UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
AKADEMICKÝ SENÁT
Šafárikovo námestie 6, P. O . B O X 4 4 0
814 99 Bratislava 1

Bratislava, 26. 6. 2020

Výpis uznesení
z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 24. júna 2020
Uznesenie č. 1/24.06.2020
Akademický senát UK schvaľuje program 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa
24. júna 2020 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie.
Schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie.
Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.
Študijné poriadky fakúlt UK (FTVŠ UK, JLF UK, LF UK).
Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2020.
Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.
Cenníky za ubytovacie služby vo VMĽŠ-Mlyny UK.
Návrh na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického
senátu UK.
Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ do Študentskej
rady vysokých škôl.
Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Akademického senátu UK.
Harmonogram zasadnutí pléna, predsedníctva a komisií AS UK v zimnom semestri
Akademického roka 2020 /2021.
Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK.
Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.
Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl.
Rôzne.
Záver.

Uznesenie č. 2/24.06.2020
Akademický senát UK volí návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.,
Mgr. Andrea Figulová, PhD. a
Michal Dolnák.
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Uznesenie č. 3/24.6.2020
Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty
managementu.
Uznesenie č. 4/24.06.2020
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok Univerzity
Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
Uznesenie č. 5/24.06.2020
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok Univerzity
Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.
Uznesenie č. 6/24.06.2020
Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje Študijný poriadok Univerzity
Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty.
Uznesenie č. 7/24.06.2020
Akademický senát UK schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším
súčastiam UK na rok 2020.
Uznesenie č. 8/24.06.2020
Akademický senát UK schvaľuje Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK
na rok 2020.
Uznesenie č. 9/24.06.2020
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

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

nebytové priestory - miestnosti/ambulancie odborného lekára a
spoločné priestory o výmere 41,50 m2, z toho ambulancia 21,24 m2,
sesterňa 13,28 m2, podiel na spoločných priestoroch 6,98 m2, ktoré sa
nachádzajú v budove na ulici Odbojárov 10, 832 32 Bratislava,
súpisné číslo 78, na parcele č. 11279/1, zapísanej na LV 1401
vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave , Správou katastra
Bratislava III
MUDr. Galina Taragelová
Sídlo: Legerského 10, 831 02 Bratislava
IČO: 31784950
ambulancia odborného lekára
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Výška nájomného

Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

ambulancia – 21,24 m2
65 EUR/m2/1 rok
2
sesterňa – 13,28 m
65 EUR/m2/1 rok
podiel na spoločných priestoroch – 6,98 m2
24,26 EUR/m2/1 rok

1 391 EUR/1 rok
863,20 EUR/1 rok
169,33 EUR/1 rok

Spolu za rok
2 423,53 EUR/1 rok
Nájom je oslobodený od DPH.
Paušálne platby:
Cena za služby spojené s užívaním priestoru predmetu nájmu :
 Dodávka elektriky, vody, teplej vody, tepla,
 Odvoz smetí a likvidácia odpadu
 Používanie a upratovanie WC
 Prevádzka telekomunikačných liniek
39,50 EUR/mesačne bez DPH, cena za služby celkom 474,00 EUR
ročne bez DPH. Zálohový list platieb za jednotlivé služby tvorí
prílohu zmluvy a jej dodatkov.
Telefón sa fakturuje podľa skutočných nákladov.
od 1.7.2020 do 30.6.2023
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. 10/24.06.2020
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
Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby

Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nájom nebytových priestorov – časť strechy o výmere 20 m²,
nachádzajúce sa na Nábr. arm. gen. L.Svobodu č. 9, 814 69
Bratislava, súpisné číslo: číslo 4298, číslo parcely 20823
SWAN Mobile, a.s.
Sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 35680202,
umiestnenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej
siete /VEKS/, t.j. umiestnenie základňovej stanice VEKS a inštalácie
jej technologickej infraštruktúry.
4 000 EUR ročne
Dodávka energií: elektrická energia podľa výšky reálnej spotreby
zistenej podružným meračom el. energie umiestneným v hlavnej
elektrickej rozvodni v budove, fakturácia po uplynutí príslušného
kalendárneho roka, v cenách stanovených príslušným dodávateľom.
od 15.7.2020 do 15.7.2024
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. 11/24.06.2020
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

