7 EUR /m2/1 rok, 

t. j. 2072 EUR ročne plus DPH 414,40 EUR spolu 2 486,40 EUR ročne. 

 

Cena za dodávku elektrickej energie a dodávku vody je fakturovaná 

štvrťročne podľa odpočtu meračov. 

Doba nájmu od 27.5.2020 do 30.4.2025 

Nájomné od 1.5.2020 do 26.5.2020 bude vyfakturované na základe 

osobitného ustanovenia o faktickom užívaní v nájomnej zmluve. 

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. 38/27.05.2020 

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 

nájmu nebytových priestorov – miestnosti č. 325 o výmere 42,1 m2 - 

kancelária a soc. zariadenie miestnosť č. 319 o výmere 6,5 m2, ktoré sa 

nachádzajú na 3. podlaží v budove Centra univerzitného športu, Lodenice 

UK (ďalej aj Lodenica UK) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, mestská 

časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves, 

zapísanej na liste vlastníctva č.727 vydanom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, číslo parcely 3141, zastavané plochy a 

nádvoria, súp. č. stavby 6216 

Identifikácia nájomcu KalerabGang, s.r.o. 

Sídlo: Na Hrebienku č. 38, 811 02 Bratislava 

IČO: 36 314 137 
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Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

kancelária ateliéru pre tvorbu grafického dizajnu a ilustrácie 

Výška nájomného kancelária o výmere 42,1 m2 , výška nájmu je 6 EUR/m2/mesiac, za 

uvedenú výmeru je výška nájmu 252,60 EUR/mesiac; 

- sociálne zariadenie o výmere 6,5 m2, výška nájmu 2 /m2/mesiac, za 

uvedenú výmeru je výška nájmu 13,- EUR/mesiac; 

nájom spolu: 265,60 EUR/mesiac ; nájom je oslobodený od DPH 

Energie a služby cena za služby spojené s nájmom (dodávka teplej a studenej vody, el. 

energie a tepla, odvoz smetí a likvidácia odpadu, upratovanie) je vo výške 

36 EUR/ mesiac s DPH 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2021 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia 

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

v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Uznesenie č. 39/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o rozlohe 0,5 m2 vo vnútorných priestoroch 

Vysokoškolského internátu JLF UK a 0,5 m2 miesta na streche, spolu 1 m2, 

súpisné číslo stavby 25, na ulici L. Novomeského 7, 03601 Martin, 

katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, vydanom 

Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, druh stavby: 610 – 

budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo parcely 172/2 

o výmere 18 792 m2, na ktorej sa stavba nachádza 

Identifikácia nájomcu PRO SKI, a.s. 

Sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 

IČO: 35 884 291 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie pracovných prístrojov rádiovej siete vo vnútorných 

priestoroch (pod strechou) a miesto na streche pre umiestnenie 1 rádiovej 

antény a anténnych zvodov 

Výška nájomného 240 EUR/ m2 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby Náklady na služby na 1 m2: 

náklady na spotrebu elektrickej energie, používanie výťahov, strážna 

služba – paušálny poplatok 60 EUR bez DPH/rok 

 + 20 % DPH: 12 EUR = 72 EUR s DPH/rok 

Doba nájmu od 1.6.2020 do 31.5.2025 

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. 40/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 

verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku JLF UK so sociálnym zariadením 

o výmere 120,38 m2, ktorá sa nachádza na 1. Nadzemnom podlaží 

v budove teoretických ústavov Viliama Mézeša, na ulici Malá Hora 4 

v Martine, súpisné číslo 4066 na parcele č. 158/3 o výmere 1 787 m2, 

katastrálne územie Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299. Pozostáva 

z fitness miestnosti, šatne a 2 WC. 

Identifikácia nájomcu Dojo Shotai, občianske združenie 

Sídlo: Matúša Jankolu 5993/20, 036 01 Martin 

IČO: 00628514 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

nebytové priestory – telocvičňa aerobiku – sa nájomcovi prenechávajp na 

účely športovej činnosti – cvičenie aikido. Denne 1 hodina pre deti a denne 

1 hodina pre dospelých. 

