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Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

 

  Bratislava, 13. 01. 2022 

 

Zápisnica  

z 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK  

dňa 15. decembra 2021  
 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online –  prostredníctvom MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

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

ústne informujú: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK, členovia Vedenia UK 

5. Návrh rektora UK na schválenie vnútorného predpisu Pracovný poriadok UK. 

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

6. Návrh rektora UK na schválenie Prílohy č. 4 (Cenník odporúčaných cien nájmov) 

Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK 2021 – 2030. 

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

7. Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK. 

písomne predkladajú: rektor UK, riadiaci pracovníci RUK, dekani fakúlt 

8. Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK. 

9. Voľba zástupcu ŠČAS UK do ŠRVŠ na volebne obdobie 2021 – 2024. 

tajné hlasovanie 

10. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ za volebné obvody FTVŠ UK, FSEV UK. 

11. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom 

semestri akademického roka 2021 /2022. 

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

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

14. Rôzne. 

15. Záver. 

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

 
Bod č. 1: Otvorenie 

 Zasadnutie AS UK v online priestore MS Teams otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. 

Zlatica Plašienková, PhD., ktorá privítala prítomných členov AS UK, ako aj členov Vedenia UK 
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a hostí z radov členov akademickej obce UK i verejnosti. Zároveň ospravedlnila neúčasť rektora 

UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., ktorý mal v tom čase iné dôležité pracovné povinnosti. 

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

podľa prezencie z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 48 členov).  

   

 
Bod č. 2:  Voľba návrhovej komisie 

 Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí doc. PhDr. 
Paulína Mihaľová, PhD., PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. a za študentskú časť AS UK Bc. Boris 
Bobáľ. Všetci menovaní so svojou nomináciou súhlasili, preto predsedníčka AS UK pristúpila 
k vyhláseniu hlasovania. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 50 26 49 0 1 schválené 

 Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia bola schválená. 
 

Uznesenie č. 1/15.12.2021 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave volí návrhovú komisiu v zložení: 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. a 

Bc. Boris Bobáľ. 

 
 
Bod č. 3:  Schválenie programu 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. následne predstavila aktuálny 

návrh programu zasadnutia, pričom vyzvala členov AS UK a Vedenia UK, aby predložili návrhy 

na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu.  

 Nakoľko žiaden návrh na doplnenie alebo zmenu programu nezaznel, predsedníčka AS UK 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala o navrhnutom znení programu hlasovať. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 50 26 50 0 0 schválené 

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

Uznesenie č. 2/15.12.2021 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 15. riadneho 
zasadnutia Akademického senátu UK dňa 15. decembra 2021 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

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

5. Návrh rektora UK na schválenie vnútorného predpisu Pracovný poriadok UK. 
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6. Návrh rektora UK na schválenie Prílohy č. 4 (Cenník odporúčaných cien nájmov) 

Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK 2021 – 2030. 

7. Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK. 

8. Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK. 

9. Voľba zástupcu ŠČAS UK do ŠRVŠ na volebne obdobie 2021 – 2024. 

10. Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ za volebné obvody FTVŠ UK, FSEV UK. 

11. Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v letnom 

semestri akademického roka 2021 /2022. 

12. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

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

14. Rôzne. 

15. Záver. 

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

 Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., požiadala o spustenie videa, 

ktorým rektor UK pozdravil účastníkov zasadnutia a stručne prezentoval aktuálne informácie. 

Rektor UK, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., v ňom informoval o skončení medzirezortného 

pripomienkového konania k novele Zákona o vysokých školách, ktorého výsledkom je verzia 

obsahujúca nové, doteraz nediskutované prvky. Aj napriek výhradám koaličnej rady tento 

predpis schválila legislatívna rada vlády. Zároveň poďakoval senátu za spoluprácu v celom roku 

a všetkým vyslovil želania k blížiacim sa sviatkom a do nového roka. 

 Prorektor doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. informoval o stave riešenia projektu univerzitnej 

aliancie Enlight, ktorý je v druhom roku riešenia. UK sa prihlásila k deklarácii o udržateľnom 

rozvoji, ktorej princípy bude univerzita implementovať na všetkých stupňoch vo vzdelávaní, 

vede aj manažmente. Ďalej informoval o poklese počtov v rámci projektu Erazmus oproti 

minulému roku o 20%, ktorý je prirodzeným dôsledkom pandemickej situácie. Úspešne sa nám 

podarilo ukončiť vývojový projekt Move, ktorého výsledkom je Manuál implementácie 

virtuálnej mobility ako súčasť stratégie internacionalizácie. 

 Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. informovala, že do Akreditačnej rady 

univerzity ešte chýba nominácia od študentov. Jednotlivých nominantov fakúlt vedenie 

univerzity akceptovalo a Rada pre kvalitu všetkých schválila a zverejnení budú, až bude rada 

kompletná. Podpredseda Bc. Matej Gajdoš následne informoval o nominantoch z radov 

študentov. 

 Bc. Matej Gajdoš položil prorektorovi doc. Mgr. Jozefovi Tancerovi, PhD. otázku, či sú  

na spomínanú deklaráciu o udržateľnosti naviazané aj nejaké finančné zdroje. Pán prorektor 

odpovedal, že externé zdroje nie sú a pôjde len o zdroje z vlastného rozpočtu univerzity. Sú 

tam však aktivity, s ktorými už univerzita dlhodobo počíta. Na podnet predsedníčky prof. PhDr. 

Zlatice Plašienkovej, PhD. uviedol príklady konkrétnych aspektov deklarácie o udržateľnosti, 

napríklad uplatňovanie ekologických pravidiel pri plánovaní zahraničných ciest, digitalizácia 

celej administratívnej agendy alebo zohľadňovanie environmentálneho dopadu pri verejných 

obstarávaniach. 
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Bod č. 5: Návrh rektora UK na schválenie vnútorného predpisu Pracovný poriadok UK 

 Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., informovala o prerokovaní 

návrhu v komisiách. Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK sa zo zasadnutia 

ospravedlnil a požiadal predsedníčku AS UK ako členku komisie, aby v jeho mene informovala 

plénum AS UK. Pedagogická a vedecká komisia AS UK odporúča tento materiál schváliť. 

 Doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. informoval, že Právna komisia AS UK po diskusii a po 

zapracovaní pripomienok prevažne formálneho charakteru tiež odporúča tento materiál 

schváliť. 

 Predsedníčka AS UK otvorila rozpravu a v jej úvode uviedla, že pred zasadnutím bol senátu 

doručený pozmeňujúci návrh RNDr. Roberta Kysela, PhD. 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. predniesol nasledujúci pozmeňujúci návrh: 

Znenie čl. 6 odsekov 6 a 7 podľa predloženého Pracovného poriadku UK:  
(6) Ak sa vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti rektora vzdal funkcie alebo bol  
z funkcie odvolaný, prestal spĺňať požiadavky na výkon funkcie a zamestnávateľ s ním môže 
skončiť pracovný pomer výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 2. Zákonníka práce.  
(7) Odvolanie, vzdanie sa funkcie alebo zrušenie poverenia ostatných vedúcich zamestnancov 
nepredstavuje výpovedný dôvod a zamestnanec naďalej vykonáva prácu v súlade s uzatvorenou 
pracovnou zmluvou.  
 
Pozmeňujúci návrh:  
Za odsek 7 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie:  
(8) Pri odvolaní vedúceho zamestnanca z funkcie podľa odseku 6, pri odvolaní vedúceho 
zamestnanca z funkcie alebo pri zrušení poverenia vedúceho zamestnanca podľa odseku 7 je 
zamestnávateľ povinný uviesť dôvody odvolania alebo dôvody zrušenia poverenia a s týmito 
dôvodmi písomne oboznámiť vedúceho zamestnanca. Dôvody odvolania alebo dôvody 
zrušenia poverenia nemožno dodatočne meniť.  
Doterajšie odseky 8 až 21 sa označujú ako odseky 9 až 22.  
 
Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu:  

V čl. 6 navrhujem doplniť, že zamestnávateľ (rektor, kvestor, dekan, riaditeľ SHS) musí pri 
odvolaní vedúceho zamestnanca, resp. pri zrušení poverenia vedúceho zamestnanca 
(poverujú sa vedúci zamestnanci, ktorí neprechádzajú výberovým konaním) povinne uviesť 
dôvody odvolania alebo dôvody zrušenia poverenia a s týmito dôvodmi písomne oboznámiť 
vedúceho zamestnanca. Hoci Zákonník práce pri odvolaní vedúceho zamestnanca z funkcie 
alebo zrušení poverenia nepožaduje uvádzať dôvody takéhoto kroku a ani s nimi písomne 
oboznámiť vedúceho zamestnanca, myslím si, že na Univerzite Komenského v Bratislave ako 
poprednej národnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcii by sa mali uplatňovať vyššie 
pracovnoprávne štandardy.  

Navyše, u časti vedúcich zamestnancov (ide o vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej 

pôsobnosti rektora) predstavuje odvolanie z funkcie dôvod na skončenie pracovného pomeru 

výpoveďou. Takýto zamestnanec podľa predloženého znenia Pracovného poriadku UK nemá 

nárok poznať dôvody, pre ktoré s ním zamestnávateľ končí pracovný pomer výpoveďou, s čím 

sa nestotožňujem a mám za to, že každý vedúci zamestnanec má právo poznať dôvody,  

pre ktoré bol z funkcie odvolaný, a to navyše v situácii, ak odvolanie vedúceho zamestnanca  

z funkcie umožňuje s ním skončiť pracovný pomer výpoveďou. 
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 Vedúci OLP JUDr. Michal Káčerík v reakcii na návrh uviedol, že v takýchto prípadoch zákon 

uvedenie dôvodu nevyžaduje. Hlavný dôvod je v podľa neho v zásade jeden: strata dôvery.  

Za seba uviedol, že keby bol odvolaný, nechcel by mať takýto dôvod písomne uvedený.  

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. uviedol, že v takýchto situáciách by sa akademická obec 

mala vyznačovať otvorenosťou a nepoužívať „firemné praktiky“. RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

uviedol, že na akademickej pôde by ten, kto je odvolaný, mal poznať dôvody. Doc. JUDr. Peter 

Lukáčka, PhD. uviedol, že by bolo dobré vedieť, ktorých funkcií na UK sa to týka. JUDr. Michal 

Káčerík odpovedal, že sa to týka vedúcich zamestnancov na oddeleniach rektorátu a vedúcich 

zamestnancov fakúlt, ktorých určila fakulta a na ktorých sa vzťahuje výberové konanie.  

RNDr. Róbert Kysel, PhD. upresnil, že u vedúcich pracovníkov na rektoráte je odvolanie  

z funkcie výpovedným dôvodom, na fakultách nie. Je však presvedčený, že všetci by mali 

poznať dôvod svojho odvolania. Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. uviedla, že nie je dôležité, 

koľkých ľudí sa návrh týka, ale tu ide o princíp a preto pozmeňujúci návrh podporuje. 

Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. uviedla, že u vedúceho zamestnanca ide aj 

o prejav lojality a keď sa dôvera vytratí, nie je podľa nej vhodné, keď je to dané aj písomne. 

Písomné uvedenie takéhoto dôvodu je nad rámec zákonníka práce. 

 

Predsedníčka AS UK ukončila rozpravu a dala hlasovať o predloženom pozmeňujúcom návrhu. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 55 28 39 0 16 schválené 

Pozmeňujúci návrh bol schválený.  

Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. v mene predkladateľa vyslovila súhlas 

s hlasovaním o predloženom materiáli v znení pozmeňujúceho návrhu. 

 

 Predsedníčka následne dala hlasovať o schválení materiálu v znení schváleného 

pozmeňujúceho návrhu. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 57 29 53 0 4 schválené 

 Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh uznesenia bol schválený. 

Uznesenie č. 3/15.12.2021 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje vnútorný predpis 
Pracovný poriadok UK v znení prijatého pozmeňovacieho návrhu.  
 
 
Bod č. 6: Návrh rektora UK na schválenie Prílohy č. 4 (Cenník odporúčaných cien nájmov) 

Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom UK 2021 – 2030 

 Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., požiadala prorektorku  

doc. JUDr. Janu Duračinskú, PhD. o predstavenie návrhu. 

Pani prorektorka uviedla, že prvá časť cenníka sa týka všetkých súčastí univerzity a vychádza 

z pôvodnej tabuľky. Druhá časť sa týka študentského domova v Mlynskej doline. Vysvetlila 
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koeficienty, týkajúce sa plochy a dĺžky trvania nájmov. Zásadná zmena sa týka parkovacej 

politiky voči externým subjektom. Zvýšila sa suma za využívanie striech. 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že pripomienky finančnej komisie boli zohľadnené 

a finančná komisia odporučila senátu cenníky schváliť. Bc. Matej Gajdoš uviedol, že aj 

ubytovacia komisia odporučila senátu materiál schváliť. 

V rozprave sa nikto neprihlásil a predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala 

hlasovať o prijatí uznesenia k predloženému materiálu. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 53 27 53 0 0 schválené 

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

 

Bod č. 7: Žiadosti o udelenie súhlasu AS UK s nájmom nehnuteľného majetku UK 

Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., požiadala predsedov komisií 

o správu z prerokovania návrhu v komisiách. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že 

komisia navrhuje o nájme pre firmu Fit Food, s. r. o. hlasovať osobitne, nakoľko je to návrh 

novej zmluvy. O ostatných nájmoch navrhuje hlasovať spolu. K nim boli ich pripomienky 

akceptované a komisia ich odporúča schváliť. Bc. Matej Gajdoš uviedol, že ubytovacia komisia 

odporučila senátu materiál schváliť. 

 Nakoľko v rozprave neboli žiadne otázky, predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD., dala hlasovať spoločne o návrhoch okrem firmy Fit Food, s. r. o. 

  č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 54 28 54 0 0 schválené 

  Predsedníčka AS UK konštatovala, že všetky predmetné nájmy boli schválené. 
 

Uznesenie č. 5/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov o rozlohe  
8 m2 predstavujúcich kaviarenský kút v komunitnom priestore Unispace, 
ktorého prevádzka komunitného priestoru Unispace sa riadi Zmluvou  
o spolupráci (ev. v CRZ ako Z/2021/764/IX/FMFI/DEK), s ktorú AS UK 
odsúhlasil na zasadnutí 10. 3. 2021, pričom plocha kaviarenského kútu 
bola z tejto zmluvy vyňatá. 
Predmetné priestory sa nachádzajú v budove č. súpisné 6283 (pavilón M) 
v Mlynskej doline, 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 3042  
o výmere 3 018 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 
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Priestor Unispace slúži študentom na prácu , ale aj oddych v čase kedy 
nemajú iné študijné povinnosti. Kaviarenský kút, ktorého prenájom je 
predmetom tejto žiadosti má za účel spríjemniť študentom pobyt  
v priestore Unispace, poskytnúť občerstvenie, celkovo zatraktívniť 
priestor Unispace. 

Identifikácia 
nájomcu 

ITC, s.r.o. 
Sídlo: Hálova 15, 851 01 Bratislava 
IČO: 52 601 625 
Zastúpená konateľom: Ing. Mgr. Tomášom Bolečekom 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Nebytové priestory sa prenajímajú za účelom poskytovania občerstvenia 
kaviarenského typu pre návštevníkov komunitného priestoru Unispace. 

Výška nájomného nájomné bez energií:       5 EUR/m2/mesiac (8 m2) 
spolu:                                 480 EUR bez DPH ročne 

Energie a služby paušálne:             20 EUR/m2/rok bez DPH (8 m2) 
spolu:                    160 EUR ročne + DPH 
Prenajímateľ je oprávnený jedenkrát v kalendárnom roku jednostranne 
zvýšiť nájomné podľa o percentuálnu mieru inflácie publikovanú 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky  
za predchádzajúci kalendárny rok podľa vývoja indexu spotrebiteľských 
cien. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú, od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2026 kedy 
skončí platnosť vyššie uvedenej Zmluvy o spolupráci. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomcom je spoločnosť ITC, s.r.o., ktorá sa spolupodieľa  
na prevádzke priestoru Unispace v zmysle vyššie uvedenej Zmluvy  
o spolupráci, a má záujem vďaka tejto nájomnej zmluve zlepšiť službu, 
ktorú priestor poskytuje študentom FMFI a celkovo ho zatraktívniť. 