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

nebytové priestory o výmere 3,69 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok I, 1.poschodie), na ulici
Staré Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely
2940/24, o výmere 8942m2, na ktorej sa stavba nachádza
Petra Danišová
Bydlisko: Jasovská 6, 851 07 Bratislava
sklad
44 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 162,36 EUR bez DPH ročne)
Bez elektrickej energie.
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.11.2020 do 31.10.2022
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. 12/24.06.2020
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

Identifikácia nájomcu

nebytové priestory o výmere o výmere 50,16 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy C, 1. poschodie) 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 ktorých sa stavba nachádza
Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba
Sídlo: Havlíčková 11, Bratislava
IČO: 11638532
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

zriadenie predajne školských potrieb, papiernictva, kníh,
darčekových predmetov, poskytovania kopírovacích a kancelárskych služieb

Výška nájomného

75 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 3 762 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.9.2020 do 31.8.2022
bez technického zhodnotenia

Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Nájomná zmluva bude zmluvnými stranami podpísaná do šiestich mesiacov odo dňa schválenia
uznesenia v Akademickom senáte UK. V prípade, že nájomná zmluva nebude zmluvnými
stranami v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Uznesenie č. 13/24.06.2020
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

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

nebytové priestory o výmere 27,5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok F, 2 NP), na ulici Staré Grunty
36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby
„Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo parcely 2929,
o výmere 17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Mladiinfo Slovensko, o.z.
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 42 183 774
študentský spolok, klubovňa
10 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 275 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30.9.2022
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. 14/24.06.2020
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

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

nebytové priestory o výmere 7,47 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 5695 (Manželské internáty, blok J, 1.PP), na ulici Staré
Grunty 36 v obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV,
zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2940/24,
o výmere 8942 m2, na ktorej sa stavba nachádza
Srniak Vladimír
Adresa trvalého bydliska: Kríková 6, 821 07 Bratislava
sklad

44 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 328,68 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 8 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30.9.2022
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. 15/24.06.2020
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

Identifikácia nájomcu

Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu

Výška nájomného
Energie a služby

časti strechy o výmere 9 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné
211 (Výšková budova blok B) 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 ktorých sa stavba nachádza
SWAN, a.s.
Sídlo: Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
IČO: 47 258 314
umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre
zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej
siete nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „ZEK“) a za účelom
poskytovania elektronických komunikačných služieb v súlade so
ZEK
3 000 EUR/rok bez DPH
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.
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Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

od 1.7.2020 do 30.6.2022
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. 16/24.06.2020
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

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

nebytové priestory o výmere 20,04 m2, ktoré sa nachádzajú v budove
č. súpisné 6134 (Átriové domky, blok C, 1PP) na ulici Staré Grunty
36 v obci Bratislava - m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, zapísaná
na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava,
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre
školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere
17987 m2, na ktorých sa stavba nachádza
Vinisoft, s.r.o.
Sídlo: 177, Vigľašská Huta-Kalinka 962 25
IČO: 46 004 360
kancelária
70 EUR/ m2/rok bez DPH
(t. j. 1 402 EUR bez DPH ročne)
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
od 1.10.2020 do 30. 9. 2022
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. 17/24.06.2020
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
Identifikácia nájomcu

časť pozemku parcela č. 3131/1 o výmere 140 m2 a parcela 3131/2 o
výmere 64 m2, a schody k Dunaju, zapísané na LV 727, katastrálne
územie Karlova Ves, nachádzajúce sa v Bratislave – Karlova Ves
Občianske združenie Lodenica Domček
Sídlo: Púpavova 43, 841 04 Bratislava
IČO 51752298
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Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