Výška nájomného 2,25 EUR bez DPH/1 hod. 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby 7,75 EUR vrátane DPH / 1 hod., v tom: 

4,15 EUR za energie 

3,60 EUR za služby: upratovanie a údržba 

Doba nájmu od 1.7.2020 do 30.6.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 41/27.05.2020 

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) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom 

podlaží v budove teoretických ústavov Viliama Mézeša JLF UK, súpisné 

číslo stavby 4066, na ulici Malá Hora 4 v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcely 158/3 o výmere 

1787 m2,  

b) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom 

podlaží budovy dekanátu JLF UK, súpisné číslo stavby 10701, na ulici 

Malá Hora 4A v Martine, katastrálne územie Martin, zapísané na liste 

vlastníctva č. 299, číslo parcely 155/7 o výmere 1999 m2, 

c) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom 

podlaží budovy Vysokoškolského internátu JLF UK, súpisné číslo stavby 

25, na Ul. L. Novomeského 7 v Martine, katastrálne územie Martin, 

zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcel 172/2 o výmere 22 261 m2,  

d) nebytové priestory o ploche 3,0 m2 na stene chodby na 1. nadzemnom 

podlaží v budove SO 02: BioMed JLF UK – predklinické ústavy zverinec, 

číslo stavby 11161, na ulici Malá Hora 4C v Martine, katastrálne územie 

Martin, zapísané na liste vlastníctva č. 299, číslo parcel 151/11 o výmere 
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2725 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu POS Media Slovakia, s.r.o. 

Sídlo: Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava 

IČO: 35 771 208 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie 4 ks samolepiacich násteniek o rozmere 300 x 100 cm, z toho 

reklamná plocha 1 nástenky je 1,4 m2  

nástenky slúžia na poskytovanie informácií študentom a zamestnancom 

JLF UK – na ploche 1,6 m2 jednej nástenky a na reklamné účely na ploche 

1,4 m2 

Výška nájomného 1 kus nástenky (3 m2): 73 EUR bez DPH 

spolu za 4 kusy (12 m2): 292 EUR bez DPH 

Nájom je oslobodený od DPH. 

Energie a služby bez energií 

Doba nájmu od 1.10.2020 do 31.12.2023 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 42/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 19,69 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č.súpisné 5695  (Manželské internáty, blok B, prízemie), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu CENT Laundromat s. r. o.  

Sídlo : Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03 

IČO : 51042321 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

práčovňa 

Výška nájomného 75 EUR/ m2/rok 

(t. j. 1 476,75 EUR ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 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. 

 



 

37 

Uznesenie č. 43/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 31,15 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695  (Manželské internáty, blok H, prízemie), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu Mišove Stanislav  

Bydlisko: V záhradách 33, 811 02 Bratislava 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 35 EUR/ m2/rok 

(t. j. 1 090,25 EUR ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/ m2/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 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. 44/27.05.2020 

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 strešnej plochy o výmere 17,3 m2, ktoré sa nachádzajú 

v budove č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok F), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu Orange Slovensko, a.s. 

Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava 

IČO: 35 697270 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

zriadenie a prevádzkovanie elektronickej a komunikačnej siete 

Výška nájomného 3 700 EUR/rok bez DPH za celkovú výmeru predmetu nájmu 

Energie a služby len elektrická energia na základe skutočnej spotreby 

Doba nájmu od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2025 

Technické zhodnotenie 

predmetu nájmu 

bez technického zhodnotenia 
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Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa 

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

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

 

Uznesenie č. 45/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 540,54 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, prízemie), na ulici Staré 

Grunty 36 v obci Bratislava – mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu ROXY CATERING s.r.o. 

Sídlo: Bajkalská 29/E, Bratislava 821 01 

IČO: 36 701 661 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

sklad 

Výška nájomného 20 EUR/ m2/rok 

(t. j. 10 810,80 EUR ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 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. 46/27.05.2020 

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní 

s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný 

súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 25,46 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok E, 3 NP), na ulici Staré Grunty 36 

v obci Bratislava –- mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu Slovenský spolok študentov farmácie, o.z. 

Sídlo: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 

IČO: 317 530 78 

Účel nájmu, spôsob  klubovňa, študentský spolok 
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a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

Výška nájomného 10 EUR/ m2/rok 

(t. j. 10 810,80 EUR ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 8 EUR/ m2/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 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. 47/27.05.2020 

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 strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 5695 (Manželské internáty blok H) na ulici Staré Grunty 36 

v obci Bratislava – mestská časť 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 

Identifikácia nájomcu SWAN, a.s. 

Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava   

IČO: 47 258 314 

Účel nájmu, spôsob  

a rozsah užívania  

predmetu nájmu 

umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie 

a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete Nájomcu 

zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických 

komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom poskytovania 

elektronických komunikačných služieb v súlade so ZEK 

Výška nájomného 3 000 EUR/rok bez DPH 

Energie a služby Energie a služby, len elektrická energia na základe skutočnej spotreby. 