Technické 
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu prejde po ukončení zmluvného 
vzťahu oboch partnerov do majetku UK. 

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. 6/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore 

v znení neskorších predpisov  

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 66,14 
m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 (Výškové budovy blok 
C,2NP/35 m2  a prízemie/31,14 m2), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - m. 
č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná  
na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova  
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ číslo parcely 2934, o výmere 5474 
m2, na ktorej sa stavba nachádza. 
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Identifikácia 
nájomcu 

ANWELL, s.r.o. 
Sídlo: Blagoevová 16, 851 04 Bratislava 
IČO:  45 268 193 
DIČ: 2022927951 
IČ DPH: SK 2022927951 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu za účelom zriadenia 
predajne kancelárskych potrieb, darčekových predmetov a drobného 
spotrebného tovaru, ako aj kopírovacích a iných administratívnych služieb 
(35 m2) ďalej len „predajne“ a skladu (31,14 m2). 

Výška nájomného Nájomné   80,- eur/ m2/rok , t. j. 2 800,00  eur ročne za priestory o výmere 
35 m2 

Nájomné   48,- eur/ m2/rok , t. j. 1 494,72  eur ročne za priestory o výmere 
31,14 m2 

Nájomné celkom:  4 294,72 EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru 
predmetu nájmu. 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie   bude nájomca uhrádzať na základe 
zálohových platieb. Skutočná spotreba elektrickej energie bude 
nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača raz ročne. 
Cenu za dodávku studenej a teplej vody, tepla na vykurovanie, ako aj  
za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  
Cena za elektrickú energiu a studenú a teplú vodu, a cena za  teplo a 
odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/ m2/rok 
plus DPH. 
Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 02. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2019 a žiada o predĺženie nájomnej 
zmluvy.   
Platná nájomná zmluva  reg.č. Z/2019/198/IV/VMĽŠ/OLP  bola uzatvorená 
na dobu nájmu od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2022. 
Dodatok č. 1 reg.č. D/2019/1285/IV/VMĽŠ/OLP – zmena predmetu nájmu. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom a tiež upraviť cenu 
za prenájom, cenu za prenájom skladu zvyšujeme zo 40,- eur/ m2/rok na 
48,- eur/ m2/rok. 

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. 7/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 
udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 21 m2, 
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695  (Manželské internáty, blok 
H, prízemie), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - m.č. KARLOVA VES, 
okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 



Strana 9 z 27 

 

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, 851 03 Bratislava 
IČO : 51042321 
DIČ : 2120590582  spoločnosť nie je platcom DPH    

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Prevádzkovanie práčovne 
 

Výška nájomného Nájomné 75,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 1 575,00 EUR bez DPH ročne  
za celkovú výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie, studenej a teplej vody bude nájomca 
uhrádzať na základe zálohových platieb. Skutočná spotreba elektrickej 
energie, studenej a teplej vody bude nájomcovi vyúčtovaná na základe 
nameraných hodnôt merača raz ročne. 
Cenu za dodávku tepla na vykurovanie, ako aj za odvoz a likvidáciu odpadu 
bude nájomca uhrádzať paušálne.  
Cena za elektrickú energiu a studenú a teplú vodu, a cena za  teplo a odvoz 
a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/m2 /rok plus DPH. 
Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu a studenú a teplú vodu. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2020 a žiada o predĺženie nájmu.  
Platná nájomná zmluva č. Z/2020/1313/IV/VMĽŠ/VMLS  bola uzatvorená 
na dobu nájmu od 27. 5. 2020 do 31. 03. 2022. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje  predĺžiť dobu nájmu do 31. 03. 2024. 

Technické   
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Bez technického zhodnotenia.  
 

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

 

 

Uznesenie č. 8/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto žiadosti je nájom nebytových priestorov  
o celkovej výmere 5 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 211 
(Výškové budovy, blok C, prízemie) o výmere 1 m2, v budove č. súpisné 
5695 (Manželské internáty blok I, prízemie) o výmere 1 m2  a v budove  
č. súpisné 6134 (Átriové domky, bloky D-1NP,C-1PP,K-1NP) o výmere 
3m2 na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. KARLOVA VES, okres 
Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby 
„Budova  
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2934, o výmere 
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5474 m2 (Výšková budova blok C, prízemie), číslo parcely 2940/24, 
o výmere 8942 m2 (Manželské internáty blok I,prízemie), číslo parcely 
2929, o výmere 17987 m2 (Átriové domky blok D-1NP,C-1PP,K-1NP),  
na ktorej sa stavba nachádza. 

Identifikácia 
nájomcu 

Dallmayr Vending & Office k. s. 
Sídlo : Prístavná 10, 82109 Bratislava 
IČO : 35803 118 
IČ DPH : SK 2020281725 
DIČ : 2020281725 
Zapísaný : OR Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sr., vložka č.: 1331/B 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Prevádzkovanie nápojových automatov    
 

Výška nájomného Nájomné  240 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 1 200,00 EUR ročne za celkovú 
výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať paušálne.  

Cena za elektrickú energiu je vyčíslená  spolu vo výške 70,-EUR/ m2/rok 
plus DPH. 
Nájomný priestor nemá merače na elektrickú energiu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 01. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2015 a požiadal o predĺženie 
nájmu. 
Platná nájomná zmluva č.  IV/93/2015/MO bola uzatvorená na dobu 
nájmu od 1.1.2015 do 31.12.2016. 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve reg. číslo: IV/93/2015/59/2017/MO  bol 
uzatvorený dňa 25. 02. 2017 – predĺženie predmetu nájmu. 
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve reg. číslo: D/2019/2571/ 
IV/VMĽŠ/OLP  bol uzatvorený dňa 7. 11. 2019 – predĺženie predmetu 
nájmu. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom a zvýšiť nájomné  
z 200€/ m2/rok na 240 €/ m2/rok a tiež zvýšiť energie zo 60EUR/ m2/rok 
na 70EUR/ m2/rok. 

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. 9/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere  

1 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695( Manželské 

internáty, blok I, prízemie)  na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-m.č. 
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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 

EUROINEX s.r.o. 
Sídlo: Majerská cesta 36, 974 01  Banská Bystrica 
Zapísaná: v OR Okresného súdu Banská Bystrica 
Odd: Sro , Vložka č: 12869/S 
Zastúpená: Peter Spodniak – konateľ spoločnosti 
                         Igor Zliechovský – konateľ spoločnosti 
IČO: 36 758 981 
DIČ: 2022357579 
IČ DPH: SK 2022357579 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Prevádzkovanie nápojového automatu    
 

Výška nájomného Nájomné  240 EUR/ m2/rok bez DPH (t. j. 240,00 EUR ročne za celkovú 
výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať paušálne.  
Cena za elektrickú energiu je vyčíslená  spolu vo výške 140,-EUR/ m2/rok 
plus DPH. 
Nájomný priestor nemá merače na elektrickú energiu.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 03. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od roku 2016 a požiadal o predĺženie 
nájmu. 
Platná nájomná zmluva (reg. číslo: IV/23/16/VMĽŠ bola uzatvorená na 
základe uznesenia AS UK č. 16.1/2016 zo zasadnutia dňa 2.3.2016  
s rozsahom predmetu nájmu 1 m2 a dobou nájmu od 1.3.2016  
do 28.2.2019. 
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve reg. číslo: D/2019/177/IV/VMĽŠ/OLP  bol 
uzatvorený dňa 31. 01. 2019 – predĺženie predmetu nájmu. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom a zvýšiť nájomné  
z 200€/ m2/rok na 240 €/ m2/rok. 