Parcely budú slúžiť na rekonštrukciu časti chátrajúceho rybárskeho
domčeka na prírodnú saunu a revitalizácia časti brehu Dunaja na
prenajatých pozemkoch. Sauna nebude napojená na inžinierske siete.
Súčasťou nájmu je oprávnené užívanie schodov k Dunaju a
spoluúčasť na údržbe, starostlivosť o vegetáciu.
1020 EUR/rok, bez DPH
bez energií
od 1.7.2020 do 30. 6. 2025
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. 18/24.06.2020
Akademický senát UK schvaľuje súťažné podmienky súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov
Špecifikácia
predmetu nájmu

Identifikácia nájomcu
Účel nájmu, spôsob
a rozsah užívania
predmetu nájmu
Výška nájomného
Energie a služby
Doba nájmu
Zdôvodnenie výberu
nájomcu

Technické zhodnotenie
predmetu nájmu

nebytové priestory o výmere 538,40 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove č. Súpisné 211 (Výšková budova, blok C 3NP) 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
Výber nájomcu je predmetom súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme
nebytových priestorov.
multifunkčné, kultúrno – zábavné centrum – Unique
Najvyššia ponúknutá suma za nájom nebytových priestorov –
minimálne 8 EUR/ m2/rok.
zálohový poplatok 16 EUR/m2/rok plus DPH
Skutočná cena služieb bude vyúčtovaná raz ročne.
Nájom sa uzatvorí na dobu určitú v trvaní 10 rokov, od podpisu
nájomnej zmluvy.
Nebytový priestor bude prenajatý nájomcovi – víťazovi súťaže na
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vyhlásenej
VMĽŠ na prevádzkovanie kultúrno-zábavného centra ako
multifunkčného priestoru pre uspokojenie širokospektrálnych potrieb
študentov.
Návrh účelu nájmu korešponduje s výsledkami prieskumu študentov
a ich záujmu o využitie nájomného priestoru Unique.
nájomný priestor vyžaduje stavebné a technické úpravy
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Uznesenie č. 19/24.06.2020
Akademický senát UK
I.
schvaľuje Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od
01.09.2020,
II.
schvaľuje Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od
01.09.2020.
Uznesenie č. 20/24.06.2020
Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu SR vymenovať Bc. Erika Tótha (PraF UK) za člena Správnej rady UK.
Uznesenie č. 21/24.06.2020
Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb
do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2019 – 2022
na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FTVŠ UK,
II.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 21. 9. 2020
do 17. 10. 2020.
Uznesenie č. 22/24.06.2020
Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode PriF UK,
II.
vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave na volebné obdobie 2019 – 2023 na uprázdnený mandát vo volebnom obvode FM UK,
III.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do AS UK od 21. 9. 2020 do 17. 10. 2020.
Uznesenie č. 23/24.06.2020
Akademický senát UK podľa čl. 18 ods.7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK schvaľuje
zmenu schváleného programu 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK takto:
I.
za bod programu č. 11 sa vkladá nový bod programu č. 12: „Doplňujúca voľba člena Pedagogickej
a vedeckej komisie AS UK“,
II.
doterajšie body schváleného programu č. 12 až 17 sa označujú ako body programu č. 13 až 18.
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Uznesenie č. 24/24.06.2020
Akademický senát UK volí Mgr. et Mgr. Mareka Neštinu, PhD. (EBF UK) za člena Pedagogickej
a vedeckej komisie Akademického senátu UK.
Uznesenie č. 25/24.06.2020
Akademický senát UK podľa čl. 15a ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK schvaľuje
Harmonogram riadnych zasadnutí pléna Akademického senátu UK, predsedníctva a komisií v zimnom
semestri akademického roka 2020/2021.

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK
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