Odhadovaná cena energie je vyčíslená na 1 200 EUR/rok plus DPH. 

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 7. 2020 do 30. 6. 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. 48/27.05.2020 

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 
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Špecifikácia  

predmetu nájmu 

nebytové priestory o výmere 29,63 m2, ktoré sa nachádzajú v budove 

č. súpisné 211 (Výškové budovy, blok D, suterén I), 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 m2, 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 53 EUR/ m2/rok 

(t. j. 1 570,39 EUR ročne) 

Energie a služby zálohový poplatok 16 EUR/ m2/rok plus DPH  

Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne. 

Doba nájmu od 1. 8. 2020 do 31. 7. 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 

 

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa následne 

vyjadril k tretej skupine žiadostí, ktorou boli žiadosti o udelenie súhlasu AS UK so znížením 

nájmu, prerokované na zasadnutí Finančnej komisie AS UK 19. 5. 2020. Komisia 

predmetných nájomcov, postihnutých v dôsledku pandémie COVID-19 (v období od 

16.03. 2020 do 27.05.2020) zaviazala podaním žiadostí o štátnu podporu. Zo štyroch 

predkladateľov takýchto žiadostí vyzdvihol vzorový materiál z PraF UK (v prípade 

prevádzkovateľa BeAbout). Ďalej sa na komisii o týchto žiadostiach nerokovalo, nakoľko nie 

jej jasné, ako budú stanovené podmienky na získanie štátnej podpory. Doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc. navrhol počkať na konkrétny legislatívny návrh, v čom prišlo aj k zhode 

s Rektorátom UK (prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD.). V prípade prevádzkovateľov 

nápojových automatov navrhol neodporúčať uchádzanie sa o štátnu pomoc. Predseda komisie 

uviedol aj menšie pripomienky k prenajímateľovi 4rent, s.r.o., kde riaditeľ VMĽŠ-Mlyny UK 

Ing. Peter Petro žiadal o nulovú výšku nájomného. Rokovanie komisie sa skončilo dohodou 

na výške nájomného 1 € m2/rok a na poplatku v sume 1,70 €/deň za vyvesenie propagačných 

materiálov UK na prenajímanom priestore. 

Predseda Finančnej komisie AS UK nakoniec predniesol procedurálny návrh o „en bloc“ 

spôsobe hlasovania v prípade tejto skupiny žiadostí. 

Matej Gajdoš ako predseda Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

uviedol, že komisia tieto žiadosti prerokovala, nemala k nim námietky a preto ich odporúča 

schváliť.  

Následne predsedajúci JUDr. Filip Vincent otvoril rozpravu. 
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Prorektorka JUDr. Jana Duračinská, PhD. apelovala na jednotné usmernenie na UK 

potom, keď bude známa podoba zákona. UK bude kontaktovať predkladateľov žiadostí 

(dekanov fakúlt a riaditeľov SHS). 

V rámci rozpravy neodzneli žiadne ďalšie pripomienky, preto dal podpredseda AS UK 

JUDr. Filip Vincent o návrhoch „en bloc“ hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

18 51 26 51 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent konštatoval, že žiadosti boli schválené. 

 

Uznesenie č. 49/27.05.2020 

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 

Identifikácia nájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 

Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 

Zastúpená: Vladimír Borko 

IČO: 34956212 

Účel nájmu umiestnenie 4 ks predajných automatov na kávu a horúcich nápojov  

a 1 ks predajného automatu na kusový tovar o výmere 1 m2 na každý 

automat 

Predchádzajúci písomný 

súhlas AS UK na nájom 

nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia AS UK dňa 9. mája 

2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov 

za energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Schválená výška poplatkov 

za služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická strážna služba, 

upratovanie):  

Paušálne:  

120,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat bez DPH 

144,00 EUR /1 m2/rok/1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za 

služby 

Paušálne služby:  

24,00 EUR/1 m2/rok/ 1  automat bez DPH 

28,80 EUR/1 m2/rok/ 1  automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1132/IV/JLF/OLP – Zmluva o nájme NP 