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. 10/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových priestorov o výmere 
50,94 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 (Átriové domky, 
blok N, 3 NP), na ulici Staré Grunty 36 v obci BA - m. č. KARLOVA VES, 
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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 

In-Life z. ú. 
Sídlo: Hlinky 50/128, Pisárky, 603 00 Brno 
IČO: 15528341 
Zapísaná: v RÚ  Krajského súdu v Brne 
Odd: Ú, vložka č.: 195 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Organizovanie seminárov    
 

Výška nájomného Nájomné  10 EUR/ m2/rok bez DPH (509,40 EUR/rok). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie, tepla na vykurovanie, studenej 
a teplej vody, ako aj za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca 
uhrádzať paušálne spolu vo výške 16,-EUR/ m2/rok plus DPH.  
Nebytový priestor nemá merače.  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 01. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 1. 04. 2018 a požiadal o predĺženie 
nájmu. 
Nájomná zmluva č. Z/2018/566/IV/VMĽŠ/OLP bola uzatvorená dňa 17. 
04. 2018 s  rozsahom predmetu nájmu 50,94 m2 a dobou nájmu od 1. 04. 
2018 do 30. 09. 2018. 
Dodatok č. 1 reg. č. D/2018/1361/IV/VMĽŠ/OLP s rozsahom predmetu 
nájmu 50,94  m2 a dobou nájmu od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2019. 
Dodatok č. 2 reg. č. D/2019/2461/IV/VMĽŠ/OLP s rozsahom predmetu 
nájmu 50,94  m2 a dobou nájmu od 01. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom. Nájom 
upravujeme  na 10 EUR/ m2/rok z dôvodu , že ide o neziskovú 
organizáciu, ktorá sa zameriava na realizáciu voľnočasových 
a rozvojových aktivít pre vysokoškolských študentov v Mlynskej doline. 

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. 11/15.12.2021  

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) Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere 

303,79 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6135 (VB blok F 

– Kotolňa, 1. poschodie a prízemie)  na ulici Staré Grunty 36 v obci 

BA- m. č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste 
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vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, 

Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova pre 

školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2939, o výmere 

573 m2, na ktorej sa stavba nachádza. 

b) nájom časti pozemku (VB blok F – Kotolňa, 1. poschodie) o výmere 

127,66 m2,  na parcele č. 2940/2, druh pozemku „Zastavané plochy a 

nádvoria“ o celkovej výmere 15446 m2, ktorý sa nachádza na ulici 

Staré Grunty 36, v obci BA - m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava 

IV, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 

Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves (ďalej len „nájom 

časti pozemku“). 

Identifikácia nájomcu Molinari, s.r.o. 
Sídlo: Cígeľská 18,83106 Bratislava 
IČO: 36763110 
DIČ: 2022361836 
Registrácia: ORSR Okresného súdu Bratislava I,Odd: sro, Vl. č.: 45431 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Pohostinské zariadenie - Bar 
 

Výška nájomného Nájomné 40,- EUR/m2/rok bez DPH za nebytový priestor (t. j. 12 151,60 
EUR bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).  
Nájomné 5,53,- EUR/ m2/rok bez DPH za terasu (t. j. 705,96 EUR  
bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu).  

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie, studenej a teplej vody, tepla  
na vykurovanie bude nájomca uhrádzať na základe zálohových platieb. 
Skutočná spotreba elektrickej energie, studenej a teplej vody, tepla  
na vykurovanie bude nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných 
hodnôt merača raz ročne. 
Cenu za  odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  
Cena za elektrickú energiu, studenú a teplú vodu, cena za  teplo a 
odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/m2/rok 
plus DPH. 
Nebytový priestor má merače na elektrickú energiu, studenú a teplú 
vodu, tepla na vykurovanie. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Nájomca si prenajíma priestor od 1. 11. 2014 a požiadal o predĺženie 
nájmu. 
Platná nájomná zmluva č. IV/176/2015/MO bola uzatvorená dňa  
2. 6. 2015 s  rozsahom predmetu nájmu 346,34 m2 a dobou nájmu  
od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2016. 
Dodatok č. 1 reg. č. IV/176/2015/248/2016/MO bol uzavretý dňa  
22. 9. 2016, doba nájmu od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021. 
Zmluva o prevode práv a povinností reg. č. 
Z/2018/2513/XIV/VMĽŠ/OLP, prevádzajúci pán Richard Tahotný, 
nadobúdateľ Molinary, s.r.o. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom do  31. 10. 2022, 
cenu za prenájom  nebytového priestoru a terasy nezvyšujeme 
z dôvodu že nájomcovi nebola poskytnutá žiadna zľava počas trvania 
vládnych opatrení prijatých v súvislosti v pandémiou choroby COVID 
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19.  
Žiadosť je opätovne predkladaná, nakoľko vypršala lehota podpísania 
zmluvy od vydaného uznesenia AS č. 22/05.05.2021. 

Technické 
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Technické zhodnotenie predmetu nájmu predstavuje najmä: 

- Realizácia únikového východu (oceľové schodisko) južná strana 

- Realizácia nových soc. zariadení pre návštevníkov 1.NP, a prízemia, 

- Realizácia nových soc. zariadení pre personál 1. NP, 

- Rozšírenie pôvodnej konštrukcie do strán tak, že sa miestnosť 

vertikálne rozdelí na dve podlažia, 

- Vonkajšia časť stavby (severná strana) nová letná terasa, 

- Sociálne zariadenie pre zamestnancov výmenníkovej stanice 

- Rekonštrukcia okenných konštrukcií, 

- Rekonštrukcia zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácie. 

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. 12/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom tejto zmluvy je nájom nebytových  priestorov o výmere 
491,44 m2, ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 5695 (Manželské 
internáty, blok I, prízemie a 1.NP )  na ulici Staré Grunty 36 v obci BA-
m.č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva  
č. 727 vedenom Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. 
Karlova Ves, druh stavby „Budova pre školstvo, na vzdelávanie  
a výskum“, číslo parcely 2940/24, o výmere 8942 m2, na ktorej sa 
stavba nachádza. 

Identifikácia nájomcu PROPLUSCO spol. s r. o. 
Sídlo / Miesto podnikania: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04 
IČO:       35 819 073   
IČ DPH: SK2020224965                                                        
Zapísaná v obchodnom registri okr. Súdu Bratislava 1   

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Kancelárie 
 

Výška nájomného Nájomné 53,- EUR/m2/rok bez DPH  (t. j. 26 046,32 EUR bez DPH ročne 

za celkovú výmeru predmetu nájmu). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie bude nájomca uhrádzať  
na základe zálohových platieb. Skutočná spotreba elektrickej energie 
bude nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača 
raz ročne. 
Cenu za dodávku studenej a teplej vody, tepla na vykurovanie, ako aj  
za odvoz a likvidáciu odpadu bude nájomca uhrádzať paušálne.  
Cena za elektrickú energiu a studenú a teplú vodu, a cena za teplo  
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a odvoz a likvidáciu odpadu je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/rok 
plus DPH. 
Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu. 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2022 do 31. 12. 2022. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Nájomná zmluva reg. číslo: Z/2020/1199/IV/VMLS_VMĽŠ bola 
uzatvorená dňa 24.06.2020 s rozsahom predmetu nájmu 101,92 m2  
a dobou nájmu od 27. 05. 2020 do 31. 03. 2022. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje  predĺžiť dobu nájmu  
do 31. 03. 2024 a taktiež rozšíriť predmetný nájom o nebytový priestor 
o rozmere 389,52 m2, ktorého súčasným nájomcom je spoločnosť 
PLUSIM spol. s r.o. PLUSIM spol. s r.o. má platnú nájomnú zmluvu do  
31.03.2022.  
Nájomné upravujeme z 45 EUR/ m2/rok na 53 EUR/m2/rok z dôvodu 
veľkosti nájomného priestoru sme použili koeficient 0,8. 

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. 13/15.12.2021  

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 

Časť pozemku, parcelné č. 3048/5 o výmere 30 m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza na ulici Ilkovičova 6,  
v obci Bratislava IV- Karlova Ves, okres Bratislava IV, katastrálne 
územie Karlova Ves.  Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 727 
vydanom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom  
pre okres Bratislava IV, katastrálne územie Karlova Ves.  
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedená časť pozemku 
dočasne neslúži na plnenie  úloh Prírodovedeckej fakulty UK a bol 
nájomcovi už prenajímaný. 

Identifikácia nájomcu GHC GENETICS SK, s.r.o.  
Štatutárny orgán: Bc. Viktor Furman, MBA, konateľ 
Splnomocnený zástupca: RNDr. Michal Konečný, PhD.  
Sídlo : Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava  
IČO : 35 921 528 
DIČ : 2021964604, IČ DPH : SK 2021964604 
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel:  Sro, vložka č.34952/B 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 
IBAN : SK1111000000002621701853 
Kontakt mail : pavlikova@ghc.sk, mom@ghc.sk 
Kontakt tel.: +421948252626 

Účel nájmu, spôsob  Pozemok na dočasné umiestnenie dvoch prenosných UNIMO buniek 

mailto:mom@ghc.sk
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a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

na zriadenie mobilného odberného miesta a zázemia k nemu  
pre vykonávanie testov na ochorenie COVID 19.    

