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N á v r h   u zn es e n i a 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave  

podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015. 
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___________________________________________________________________________ 
 

Správa o činnosti za rok 2015 
 

V súlade s § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správna rada UK najmenej raz ročne 
vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UK správu o svojej činnosti.  
 Správa o činnosti Správnej rady UK obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, 
účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej 
vysokej školy a súpis jej rozhodnutí.  
 
 
A. Zloženie Správnej rady UK 
 

I.  
vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 
kurátorka, Slovenská národná galéria 

prvé (28. 05. 2009 – 27. 05. 2015) 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. 
analytik, German Marshall Fund US 

prvé (od 26. 05. 2011) 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. 
členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa, VÚB, a.s.  

prvé (od 25. 07. 2011) 

Mgr. Andrej Kolesík 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

prvé (od 20. 06. 2012) 

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

prvé (28. 05. 2009 – 27. 05. 2015) 

MUDr. Darina Sedláková, MPH 
riaditeľka, Kancelária WHO na Slovensku 

druhé (od 28. 01. 2013) 

Ing. Miroslav Trnka 
spoločník, ESET, spol. s r.o. 

prvé (od 12. 11. 2015) 

JUDr. Oszkár Világi 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s. 

prvé (od 12. 11. 2015) 

 
II.  

vymenovaní na návrh rektora UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

Ing. Bc. Pavol Frešo 
predseda, Bratislavský samosprávny kraj 

prvé (od 08. 11. 2011) 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

S P R  Á V N  A    R A  D  A  

Šafárikovo námestie 6, P .O.BOX 440  

814 99  Bratislava 1 
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Ing. Iveta Hanulíková 
exstarostka, Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

prvé (20. 03. 2009 – 19. 03. 2015) 

Mgr. art. Juraj Kukura 
riaditeľ, Divadlo Aréna 

prvé (od 19. 07. 2013) 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 
guvernér, Národná banka Slovenska 

prvé (od 12. 11. 2015) 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 
predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora 

druhé (od 20. 06. 2012) 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
primátor, Hlavné mesto SR Bratislava 

prvé (od 20. 04. 2015) 

Ing. arch. Andrej Petrek 
exstarosta, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

prvé (20. 03. 2009 – 19. 03. 2015) 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
generálny riaditeľ SARIO 

druhé (od 26. 05. 2011) 

 
III.  

vymenovaní na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej 
genetiky Lekárskej fakulty UK 

druhé (od 24. 03. 2015) 

 
IV.  

vymenovaní na návrh študentskej časti Akademického senátu UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

Mgr. Tomáš Kaščák 
študent, Fakulta managementu UK 

prvé (od 11. 02. 2014) 

 
 
Predseda Správnej rady UK 
Ing. Róbert Šimončič, CSc.  prvé funkčné obdobie od 06. 05. 2013 do 05. 05. 2015 
     druhé funkčné obdobie od 06. 05. 2015 

Podpredseda Správnej rady UK 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. druhé funkčné obdobie od 04. 05. 2015 
 
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady UK je podľa čl. 6 ods. 1 Štatútu 
Správnej radu UK dvojročné. 
 
 
B. Informácie o zasadnutiach a písomných hlasovaniach Správnej rady UK 
 
V roku 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia a tri písomné hlasovania Správnej rady UK. 
 
Písomné hlasovanie Správnej rady UK (23. februára 2015 - 6. marca 2015) 

Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenie č. 1/2015 p. r.  
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 Predmetom schváleného uznesenia je určenie osobného platu rektorovi UK prof. 
RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. podľa § 7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1. februára 2015. 
 
24. zasadnutie Správnej rady UK (4. mája 2015) 

Zasadnutie Správnej rady UK zvolal predseda Správnej rady UK na základe písomnej žiadosti 
rektora UK. Správna rada UK na zasadnutí prijala štyri uznesenia.  
 Správna rada UK tajným hlasovaním na nové dvojročné funkčné obdobie zvolila za 
predsedu Správnej rady UK Ing. Róberta Šimončiča, CSc. a za podpredsedu Správnej rady 
UK doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD., ktorí uvedené funkcie zastávali aj doposiaľ.  
 Správna rada UK schválila správu o svojej činnosti za rok 2014 a zobrala na vedomie 
informáciu rektora UK o návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 
ďalším súčastiam UK na rok 2015, pričom súčasne podporila návrh modelu Vedenia UK na 
rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015. 
 Rektor UK informoval členov Správnej rady UK o aktuálnych otázkach činnosti UK. 
 