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 
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Doba zníženého nájmu 

a služieb 

od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie navýšená o počet dní 

od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

Uznesenie č. 50/27.05.2020 

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 

Identifikácia podnájomcu Vladimír Borko T 613, SZČO 

Sídlo: Veľkonecpalská 142, 971 01 Prievidza 

Zastúpená: Vladimír Borko 

IČO: 34956212 

Účel nájmu umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu a horúce nápoje 

o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný 

súhlas AS UK na nájom 

nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 40 z 15. riadneho zasadnutia AS UK dňa 9. mája 

2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov 

za energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Schválená výška poplatkov 

za služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická strážna služba, 

upratovanie):  

Paušálne:  

120,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

144,00 EUR/1 m2/rok/ 1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za 

služby 

Paušálne:  

24,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

28,80 EUR/1 m2/rok/1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1130/IV/JLF/OLP – Zmluva o podnájme NP 

Doba podnájmu od  01. 07. 2018  do  30. 06. 2021 

Doba zníženého nájmu 

a služieb 

od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie navýšená o počet dní 

od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

Uznesenie č. 51/27.05.2020 

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 

Identifikácia nájomcu Andrej Maťovčík, SZČO 

Sídlo: Ševčenkova 4495/3, 036 01 Martin 

IČO: 44061242 
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Účel nájmu umiestnenie 1 ks predajného automatu na kávu a horúce nápoje 

o výmere 1 m2 na automat 

Predchádzajúci písomný 

súhlas AS UK na nájom 

nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 39 z 15. riadneho zasadnutia AS UK dňa 09. mája 

2018 

Schválená výška nájomného 100,00 EUR /1 m2 /rok / automat bez DPH 

Nová výška nájomného 20,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov 

za energie  

energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Schválená výška poplatkov 

za služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická strážna služba):  

Paušálne:  

60,00 EUR /1 m2 /rok /1automat bez DPH 

72,00 EUR /1 m2 /rok/1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za 

služby 

Paušálne služby:  

12,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 

14,40 EUR/1 m2 /rok /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/1131/IV/JLF/OLP  

Doba nájmu od  01. 07. 2018  do  14. 08. 2021 

Doba zníženého nájmu 

a služieb 

od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie navýšená o počet dní 

od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

Uznesenie č. 52/27.05.2020 

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 

Identifikácia nájomcu INKUR, s.r.o., 

Sídlo: Robotnícka 1C, 036 01 Martin 

Zastúpená: Ján Gašperák, konateľ 

                   Lucia Keréková, konateľka 

IČO: 31568700 

Účel nájmu prevádzkovanie práčovne - poskytovanie služieb prania bielizne pre 

študentov 

Predchádzajúci písomný 

súhlas AS UK na nájom 

nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 5.4/2013, bod 5.4.18 zo zasadnutia AS UK dňa 

25. septembra 2013 

Schválená výška nájomného 8,00 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  142,80  EUR ročne za celkovú 

výmeru predmetu  nájmu (17,85 m2) 

Nová výška nájomného 1,60 EUR/1 m2/rok bez DPH, t. j.  28,56 EUR /rok bez DPH za celkovú 

výmeru predmetu nájmu (17,85 m2) 
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Schválená výška poplatkov 

za energie a služby 

energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Zmluva IV/3/13/JLF a jej Dodatok č. 1 reg. č. IV/3/13/4/16/JLF a Dodatok č. 2 

reg. č. D/2019/96/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 10. 2013  do  31. 12. 2020 

Doba zníženého nájmu 

a služieb 

od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie navýšená o počet dní 

od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

Uznesenie č. 53/27.05.2020 

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 

Identifikácia nájomcu EUROLIFE MARTIN, s. r. o 

Sídlo:  M. Poláka 13, 036 01 Martin 

Zastúpená:  Ľuboš Jakubec, konateľ  

IČO: 36779938 

Účel nájmu umiestnenie 2 ks predajných automatov na kusový tovar  

a 1 ks predajného automatu na kávu a horúce nápoje  

Predchádzajúci písomný 

súhlas AS UK na nájom 

nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 174/2017 z 13. riadneho zasadnutia AS UK dňa 

13. decembra 2017 

Schválená výška nájomného 60  EUR/1 m2 /rok/1 automat bez DPH 

Nová výška nájomného 12,00 EUR/1 m2/rok/1 automat bez DPH 

Schválená výška poplatkov 

za energie  

Energie podľa skutočného odberu a platných cien energií 

Schválená výška poplatkov 

za služby 

Služby (odvoz smetí a likvidácia odpadu, elektronická strážna služba, 

upratovanie):  

Paušálne:  