Výška nájomného 8 eur/ m2/mesiac 

Energie a služby Elektrická energia - meranie podružným elektromerom:  
BP  015762020, podľa skutočnej spotreby 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Nájomca mal pozemok prenajatý už aj v predchádzajúcom období. 

Technické 
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Predmet nájmu nebude nájomcom  technicky zhodnotený.   

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. 14/15.12.2021  

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 o rozlohe 18 m2 v pavilóne CH-1III (G) č.dv.305 Univerzity 
Komenského v Bratislave Prírodovedeckej fakulty, v budove zapísanej  
na LV č.727 pre k.ú. Karlova Ves, obec BA-m.č. Karlova Ves, okres 
Bratislava IV na parcele č.3048/4, súp.č. 5694   o rozlohe celkovo 3931 
m2. 
Dočasná nepotrebnosť majetku je daná tým, že uvedené priestory 
dočasne neslúžia na plnenie úloh Prírodovedeckej fakulty UK a aj 
doteraz boli nájomcovi prenajímané. 

Identifikácia nájomcu KARDIAG spol. s r.o.  
Zastúpený: Bc. Jarmila Danišová, konateľka 
Sídlo : Grosslingova 4 , 811 09 Bratislava   
IČO : 45 600 368 
DIČ : 2023050502,  IČ DPH : SK2023050502 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 65619/B     
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
IBAN: SK 45 0200 0000 0027 5930 5757 
 Kontakt: kardiag@kardiag.sk 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Kancelária pre poskytovanie činností v oblasti  prezentácie  
medicínskych produktov. 

Výška nájomného 84 eur/ m2/rok 

Energie a služby Elektrická energia ...........16,05 € s DPH/mesiac   (4,72 kWh/deň) 
Teplo ..............................14,33 € s DPH/mesiac/ 18 m2 
 Vodné..............................2,27 € s DPH/mesiac/1 osoba 
 Stočné .............................2,24 € s DPH/mesiac/1 osoba 
 Zrážková voda..................1,03 € s DPH/mesiac/18 m2 
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 Odvoz odpadu .................0,56 € bez DPH/mesiac/ 1 osoba 
 Celkom: .......................36,48  €/  mesiac 

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od od 1.1.2022 do 31.12.2024. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Nájomca mal nebytové priestory prenajaté už aj v predchádzajúcom 
období. 

Technické 
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Priestor nebude nájomcom  technicky zhodnotený   

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. 15/15.12.2021  

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) Predmetom je prenájom 6 (šiestich) úložných priečok  
na uskladnenie lodí (ďalej len „predmet nájmu“), ktoré sa nachádzajú 
v budove Lodenica UK (ďalej len „Lodenica UK“) na Botanickej ul. č. 7, 
Bratislava, m.č. 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. Kópia čiastočného výpisu listu 
vlastníctva č..727 tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. 
b) Priečky na uskladnenie lodí (ďalej aj „priečky“) sa nachádzajú 
v hangári Lodenice UK, m.č.109. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi 
predmet zmluvy do dočasného užívania za odplatu a nájomca ho  
do dočasného užívania preberá. 

Identifikácia nájomcu Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
Sídlo: Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
Zastúpený: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. dekan 
IČO: 00397687 
DIČ: 2020845255 
IČ DPH: SK2020848255 
Kontakt: Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. 
Zodpovedná za výučbu na OTVŠ FCHPT STU 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

a) Nájomca si prenajíma priečky na účel uskladnenia lodí určených na 
využitie pri výučbe telesnej výchovy na Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie STU.  
b) Nájomca je oprávnený uskladňovať lode výlučne na určených 
priečkach na lode.  

Výška nájomného Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 40,- €/rok/priečka + 
8,- €/DPH/rok/1 priečka = 48,- €/rok/1 priečku s DPH x 6 priečok = 288 
€/rok. 
Nájom v predchádzajúcom období bol 42,68 € /rok/1 priečka s DPH.  
Cenu nájmu zvyšujeme postupne tak, aby sme sa do troch rokov 



Strana 18 z 27 

 

dostali na cenu stanovenú podľa sadzobníka z koncepcie nakladania  
s majetkom t.j. na 60,- €/rok/1 priečku + 12,- €/rok/DPH t.j. 432,- €/ rok 
s DPH za 6 priečok. 

Energie a služby -  

Doba nájmu Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 02.01.2012 XII/101/12/RUK 
a zmluvné záväzky si plní v lehote splatnosti. 
Platná nájomná zmluva č. IV/4/17/RUK bola uzavretá dňa 15.12.2016 
s rozsahom predmetu nájmu 6 priečok  na dobou nájmu od 01.01.2017 
do 31.12.2021. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom od 01.01.2022 
do 31.12.2022 t. j. 1 rok. 

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. 16/15.12.2021  

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) Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach 
nájmu 22 (dvadsiatich dvoch) úložných priečok (ďalej aj ,,predmet 
nájmu"), ktoré sa nachádzajú v budove Lodenica UK (ďalej len „Lodenica 
UK“) na Botanickej ul. č. 7, Bratislava, m.č. 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. Kópia 
čiastočného výpisu listu vlastníctva č..727 tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. 
b) Priečky na uskladnenie lodí (ďalej aj „priečky“) sa nachádzajú  
v hangári Lodenice UK, m.č.109. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi 
predmet zmluvy do dočasného užívania za odplatu a nájomca ho  
do dočasného užívania preberá. 

Identifikácia 
nájomcu 

Akademický športový klub DUNAJ 
Sídlo: Na Riviére 22, 841 04 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Zuzana Čunderlíková, 
IČO: 31808301 
Bankové spojenie: TATRA Banka, a.s. 
IBAN:  SK85 1100 0000 0026 6343 0115 
Kontakt: Mgr. Štefan Lukačovič 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

a) Nájomca si prenajíma priečky na účel uskladnenia lodí.  
b) Nájomca je oprávnený uskladňovať lode výlučne  na vyhradených 
priečkach na lode. 
c) Nájomca vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností,  
na ktoré si predmet nájmu prenajal. 
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Výška nájomného Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 60,- €/rok/priečka + 
12,- €/DPH/rok/1 priečka = 72,- €/rok/1 priečka s DPH x 22 priečok = 
1584,- €/rok s DPH. 
Nájom v predchádzajúcom období bol 871,20 €/22 priečok/rok s DPH t.j. 
39,6 EUR/1 priečka/rok s DPH.  
Cenu nájmu zvyšujeme podľa sadzobníka z koncepcie nakladania  
s majetkom na 60,- €/rok/1 priečku + 12,- €/rok/DPH t.j. 1584,- €/rok 
s DPH za 22 priečok. 

Energie a služby -  

Doba nájmu Nájomca žiada predĺženie Zmluvy o  nájme nebytových priestorov  
o 5 rokov od 01.01.2022 do 31.12.2026. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Súčasný nájomca užíva predmet zmluvy od 02.01.2012 a zmluvné 
záväzky si plní v lehote splatnosti. 
Platná nájomná zmluva č. IV/6/12/RUK bola uzavretá dňa 14.05.2012 
s rozsahom predmetu nájmu 12 priečok na uskladnenie lodí a dobou 
nájmu 5 rokov od 02.01.2012 do 31.12.2016. Zmluva bola rozšírená 
o ďalších 10 priečok dodatkom č. 1 IV/11/3/6/12/RUK dňa 27.9.2013 
a predĺžená do 31.12.2021 dodatkom č. 2 IV/6/12/6/16/RUK od 01.01.2017. 
Predkladanou žiadosťou sa navrhuje predĺžiť prenájom  
od 01.01.2022 do 31.12.2026 t. j. 5 rokov, cenu zvyšujeme podľa platného 
sadzobníka. 