Písomné hlasovanie Správnej rady UK (4. mája 2015 - 25. mája 2015) 

Keďže Správna rada UK nebola na zasadnutí dňa 4. mája 2015 uznášaniaschopná na prijatie 
uznesení o nakladaní s majetkom UK (podľa § 41 ods. 6 zákona o vysokých školách sa 
udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na majetkoprávne úkony vyžaduje súhlas 
najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK, t.j. 10 členov), predseda Správnej rady UK 
v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil návrhy predmetných uznesení na 
písomné hlasovanie.  
 Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenia č. 2/2015 p. r. - 5/2015 p. r. 
 
25. zasadnutie Správnej rady UK (19. novembra 2015) 

Zasadnutie Správnej rady UK zvolal predseda Správnej rady UK na základe písomnej žiadosti 
rektora UK. Správna rada UK nebola uznášaniaschopná (na zasadnutí bolo prítomných šesť 
členov, ospravedlnili sa šiesti členovia); prítomní členovia prerokovali materiály predložené 
na zasadnutie: Výročnú správu o činnosti UK za rok 2014, Výročnú správu o hospodárení UK 
za rok 2014 (súčasťou materiálu bol návrh na rozdelenie zisku UK za rok 2014 do 
jednotlivých finančných fondov UK), Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2015, návrhy 
na zriadenie vecných bremien na majetok UK. 
 Rektor UK informoval členov Správnej rady UK o aktuálnych otázkach činnosti UK. 
 
Písomné hlasovanie Správnej rady UK (19. novembra 2015 - 4. decembra 2015) 

Keďže Správna rada UK nebola na zasadnutí dňa 19. novembra 2015 uznášaniaschopná na 
prijatie uznesení, predseda Správnej rady UK v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady 
UK predložil návrhy uznesení k prerokovaným materiálom na písomné hlasovanie.  
 Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenia č. 6/2015 p. r. - 10/2015 p.r. 
 
 
C. Súpis uznesení Správnej rady UK 
 
Správna rada UK prijala v roku 2015 spolu 14 uznesení. 
 
Uznesenie č. 1/2015 p. r. 

V súlade s § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Správna rada UK v Bratislave určuje prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, 
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PhD., rektorovi UK v Bratislave, osobný plat podľa § 7a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
vo výške 5 845,- eur, a to s účinnosťou od 01. 02. 2015. 
 
Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. mája 2015 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí Ing. Róberta Šimončiča, CSc. 
za predsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 
6. mája 2015 do 5. mája 2017. 
 
Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. mája 2015 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela 
Böhmera, PhD. za podpredsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na 
funkčné obdobie od 4. mája 2015 do 3. mája 2017. 
 
Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. mája 2015 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 
za rok 2014. 
 
Uznesenie č. 4 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. mája 2015 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave  
a) berie na vedomie informáciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave o návrhu 
Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 
Komenského v Bratislave na rok 2015, 
b) berie na vedomie informáciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave o návrhu 
Rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity Komenského 
v Bratislave na rok 2015, 
c) po diskusii členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave a členov Vedenia 
Univerzity Komenského v Bratislave, aj na základe zváženia celkových možností 
financovania, podporuje návrh modelu Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave na 
rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam Univerzity 
Komenského v Bratislave na rok 2015. 
 
Uznesenie č. 2/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. 
č. 3047, 3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s., Bratislava, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti : 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených v písm. a) a b).  
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Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi na 
časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. 
Vecné bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
 
Uznesenie č. 3/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41  ods. 1 písm. a) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predchádzajúci písomný s ú h l a s s návrhom rektora UK na právny 
úkon, ktorým chce UK urobiť prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Martin a Vrútky. 
Konkrétne sa jedná o tieto nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK: 
1. Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin zapísané na 
LV č. 299 (ul. Sklabinská 26): 
a) Pozemky: 

- parc. č. 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druhom zastavané 
plochy a nádvoria,   

- parc. č. 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druhom zastavané 
plochy a nádvoria,  

b) Stavby: 
- Predklinické ústavy, súpisné číslo 156, postavené na pozemku parc.č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 
- budova Ústavu farmakológie 
- budova Ústavu verejného zdravotníctva 
- budova Ústavu patologickej fyziológie 
- budova Vrátnice 
- budova Centrálneho zverinca 
- objekt autogaráží  
- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 
- prefabrikované, panelové garáže. 