55,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 

66,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat s DPH 

Nová výška poplatkov za 

služby 

Paušálne služby:  

11,00 EUR/1 m2 /rok /1 automat bez DPH 

13,20 EUR/1 m2 /rok /1 automat s DPH 

Zmluva Z/2018/90/IV/JLF/OLP 

Doba nájmu od  01. 01. 2018  do  31. 12. 2020 

Doba zníženého nájmu 

a služieb 

od 27.5.2020 do skončenia mimoriadnej situácie navýšená o počet dní 

od 16.3.2020 do 26.5.2020 

 

Uznesenie č. 54/27.05.2020 

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 
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Identifikácia nájomcu 4rent s.r.o.  

Sídlo:  Krížna 64, Bratislava 821 08 

Zastúpená: Michal Vojáček 

DIČ: 202294856 

Účel nájmu prevádzkovanie reklamného zariadenia 

Predchádzajúci písomný súhlas AS UK 

na nájom nehnuteľného majetku  

uznesenie AS UK č. 90/2017 z 11. riadneho zasadnutia 

AS UK dňa 28. júna 2017 

v znení uznesenia AS UK č. 31/2018 zo 14. riadneho 

zasadnutia AS UK dňa 28. marca 2018 

Schválená výška nájomného 6 500 EUR/m2/rok bez DPH 

 

Počas doby trvania nájmu je nájomca povinný v prípade 

záujmu prenajímateľa poskytnúť pre jeho potreby svoje 

reklamné zariadenia za nasledovných podmienok : 

1. do 100 dni bezodplatne 

2. od 100 do 200 dni za sumu 50 EUR/deň 

3. od 200 do 300 dni za sumu 100EUR/deň 

Náklady na produkciu reklamy a jej inštaláciu si v tomto 

prípade hradí prenajímateľ, ktorý si ich môže zabezpečiť aj 

od iného dodávateľa akým je nájomca, tento záujem musí 

byť oznámený prenajímateľom nájomcovi v termíne 

minimálne 60 dni vopred a nesmie časovo zasahovať do už 

preukázateľne objednaných reklamných kampaní klientov 

nájomcu. 

Nová výška nájomného nájomné 1 EUR/m2/rok pre nájomcu 

poplatok 1,70 EUR/deň pre prenajímateľa 

Schválená výška poplatkov za energie a 

služby 

elektrická energia podľa spotreby 

Schválená výška poplatkov za energie a 

služby 

elektrická energia: 0 EUR 

Zmluva Z/2018/117/IV/VMĽŠ/MO 

D/2018/1862/IV/VMĽŠ/MO (dodatok č. 1) 

Doba nájmu od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2022 

Doba zníženého nájmu a služieb od 1. 7 .2020 do 30. 6. 2022 

 

 

Bod č. 11:  Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o. za rok 2019 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. na úvod uviedla, že nakoľko 

bola správa poskytnutá členom AS UK, nie je potrebná prezentácia konateľky UK Veda, s.r.o. 

(Mgr. Agáta Jurášková) a vyzvala predsedov komisií AS UK, aby k materiálom zaujali 

stanovisko. 
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Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa za Finančnú komisiu AS UK vyjadril, že komisia 

vydala uznesenie o odporúčaní zobrať predloženú výročnú správu na vedomie a účtovnú 

uzávierku schváliť v pléne AS UK. 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. v rámci vyjadrenia stanoviska Komisie pre rozvoj 

a informačné technológie AS UK predniesol uznesenie tejto komisie: „Komisia pre rozvoj 

a informačné technológie AS UK prerokovala Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za 

rok 2019, komisia pre rozvoj a IT dlhodobo pociťuje nedostatky v jej prevádzke a žiada, aby 

vedenie UK pristúpilo k riešeniu vedúcemu k ziskovosti spoločnosti UK Veda s.r.o.“ 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent po vyjadreniach predsedov komisií AS UK otvoril 

rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto predsedajúci predniesol uznesenie o zobratí 

na vedomie Výročnej správy UK Veda s.r.o. za rok 2019 a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

19 46 24 46 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 55/27.05.2020 

Akademický senát UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK Veda, s. r. o. 

za rok 2019. 

 

Následne dal predsedajúci JUDr. Filip Vincent predniesol uznesenie o schválení účtovnej 

uzávierky UK Veda, s.r.o. za rok 2019 a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

20 46 24 46 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 56/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje účtovnú závierku UK Veda, s. r.o. zostavenú  

k 31. 12. 2019. 