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. 17/15.12.2021  

Akademický senát UK podľa § 13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z.  
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. 

o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov 

udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného majetku 

Špecifikácia  
predmetu nájmu 

Predmetom nájmu je užívanie nebytových priestorov-miestnosť č. 171 
chodba o výmere 170,20 m2, miestnosť č. 107 chodby k sobášnej sieni 
o výmere 138,86 m2, miestnosť č.126 sobášna sieň o výmere 126,44 m2 
a miestnosť č. 173 bočná miestnosť k sobášnej sieni o výmere 36,11 m2, 
ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 316, na prízemí,  
na Novohradskej ul. č. 1 v Lučenci, okres Lučenec, katastrálne územie 
Lučenec, zapísané na liste vlastníctve č. 5294 vydanom Okresným 
úradom Lučenec, Katastrálny odbor, druh stavby dom číslo parcely 
2033/1 o výmere 2277 m2 zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2033/7 
o výmere 222m2 zastavané plochy a nádvoria, na ktorej sa stavba 
nachádza. 

Identifikácia 
nájomcu 

Identifikácia nájomcu č.1: 

Mesto Lučenec  
Sídlo:                             Novohradská 1,984 01 Lučenec 
Štatutárny orgán:  PhDr. Alexandra Pivková -  primátorka 
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IČO:    00316181 
DIČ:    2021237152 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK41 5600 0000 0060 0700 4001 
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:   
                                                                       Ing. Igor Korniet - prednosta úradu 
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Chamula,  
                                                                                          JUDr. Ing. Ivana Kášová                                                                                                              
Zamestnanec poverený správou tejto zmluvy:  
                                                                        Ing. Milan Chamula - 047/4307 120 
 
Identifikácia nájomcu č.2: 

Obchodné meno: Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo:                    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda BBSK 
IČO:   37 828 100 
DIČ:   2021627333 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu vo forme IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 96 79 
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:  Ing. Matúš Hollý        -    

048/4325 622 
Zamestnanec poverený správou tejto zmluvy:  
                                                  Mgr. Dominika Levandovská - 048/4325 603 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

1) Prenajímateľ prenajíma nájomcovi č. 1 a nájomcovi č. 2 predmet 
nájmu na účely    zriadenia očkovacieho centra. 

Výška nájomného Strany sa dohodli, že nájomné a cenu za služby bude za predmet nájmu 
naďalej uhrádzať nájomca č. 1 v nezmenenej výške t.j. vo výške 
dohodnutej v Zmluve o nájme  nebytových priestorov uzatvorenej 
s mestom Lučenec, reg. č. IV/15/13/RUK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 
8.11.2013. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 
IV/15/13/RUK nadobudol účinnosť 12.12.2017, pričom sa predmetným 
dodatkom predĺžila dohodnutá doba nájmu do 31.12.2022. Nájomca č. 1 
sa zaväzuje neobmedzovať nájomcu č. 2 v užívaní služieb, ktoré sú 
predmetom zmluvy. Prípadné nároky z užívania služieb si upravia medzi 
sebou nájomca č. 1 a nájomca č. 2.  

Energie a služby -  

Doba nájmu Nájomca  žiada  predĺženie  Dohody o dočasnom užívaní nebytových 
priestorov o 4 mesiace, od 01.03.2022 do 30.06.2022. 

Zdôvodnenie 
výberu nájomcu 

Nájomca č. 1 užíva  predmet nájmu – nebytový priestor o celkovej 
výmere 3 545,03 m2, z čoho je 2 984,34 m2 plochy užívanej sústavne 
a 560,69m2 plochy užívanej príležitostne, ktoré sa nachádzajú  
na Novohradskej ul. č. 1 v Lučenci, okres Lučenec, katastrálne územie 
Lučenec, zapísané na liste vlastníctva č. 5294 vydanom Okresným 
úradom Lučenec, odbor katastrálny, druh stavby dom, parc. č. 2033/1 
o výmere 2 277 m2 zastavané plochy a nádvoria a prac. č. 2033/7 
o výmere 222 m2 zastavané plochy a nádvoria, na ktorých sa nachádza 
stavba –  na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 
s mestom Lučenec, reg. č. IV/15/13/RUK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 
8.11.2013 od 01.01.2013, (ďalej v texte žiadosti len „Zmluva o nájme“). 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 
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IV/15/13/RUK,  reg.č. dodatku IV/15/13/144/17/RUK,  nadobudol účinnosť 
12.12.2017, pričom sa predmetným dodatkom predlžila dohodnutá doba 
nájmu do 31.12.2022. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových 
priestorov reg. č. IV/15/13/RUK,  reg.č. dodatku 
D/2018/1152/IV/RUK/OLP, nadobudol účinnosť 30.06.2018, pričom sa 
predmetným dodatkom menila výmera prenajatých priestorov 
a upravovala cena prenájmu. 
Nájomca č. 2 užíva  časť predmetu nájmu (ktorý je opísaný v bode 1 tejto 
žiadosti nachádzajúci sa v budove Lučenec)  od 03.03.2021  
na základe Dohody o dočasnom užívaní nebytových priestorov 
uzatvorenej medzi nájomcom 1, nájomcom 2 a UK ako prenajímateľom, 
reg.č. Z/2021/355/XIV/RUK/OSN   (ďalej len „Dohoda o užívaní“). 
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 súvisiaceho s výskytom 
a šírením koronavírusu a opatreniami prijatými  Ústredným krízovým 
štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a ďalšími verejnými 
autoritami prejavil nájomca č. 1 záujem prenechať časť prenajatých 
nebytových priestorov (opísaných v bode 1 tejto žiadosti) , ktoré  užíva 
nájomca 1 na základe Zmluvy o nájme dočasne do užívania nájomcovi  
č. 2 na účely zriadenia očkovacieho centra. Z dôvodu, že nájomca č. 1 nie 
je oprávnený predmet nájmu prenechať do podnájmu alebo výpožičky, 
sa nájomca č. 1 obrátil na prenajímateľa so žiadosťou o poskytnutie 
uvedenej časti nebytových priestorov  do dočasného užívania nájomcu 2, 
a to do konca roka 2021.  Na základe uvedenej žiadosti bola   uzatvorená 
Dohoda o užívaní, ktorou bola poskytnutá časť nebytových priestorov 
 do užívania nájomcovi 2, na účely zriadenia očkovacieho centra 
(slúžiaceho verejnoprospešnému účelu s cieľom zastavenia  šírenia 
pandémie ochorenia COVID – 19). Uvedená Dohoda o užívaní nemá 
vplyv na povinnosti nájomcu 1 uhrádzať nájomné a cenu za služby  
vo výške a splatnosti ako je to dohodnuté v Zmluve o nájme.  
Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 Nájomca 1 
a Nájomca 2 majú záujem na udržaní očkovacieho centra pre potreby 
obyvateľov mesta Lučenec, a požiadali o predĺženie užívania časti 
nebytových priestorov 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. 
 

Predseda finančnej komisie Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. k vyčlenenému návrhu uviedol,  
že návrh nájmu je výsledkom verejného obstarávania, do ktorého boli prihlásené dve firmy. 
Víťazná firma je cez rovnakých majiteľov prepojená s firmou Roxy Catering, ktorá prevádzkuje 
jedáleň na átriových domkoch. Roxy Catering pravdepodobne prenajímal priestory firme Fit 
Food, s. r. o., ktorá jedlá pripravovala. Finančná komisia uznesenie o odporúčaní schváliť tento 
návrh v senáte neschválila. Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol,  že hlavný dôvod je, že 
nemusí byť výhodné to, že sa stráca konkurenčné prostredie, nakoľko stravovanie v Mlynskej 
doline budú poskytovať dve firmy, ktoré majú tých istých majiteľov. Prorektorka doc. JUDr. 
Jana Duračinská, PhD. uviedla, že výberové konanie bolo maximálne transparentné s dôrazom 
na kvalitu jedla pre študentov. Zmluva je pre univerzitu výhodná.  
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Následne predsedníčka otvorila rozpravu k vyčlenenému návrhu. 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. zdôraznil dôležitosť konkurenčného prostredia pre udržanie kvality 
ponúkaných služieb. Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. odpovedala, že univerzita 
nemôže ovplyvniť, kto sa do neho prihlási. Ostatné výhrady považuje za špekulácie, do ktorých 
nemieni zasiahnuť. Ak by sa prepojenie spomínaných dvoch firiem prejavili v nekvalite, 
univerzita má nástroj vo forme zmluvných sankcií. Mgr. Askar Gafurov položil otázku, akým 
spôsobom boli stanovené kritériá do verejného obstarávania. Prorektorka doc. JUDr. Jana 
Duračinská, PhD. zdôraznila, že hlavným kritériom nebol finančný zisk pre univerzitu, ale 
podrobné požiadavky na kvalitu a zloženie stravy. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. uviedol, že 
nikoho neteší strata priamej konkurencie. Nie je však v našich silách špekulovať, prečo sa 
neprihlásili iní. Horšie by bolo, keby študenti nemali možnosť stravy. Požiadal prorektorku 
o podrobnejšie informácie o kontrolných mechanizmoch. Bc. Matej Gajdoš uviedol, že na 
sledovanie kvality bude  priestor aj v rámci evaluácie ubytovacích zariadení v rámci 
uplatňovania vnútorného systému kvality. Prorektorka doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. 
uviedla, že v zmluve je garantovaná aj horná hranica stravnej jednotky pre určitý počet jedál 
pre študentov. Konkretizovala aj zmluvné kontrolné mechanizmy. Vedúci Oddelenia 
centrálneho obstarávania zákaziek Mgr. Martin Dufala, PhD. upresnil spôsob formulovania 
podmienok vo verejnom obstarávaní. RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či je zmluvne 
zaručené, že budú reálne fungovať dve samostatné prevádzky a nebude len jedna variť a druhá 
jedlá vydávať. Doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. v odpovedi odcitovala príslušnú pasáž  
zo zmluvy, kde sa uvádza povinnosť zabezpečiť „výrobu, výdaj a evidenciu vydanej stravy“. 
 