2. Pozemky a stavby v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na LV č. 2041 
(ul. J. Kalinčiaka 2): 

a) pozemok parc. č. 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druhom zastavané plochy 
a nádvoria, 
b) stavba - budova Ústavu molekulovej biológie súpisné číslo 3306, postavená na pozemku 
parc. č. 707/3. 
 
UK môže predať vyššie uvedené nepotrebné nehnuteľné veci na základe obchodnej verejnej 
súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako primeraná 
cena stanovená súdnym znalcom. 
 
Uznesenie č. 4/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na zriadenie vecných bremien ( uloženie nového káblového vedenia 
pod mostom Lafranconi a okolo Botanickej záhrady UK v Bratislave) na dobu neurčitú  

na pozemky parc. č. č.20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94, 
20822/116, 20822/95, 20822/103  ktoré sa nachádza v obci Bratislava, katastrálne 
územie Staré mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 3405  

na pozemky parc. č.  3175/16, 3175/12, 3174/3 3054/4, ktoré sa nachádzajú v obci 
Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č.727, 
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ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej Distribučnej a.s., 
obsahom ktorých je vybudovanie podzemného káblového vedenia. 
 
Uznesenie č. 5/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na založenie právnickej osoby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
 
Uznesenie č. 6/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 
neurčitú na pozemky parc. č. 3115/5, 3125/7, 3129/4, 3130/5, 3130/6, 3131/1, 3134/5, 3134/9, 
3155/11, 3155/12, 3155/13, 3155/14, 3155/15, 3155/16, 3155/17, 3155/18, katastrálne územie 
Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, 
v prospech Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 08/2010 vypracovanom spoločnosťou G 5 Geodeticko - obchodná spoločnosť, spol. 
s r.o. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach stavbu 
„Bratislava – Protipovodňová ochrana, Aktivita č. 3A, rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C 
PE 007, MČ Karlova Ves“, ako aj všetky aktivity spojené s jej prevádzkovaním, údržbou 
a opravami. 

Odplata za vecné bremeno predstavuje vzhľadom na náklady s vybudovaním stavby a jej 
verejnoprospešný charakter symbolické 1 €. 
 
Uznesenie č. 7/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 
neurčitú na pozemky parc. č. 2975/22, 2975/30, 2975/44 a 3017/2 katastrálne územie Karlova 
Ves, zapísané na liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech 
vlastníkov pozemku 744/8, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva 
č. 4034 v rozsahu vyznačenom v koordinačnej situácii (dĺžka plynovej prípojky 23,6 m 
a ochranné pásmo 47,2 m2). 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti UK strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie 
inžinierskych sietí - plynovej prípojky. Odplata za vecné bremeno je vo výške 950 €. 
 
Uznesenie č. 8/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského 
v Bratislave za rok 2014. 
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Uznesenie č. 9/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

I. 
schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2014, 

II. 
schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2014 podľa písomne 
predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 10/2015 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 4 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov Univerzity Komenského v Bratislave na 
rok 2015. 
 
 
D. Účasť členov Správnej rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach 
 

Zasadnutia SR UK Písomné hlasovania SR UK Meno a priezvisko 
04.05.2015 19.11.2015 február máj november 

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. p --- p p --- 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. p p --- p p 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. p p p p p 

Ing. Bc. Pavol Frešo p n p p p 

Ing. Iveta Hanulíková --- --- p --- --- 

Mgr. Tomáš Kaščák p p n p p 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. p o p p p 

Mgr. Andrej Kolesík p p p p p 

Mgr. art. Juraj Kukura o o p p p 

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. o --- p p --- 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. --- o --- --- n 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. p o n p p 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. o n --- n p 

Ing. arch. Andrej Petrek --- --- n --- --- 

MUDr. Darina Sedláková, MPH o p p n p 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. p p p p p 

Ing. Miroslav Trnka --- o --- --- p 

JUDr. Oszkár Világi --- o --- --- p 
 
p prítomný(á) 
n neprítomný(á) 
o ospravedlnený(á) 
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Správu o činnosti vypracoval: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 
tajomník Správnej rady UK 
 
 
Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2015 bola 
schválená uznesením č. XX zo zasadnutia Správnej rady UK dňa XX. marca 2016. 
 
 
 
 
 
 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
 