 

Bod č. 12:  Návrh na vymenovanie do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent v úvode požiadal rektora UK o prezentovanie 

predmetného návrhu.  

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. navrhol do funkcie konateľky spoločnosti 

UK Veda, s.r.o. prorektorku UK pre majetok a investície JUDr. Janu Duračinskú, PhD., ktorá 

podľa jeho názoru disponuje realistickou víziou a zároveň aj potenciálom na realizáciu 

rozvoja tejto spoločnosti. Zdôraznil, že UK Veda, s.r.o. svojím charakterom patrí do 
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prorektorského portfólia JUDr. Jany Duračinskej, PhD. a pôjde o posledný pokus o jej 

záchranu v rámci štrukturálnych, ale aj obsahových zmien. 

Následne predsedajúci JUDr. Filip Vincent otvoril k predmetnému návrhu rozpravu. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. vystúpil s vecnou otázkou o potrebe zrušenia 

predchádzajúceho uznesenia AS UK (č. 55/2019 z 15.05.2019) o voľbe prorektora doc. PhDr. 

Radomíra Masaryka, PhD. za konateľa spoločnosti UK Veda, s.r.o., k čomu svoj súhlas pridal 

aj doc. RNDr. Pavel Neogrády, DrSc. 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v odpovedi uviedol, že prorektor doc. PhDr. 

Radomír Masaryk, PhD., aj keď bol za konateľa schválený v AS UK, nebol nikdy do tejto 

pozície vymenovaný (zápisom do obchodného registra), pričom jedinou konateľkou ostala 

Mgr. Agáta Jurášková. 

Keďže v rámci rozpravy neboli žiadne ďalšie pripomienky, predsedajúci pristúpil 

k realizácii tajného hlasovania, ktoré riadil predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

Mgr. Gašpar Fronc.  

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK informoval o úprave hlasovacieho lístka 

a spôsobe hlasovania. 

Tajné hlasovanie č. 1 

Návrh rektora UK na vymenovanie konateľky spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

Počet všetkých členov AS UK:                     66 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      42 

Počet platných hlasovacích lístkov:              40 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:            2 

Kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 37 1 2 22 

 

Uznesenie č. 57/27.05.2020 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na vymenovanie 

JUDr. Jany Duračinskej, PhD. do funkcie konateľky spoločnosti UK Veda, s. r. o. 

 

 

Bod č. 13:  Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UK 

Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. prezentoval svoj návrh, vrátane 

zdôvodnenia a predstavenia kandidáta prof. MUDr. Martina Bareša, Ph.D. za člena Vedeckej 

rady UK. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, preto predsedajúci JUDr. Filip Vincent pristúpil 

k realizácii tajného hlasovania.  

Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc informoval o úprave 

hlasovacieho lístka a spôsobe hlasovania. 
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Tajné hlasovanie č. 2 

Návrh rektora UK na vymenovanie člena Vedeckej rady UK 

Počet všetkých členov AS UK:                     66 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      42 

Počet platných hlasovacích lístkov:              42 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:            0 

Kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 42 0 0 22 

 

Uznesenie č. 58/27.05.2020 

Akademický senát UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na vymenovanie 

prof. MUDr. Martina Bareša, Ph.D. za člena Vedeckej rady UK. 

 

 

Bod č. 14:  Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 1. 2019  

do 31. 10. 2019 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent informoval, že predkladaná Správa o činnosti AS UK sa 

týka predchádzajúceho funkčného obdobia AS UK, preto AS UK bude správu brať len na 

vedomie. Následne otvoril rozpravu. 

Doplňujúce vysvetlenie k predloženiu dvoch výročných správa o činnosti AS UK za rok 

2019 (za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 10. 2019 a za obdobie 01. 11. 2019 – 31. 12. 2019) 

poskytla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa do rozpravy prihlásil s otázkou o stave prípravy nových 

štatútov (v súlade s aktuálnou zákonnou úpravou), ku ktorým boli uznesením vyzvaní dekani 

fakúlt (EBF UK, FaF UK, FSEV UK, LF UK), keďže štatúty týchto fakúlt nie sú zosúladené 

s novelou zákona o vysokých školách ešte z roku 2011.  