Predsedníčka AS UK, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ukončila rozpravu a dala hlasovať 

o predloženom návrhu.  

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 52 27 41 1 10 schválené 

  Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrh bol schválený. 
 

Uznesenie č. 18/15.12.2021  

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 

I. Nebytové priestory – miestnosti jedálne, kuchyne, sklady (zázemie), 
kancelárie  a sociálne zariadenia o  celkovej výmere 1 039 m2 (jedáleň –
 455 m2, kuchyňa – 281 m2, kancelárie 50 m2, zázemie 227 m2, soc. 
zariadenia – 26 m2), ktoré sa nachádzajú v budove č. súpisné 6134 
(Átriové domky , blok V, 1 NP a  Átriové domky , blok N, 2 NP) na ulici 
Staré Grunty 36 v obci BA - m. č. KARLOVA VES, okres Bratislava IV, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 727 vedenom Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova Ves, druh stavby „Budova 
pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“, číslo parcely 2929, o výmere 
17987 m2, na ktorej sa stavba nachádza.  
II. Časť pozemku, nachádzajúceho sa pri Átriovom domčeku, blok V 
o celkovej výmere 218 m2,  parcela č. 2930/1, druh 
pozemku: „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 4585 m2, ktorý sa 
nachádza na ulici Staré Grunty 36, v obci BA - m. č. KARLOVA VES, 
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okres Bratislava IV, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, Katastrálny odbor, k. ú. Karlova 
Ves. Časť pozemku, ktorý bude predmetom nájmu, prislúcha 
k nebytovým priestorom uvedeným vyššie, pričom časť pozemku 
o výmere 143 m2 (asfaltová plocha) slúži na zásobovanie stravovacieho 
zariadenia a na tejto časti pozemku sa nachádza aj lapač tukov  (pod 
zemským povrchom). Časť pozemku o výmere 75 m2 slúži ako sklady.   

Identifikácia nájomcu Obchodné meno:  Fit Food, s. r. o. 
Sídlo:           Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava 
IČO:           45865175 
IČ DPH:          SK 2023126248 
DIČ:            2023126248 
Zapísaný: OR Okresný súd Bratislava I., oddiel: sro, vložka č.: 68066/B 

Účel nájmu, spôsob  
a rozsah užívania  
predmetu nájmu 

Žiadateľ prenajme nájomcovi predmet nájmu za účelom poskytovania 
stravovacích služieb podľa podmienok stanovených v zmluve 
o poskytovaní stravovacích služieb. 

Výška nájomného Nájomné 198,86 Eur/ m2/rok bez DPH za nebytový priestor (t.j. 
206 615,54 Eur bez DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu). 
Nájomné 20 Eur/m2/rok bez DPH za časť pozemku (t.j. 4360 Eur bez 
DPH ročne za celkovú výmeru predmetu nájmu). 

Energie a služby Cenu za dodávku elektrickej energie, studenej a teplej vody a plynu  
bude nájomca uhrádzať na základe zálohových platieb. Skutočná 
spotreba elektrickej energie, studenej a teplej vody a plynu bude 
nájomcovi vyúčtovaná na základe nameraných hodnôt merača raz 
ročne. 
Cenu za dodávku tepla na vykurovanie bude nájomca uhrádzať 
paušálne podľa výmery prenajatej vykurovanej plochy.  
Upratovanie predmetu nájmu, odvoz smetí a likvidáciu odpadu si 
nájomca zabezpečuje na vlastné náklady. 
Cena za elektrickú energiu, studenú a teplú vodu, plyn a cena za  teplo 
je vyčíslená  spolu vo výške 16,-EUR/ m2/rok plus DPH. 
Nájomný priestor má merače na elektrickú energiu, studenú a teplú 
vodu a plyn. 

Doba nájmu Nájom sa plánuje uzatvoriť na dobu určitú v trvaní 60 mesiacov odo 
dňa protokolárneho prevzatia predmetu nájmu. 

Zdôvodnenie výberu 
nájomcu 

Predkladanou žiadosťou sa žiada o súhlas s prenájmom nebytového 
priestoru nájomcovi – víťazovi verejného obstarávania nadlimitnej 
zákazky na poskytnutie služby s názvom: „Zabezpečenie stravovania 
formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne“, 
vyhlásenej prenajímateľom ako verejným obstarávateľom podľa 
ustanovenia § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní), na základe metodického  
usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie a v súlade s oznámením  
o vyhlásení verejného obstarávania. 
Predmetom zákazky je primárne zabezpečenie stravovania študentov 
UK a iných verejných vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia, 
ako aj iných pridružených osôb formou ekonomického prenájmu 
stravovacieho zariadenia - vysokoškolskej jedálne pozostávajúceho  
z plne zariadenej jedálne, kuchyne, kancelárií a pridruženého zázemia a 
zabezpečenie mesačného zúčtovávania príspevku na stravovanie  
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za jedlá s nárokom na príspevok na stravovanie vydané úspešným 
uchádzačom v príslušnom kalendárnom mesiaci študentom verejných 
vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia v tomto stravovacom 
zariadení za podmienok určených v zmluve o poskytnutí dotácie  
na príslušný kalendárny rok uzatvorenej medzi verejným 
obstarávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a za podmienok určených v metodike rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný 
kalendárny rok ustanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky zo strany uchádzača (nájomcu) voči 
verejnému obstarávateľovi (prenajímateľovi - žiadateľovi). 
Uchádzači museli preukázať, že nemajú podlžnosti voči štátu (jedna  
z  podmienok osobného postavenia), a doložiť referenciu vo výške 
minimálne 620 000 poskytnutých jedál za predchádzajúce tri roky ako 
dôkaz, že dokážu zabezpečiť poskytovanie požadovaných služieb. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najvyššia ponúknutá cena  
za prenájom celého predmetu zákazky za päť rokov. 
Súťažne podklady ako aj celá dokumentácia verejného obstarávania sú 
 k dispozícii na :                              
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13893/summary?fbclid=IwAR
3au2foc9jLPdl2JAaHnznf33A6BvGcv79Ahn-PkZrExDrVAEI035oMP3U. 

Technické 
zhodnotenie 
predmetu nájmu 

Nájomca je povinný vykonať technické zhodnotenie predmetu nájmu 
v rozsahu:   rekonštrukcia lapača tukov.   

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

 
 
Bod č. 8: Doplnenie a schválenie členov do stálych komisií AS UK 

 Predseda volebnej a mandátovej komisie Mgr. Gašpar Fronc vyzval senátorov, ktorí sa 

chcú zapojiť do činnosti komisií, aby predniesli svoje návrhy. 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. sa vzdala členstva vo finančnej komisii. Bc. Adam Kubinec 

prejavil záujem pracovať v ubytovacej komisii. Doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD. tlmočila 

záujem ospravedlnenej senátorky Mgr. Ester Federlovej pracovať v komisii pre rozvoj a IT. 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. dala hlasovať o návrhoch spoločne. 

