
 

Z á p i s n i c a  

z elektronického hlasovania Akademického senátu JLF UK 

Dátum hlasovania: 4.5.-6.5.2020 

Predmet hlasovania:  

1. Návrh dekanky na zníženie cien nájomného 
2. Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
3. Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu so založením nadácie a vložením peňažného vkladu 

Počet členov AS JLF UK, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 28 

 

Prijaté uznesenia:  

 

1/2/2020 

AS JLF UK z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom SARS-

CoV-2019 vyslovuje súhlas so znížením cien nájomného od 16.03.2020 do ukončenia 

mimoriadnej situácie pre nájomcov: 

a) Vladimír Borko T 613, SZČO 

b) INKUR, s.r.o., 

c) Andrej Maťovčík, SZČO 

d) EUROLIFE MARTIN, s. r. o 

podľa prílohy, odporúča dekanke predložiť návrh na schválenie AS UK. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

1/2/2020 27 1 0 

 

 

2/2/2020 

AS JLF UK vyslovuje súhlas s nájmom nehnuteľného majetku pre nájomcov: 

a) Dojo Shotai, občianske združenie: nebytové priestory - telocvičňa aerobiku - sa 

nájomcovi prenechávajú na účely športovej činnosti - cvičenie aikido na dobu určitú od  

01. 07. 2020  do  30. 06. 2023, 

b) POS Media Slovakia, s. r. o.: nebytové priestory sa prenechávajú nájomcovi za účelom 

umiestnenia 4 kusov samolepiacich násteniek o rozmere 300x100 cm, z toho reklamná 

plocha 1 nástenky je 1,4 m2  na dobu určitú od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2023, 

c) PRO SKI a. s.: nebytové priestory sa nájomcovi prenechávajú za účelom umiestnenia 

pracovných prístrojov rádiovej siete vo vnútorných priestoroch (pod strechou) a miesto 

na streche pre umiestnenie 1 rádiovej antény a anténnych zvodov; na dobu určitú od  01. 

06. 2020 do 31. 05. 2025, 

podľa prílohy a odporúča dekanke predložiť návrh na schválenie AS UK. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

2/2/2020 27 1 0 

 

 

 

 

 



 

 

3/2/2020 

AS JLF UK vyslovuje súhlas:  

a) so založením nadácie JLF UK s názvom „Nadácia Jesseniana Martin“, sídlo: Malá Hora 

10701/4A, 036 01 Martin, Slovenská republika 

b) s poskytnutím peňažného vkladu vo výške 6.639 € (slovom šesťtisícšesťstotridsaťdeväť 

eur) do nadačného imania pri zakladaní nadácie, a to z finančných prostriedkov z 

vlastných výnosov JLF UK. 

 

 

hlasovanie za proti zdržal sa 

3/2/2020 28 0 0 

 

 

 

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

predsedníčka AS JLF UK 