Keďže žiadne ďalšie otázky ani pripomienky neboli predložené, predsedajúci pristúpil 

k hlasovaniu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

21 42 22 42 0 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 59/27.05.2020 

Akademický senát UK berie na vedomie Správu o činnosti Akademického senátu UK za 

obdobie od 1. januára 2019 do 31. októbra 2019. 
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Bod č. 15: Správa o činnosti Akademického senátu UK za obdobie od 1. 11. 2019  

do 31. 12. 2019 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent prezentoval informácie o Správe o činnosti 

Akademického senátu UK za obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Následne otvoril 

k bodu rozpravu. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci JUDr. Filip Vincent preto pristúpil 

k hlasovaniu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

22 42 22 41 1 0 schválené 

 

Predsedajúci JUDr. Filip Vincent skonštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 60/27.05.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu UK za 

obdobie od 1. novembra 2019 do 31. decembra 2019. 

 

 

Bod č. 16: Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK 

Ako prvý vystúpil za vedenie UK prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozef 

Tancer, PhD., ktorý informoval o prebiehajúcom programe ERASMUS+, ako aj jeho 

fungovaní v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. Prebehlo síce schválenie 

mobilít, avšak s upozornením na možné problémy v súvislosti s celosvetovou pandémiou 

COVID-19. Priblížil aj záujem fakúlt UK na realizovaní tohto medzinárodného programu 

študentských a učiteľských mobilít v rámci aktuálnej situácie. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vystúpil s otázkou o možnosti ubytovania študentov 

v mesiaci jún.  

V odpovedi prorektorka RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD. priblížila nové pravidlá 

o umožnení prechodného ubytovania na internátoch (1-3 dni) v prípade prezenčných štátnych 

skúšok so žiadosťou päť dní vopred (cena 12€/noc + 30 € depozit) za dodržania 

protiepidemiologických opatrení. Ubytovanie doktorandov je možné na pôvodné miesta 

vo VMĽŠ Mlyny UK, nakoľko VI Družba slúži na umiestnenie repatriantov v karanténe. 

Na otázku Mgr. Askara Gafurova o pozastavení zavedenia nového študentského 

informačného systému odpovedal rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Uviedol, že na 

zrušenie verejného obstarávanie na systém ŠTUDNT3, ktorý mal nahradiť aktuálny študijný 

informačný systém (AIS2), boli predovšetkým ekonomické argumenty vzhľadom na aktuálnu 

situáciu znížených príjmov. Ďalšie kroky závisia od ďalšieho rozpočtu a pridelených financií 

zo štátnej dotácie. Ak sa obnoví priaznivá ekonomická situácia, bude snaha o obnovu 

obstarávania. V rámci konzorcia UPJŠ KE, ktoré vyvíja a modernizuje systém AIS2, sa 

vedenie UK snaží presadiť viac z praktických potrieb UK.  
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Prorektor doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. doplnil slová rektora UK o problematike 

akademického informačného systému o ďalšie detaily. Vyjadril nutnosť úpravy systému 

z hľadiska jeho udržateľnosti, predovšetkým vstupom zástupcov UK do riadenia projektu, 

poskytovanie vlastných kapacít a know-how pre úpravu AIS2. Zjednodušene to vyjadril ako 

potrebu rozobrať a postaviť AIS2 nanovo podľa aktuálnych požiadaviek. 

Matej Gajdoš v tomto smere apeloval na vedenie UK za študentov, že systém AIS2 je 

nevyhovujúci a je potrebné ho čím skôr vymeniť.  

Nakoľko sa do rozpravy už nikto neprihlásil, predsedajúci JUDr. Filip Vincent ju ukončil. 

 

 

Bod č. 17:  Informácie študentskej časti Akademického senátu UK 

O priebehu zasadnutia študentskej časti AS UK (27. 5. 2020 o 11:00) informoval 

predsedajúci JUDr. Filip Vincent. Uviedol, že hlavným bodom zasadnutia bola obsiahla 

diskusia o účastí študentov v prezentácii UK, v rámci ktorej vystúpili Mgr. Martina Mášiková 

z Oddelenia pre vonkajšie vzťahy RUK, ako aj prorektor pre vonkajšie vzťahy UK doc. PhDr. 

Radomír Masaryk, PhD. Výsledkom bolo okrem iného schválenie uznesenia Mateja Gajdoša 

o presvedčení ŠČAS UK zachovať výšku prostriedkov vyčlenených na propagáciu UK, aj 

napriek šetriacim opatreniam.  

Zo života ŠČAS UK informoval, že prebieha proces registrácie a prípravy stanov o.z. 

Študentská aliancia v Bratislave za účasti UK, STU a Ekonomickej univerzity v Bratislave 

s vyhliadkou podpisu memoranda o spolupráci spomenutých inštitúcií v septembri.  