č. hlas. hlasujúcich kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 45 23 45 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 19/15.12.2021 

Akademický senát UK volí  
I. 

Bc. Adama Kubinca za člena Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a  
II. 

Mgr. Ester Federlovú za členku Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK. 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13893/summary?fbclid=IwAR3au2foc9jLPdl2JAaHnznf33A6BvGcv79Ahn-PkZrExDrVAEI035oMP3U
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13893/summary?fbclid=IwAR3au2foc9jLPdl2JAaHnznf33A6BvGcv79Ahn-PkZrExDrVAEI035oMP3U
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Bod č. 9: Voľba zástupcu ŠČAS UK do ŠRVŠ na volebne obdobie 2021 – 2024 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala podpredsedov AS UK  
zo študentskej časti o predloženie návrhov a poverila predsedu Volebnej a mandátovej komisie 
Mgr. Gašpara Fronca riadením voľby. 

Podpredseda Bc. Matej Gajdoš navrhol JUDr. Filipa Vincenta. Žiaden ďalší návrh nebol podaný. 

Čas potrebný na prípravu tajného hlasovania využila predsedníčka senátu a dala slovo novému 
predsedovi Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK, aby informoval o aktivitách 
komisie. Predseda Mgr. Askar Gafurov informoval o tom, že sa komisia podrobne oboznamuje 
so situáciou v nefakultných súčastiach UK. Bližšie informoval o Vydavateľstve UK 
a Psychologickej poradni UK. Predstavitelia týchto súčastí pripravia informácie pre plénum AS. 
Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená a je k dispozícii senátu. 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie Mgr. Gašpar Fronc informoval členov študentskej 
časti AS UK o podrobnostiach k hlasovaniu. Tajné hlasovanie prebehlo prostredníctvom 
systému ADoodle. 
 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba zástupcu študentskej časti AS UK do ŠRVŠ  
(I. kolo) 

Počet všetkých členov študentskej časti AS UK:       26 
Počet prítomných členov študentskej časti AS UK:    20 
Počet zúčastnených na hlasovaní:  19 
 

kandidát počet získaných hlasov kvórum 

1. JUDr. Filip Vincent                              17 14 

 

Uznesenie č. 20/15.12.2021 

Študentská časť Akademického senátu UK volí JUDr. Filipa Vincenta za delegáta 
študentskej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v Študentskej 
rade vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024. 
 

Bod č. 10: Vyhlásenie riadnych volieb do ŠRVŠ za volebné obvody FTVŠ UK, FSEV UK 

Predseda Volebnej a mandátovej komisie Mgr. Gašpar Fronc informoval členov senátu 

o nutnosti vyhlásiť voľby do ŠRVŠ za volebné obvody FTVŠ UK, FSEV UK. V predchádzajúcej 

voľbe sa na FTVŠ UK neprihlásil žiaden kandidát. Na FSEV UK bola voľba vyhlásená  

za neplatnú kvôli porušeniu pravidiel. Zároveň informoval o potrebe opakovať hlasovanie 

v doplňovacích voľbách do AS UK za zamestnaneckú časť  FSEV UK. 

V rozprave  RNDr. Róbert Kysel, PhD. žiadal o upresnenie, či ide o riadne alebo doplňovacie 

voľby. Mgr. Gašpar Fronc odpovedal, že ide stále o riadne voľby, nakoľko na obidvoch fakultách 

z uvedených dôvodov ešte riadne voľby v pôvodne stanovenom termíne riadnym spôsobom 

neprebehli. Nakoľko neboli ďalšie otázky, senát pristúpil k hlasovaniu. 
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č. hlas. hlasujúcich Kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 47 24 47 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 21/15.12.2021 

Akademický senát UK podľa čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1  
Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 - 2024  
vo volebných obvodoch  FTVŠ UK, FSEV UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 20. 12. 2021  
do 4. 3. 2022. 
 

Bod č. 11: Rámcový harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií 
v letnom semestri akademického roka 2021 /2022 

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

riadnych zasadnutí AS UK v letnom semestri 2021/2022. V rozprave sa nikto neprihlásil. 

Predsedníčka AS dala o návrhu hlasovať. 

č. hlas. hlasujúcich Kvórum za proti zdržal sa výsledok 

10 49 25 49 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 22/15.12.2021 

Akademický senát UK schvaľuje Harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií  
v letnom semestri akademického roka 2021/2022. 
 

Bod č. 12:    Informácie študentskej časti Akademického senátu UK. 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala predstaviteľov 

študentskej časti AS UK o informácie. Bc. Matej Gajdoš informoval, že ŠČ AS UK navrhla 

svojich nominantov do Akreditačnej rady UK a do Rady kvality.  

V rozprave k tomuto bodu sa doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. sa opýtal zástupcov študentskej 

časti AS, či majú informácie o plánovaných zasadnutiach novozvolenej ŠRVŠ a úlohe 

neštudentky Renáty Hall v študentskej reprezentácii. JUDr. Filip Vincent uviedol, že má 

informácie o jej stiahnutí z pracovnej skupiny k novele zákona o VŠ a že jej v tomto smere 

vedenie ŠRVŠ vyslovilo nedôveru. Mgr. Zuzana Bujačková informovala, že valné zhromaždenie 

ŠRVŠ, na ktorom novozvolení reprezentanti dostanú menovacie dekréty, je plánované v dňoch 

13. – 15. januára. Na tomto zhromaždení sa majú prerokovať aj otázky súvisiace s novelou. 

Uviedla, že minimálne predsedníctvo ŠRVŠ nie je v otázkach novely koherentné a ozývajú sa aj 

výrazné pronovelové hlasy. Preto je potrebné, aby sa delegáti v ŠRVŠ za UK na rokovanie 

pripravili. Bc. Matej Gajdoš informoval, že sa plánuje stretnutie delegátov v ŠRVŠ za UK  
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pred valným zhromaždením, ako to bývalo tradíciou aj doteraz. V odpovedi na otázku  

RNDr. Róberta Kysela, PhD. Mgr. Zuzana Bujačková uviedla, že v súčasnom predsedníctve 

ŠRVŠ sú iba dvaja členovia, ktorí aj majú status študenta a sú to členovia s výrazne 

pronovelovým postojom. RNDr. Róbert Kysel, PhD. v reakcii s poľutovaním skonštatoval, že 

študentov reprezentujú neštudenti. Doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. vyjadril podporu 

delegátov v ŠRVŠ za UK v ich úsilí. Mgr. Askar Gafurov konštatoval, že v poslednej dobe bola 

účasť delegátov za UK na rokovaniach veľmi nízka a vyzval novozvolených delegátov 

k aktívnemu prístupu. Ďalej upresnil, že aj na európskej úrovni v Európskej študentskej únii 

funguje rovnaký systém a študentov zastupujú aj neštudenti. RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

situáciu komentoval prirovnaním, že je nepredstaviteľné, aby prezidentom rektorskej 

konferencie bol niekto, kto nie je rektor. Tento model, ktorý si pred viacerými rokmi ŠRVŠ 

zvolila, sa práve v kritických situáciách ukazuje ako nešťastný. 

 

Bod č. 13:  Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých 
škôl   

 Nakoľko predseda RVŠ nebol prítomný, otázky súvisiace so ŠRVŠ už boli zodpovedané 
a nikto nemal ďalšie informácie, predsedníčka AS UK prešla k nasledujúcemu bodu. 

 
Bod č. 14: Rôzne 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal, či sú už nejaké informácie o stave metodiky rozpisu 

dotácie na rok 2022. Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, že 

vedenie UK zatiaľ k tomu žiadne informácie nemá. 

 

Bod č. 15: Záver 

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

účasť na zasadnutí aj za prácu počas celého semestra. K poďakovaniu pripojila prianie krásnych 

sviatočných chvíľ a zasadnutie ukončila. 

Koniec zasadnutia:  17:13 hod. 

Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD.  

    tajomník AS UK 

 

             prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

                predsedníčka Akademického senátu UK 

 

Návrhová komisia: 

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.  ................................................................ 

 

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.   ................................................................. 

 

Bc. Boris Bobáľ       ................................................................ 