V rámci rozpravy nezazneli žiadne podnety ani otázky. 

 

 

Bod č. 18: Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade 

vysokých škôl 

Doc. RNDr. Martin Putala PhD. informoval o legislatívnych zmenách v zákone 

o vysokých školách v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom 

(novela zákona o vysokých školách č. 93/2020 Z. z.). Ďalšia informácia sa týkala platformy 

odborov a nábehu vysokých škôl na normálny režim. 

 

 

Bod č. 19:  Rôzne 

Do bodu Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 20:  Záver 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. sa poďakovala členom 

AS UK, členom Vedenia UK a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  18:00 hod. 
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Zapísal:  

Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

  prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu UK 

 

 

Návrhová komisia: 

 

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.   ................................................................ 

 

RNDr. Róbert Kysel, PhD.     ................................................................. 

 

Bc. Alžbeta Krajčovičová     ................................................................. 
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Príloha č. 1 

 

Návrh uznesenia o zrušení súčasti UK 

Univerzita Komenského, Centrum ďalšieho vzdelávania 

 

Predkladateľ: Boris Bobáľ 

 

Ako člen Akademického senátu UK v súlade s platným Rokovacím poriadkom AS UK navrhujem 

nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. ...... 

 

Akademický senát UK  

I.  

 

neschvaľuje predložený návrh uznesenia rektora UK v znení:  

 

„Akademický  senát UK prerokoval návrh rektora  na  zrušenie  súčasti UK – Univerzita Komenského 

v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania.“ 

 

II.  

odporúča rektorovi odčleniť Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia spod správy Centra 

ďalšieho vzdelávania (CĎV UK) a zveriť ho do správy Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave 

(RUK). 

 

 

Odôvodnenie:  

 

Na základe Výročnej správy predloženej riaditeľkou CĎV UK, Mgr. Tatianou Ilavskou, PhD., 

nepovažujem návrh na riešenie „neudržateľnej“ situácie SHS ako adekvátny a správny. Daný návrh 

nerieši problém, len ho „prelieva z jedného pohára do druhého“.  

CĎV UK zabezpečuje dve činnosti, hlavnú činnosť  (zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania – Univerzita 

tretieho veku, výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka, spolupráca s krajanmi, jazykové kurzy, 

vzdelávanie zamestnancov UK a pod.) a vedľajšiu – podnikateľskú –  činnosť.  

Ako vyplýva z preloženej Správy o výsledkoch hospodárenia, v roku 2019 CĎV UK dokázalo 

vykonávať svoju hlavnú činnosť sebestačne a so ziskom. Aj napriek skutočnosti, že CĎV UK je len 

čiastočne financované z dotácií a je nútené „si na svoju existenciu zarobiť“, skončilo „v čiernych 

číslach“ – 142 572,47€ [tabuľka č. 4 a tabuľka č. 5 Správy o výsledkoch hospodárenia CĎV UK za rok 

2019].  

Dovolím si poznamenať, že nepriaznivú ekonomickú situáciu spôsobuje podnikateľská činnosť spojená 

s činnosťou Študijného a kongresového strediska Modra-Harmónia. Aj napriek snahe, ČDV UK nie je  

schopné generovať zisk z podnikateľskej činnosti a na úkor hlavnej činnosti dotuje vedľajšiu. Táto 

situácia je spôsobená hlavne atraktivitou, technickou zastaranosťou a zlou polohou Kongresového 

centra Modra-Harmónia. Za rok 2019 podnikateľská činnosť generovala stratu – -23 703,80€ [tabuľka 

7, Správy o výsledkoch hospodárenia CĎV UK za rok 2019]. 

V konečnom dôsledku CĎV UK generovala zisk vo výške 118 868,70 €.  
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Na základe vyššie uvedených skutočností sa domnievam, že odňatie ŠaKS Modra-Harmónia spod 

správy CĎV UK a pričlenenie Rektorátu UK bude finančným odľahčením, prínosom a motiváciou 

k rozvoju ďalšieho vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.  

Súčasne sa domnievam, že Rektorát UK ako vyššia inštancia v rámci univerzity má lepšie možnosti  

a predpoklady k ziskovému narábaniu s majetkom ako Centrum ďalšieho vzdelávania, ktorého hlavným 

cieľom je poskytovať kontinuálne a celoživotné vzdelávanie.  

 

 

 

 

 

 

 


