
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Bratislava 03.06. 2019 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 32. zasadnutia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave 

 dňa 31. mája 2019 o 14.00 hod. 

 

Miesto konania zasadnutia: Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava 

(zasadačka rektora UK, 1. poschodie) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu (podľa pozvánky): 

 

1. Otvorenie, schválenie programu.   

2. Voľba podpredsedu Správnej rady UK. 

3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.  

3.1. Aktuálne dianie na UK. 

3.2. Informácie týkajúce sa Vedeckého parku UK. 

3.3. Informácie týkajúce sa rekonštrukcie VMĽŠ – Mlyny UK. 

3.4. Náčrt koncepcie PR.  

3.5. Náčrt novej koncepcie týkajúcej sa správy majetku. 

4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na predaj pozemkov v k. ú. Martin.  

5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena k. ú. 

Modra.  

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.  

7. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2018. 

8. Rôzne.  

9. Záver.  

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu. 

 

Predseda Správnej rady UK Ing. Róbert Šimončič, CSc. otvoril zasadnutie a privítal 

prítomných členov Správnej rady UK a členov Vedenia UK. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

S PR Á V NA  RA D A  

Šafárikovo námestie 6, P . O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 



 

Predseda SR UK vyzval na predkladanie návrhov na doplnenie programu. Keďže žiadne 

návrhy nezazneli, dal hlasovať o programe podľa pozvánky. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 11 6 11 0 0 

 

Uznesenie č. 1 

 

Správna rada UK schvaľuje program 32. zasadnutia Správnej rady UK dňa 31. mája 

2019 takto: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu.   

2. Voľba podpredsedu Správnej rady UK. 

3. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK.  

3.1. Aktuálne dianie na UK. 

3.2. Informácie týkajúce sa Vedeckého parku UK. 

3.3. Informácie týkajúce sa rekonštrukcie VMĽŠ – Mlyny UK. 

3.4. Náčrt koncepcie PR.  

3.5. Náčrt novej koncepcie týkajúcej sa správy majetku. 

4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na predaj pozemkov v k. ú. 

Martin.  

5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného 

bremena k. ú. Modra.  

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.  

7. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2018. 

8. Rôzne.  

9. Záver.  

 

Bod č. 2: Voľba podpredsedu Správnej rady UK. 

 

Predseda SR UK vyzval členov SR UK na podávanie návrhov na funkciu podpredsedu SR 

UK. Predseda SR UK navrhol ako kandidáta na podpredsedu SR UK doc. MUDr. Daniela 

Böhmera, PhD., predsedu Akademického senátu UK. Navrhnutý kandidát vyslovil 

s kandidatúrou ústny súhlas. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba podpredsedu SR UK 

kandidát za proti zdržal sa kvórum 

1. doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 11 0 0 10 

 

 



Uznesenie č. 2 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 

UK v Bratislave tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. za 

podpredsedu Správnej rady UK v Bratislave na funkčné obdobie od 31. mája 2019 do 

31. mája 2021. 

 

Bod č.3: Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

 

Predseda SR UK udelil slovo rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. 

 

3.1. Aktuálne dianie na UK.   

Rektor UK informoval o dopoludňajšej akcii „Raňajky s rektorom“ – tlačovej konferencii. 

Uviedol, že jednou z priorít UK je transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní 

dôležitých postov. Za tým účelom podpísal Memorandum o spolupráci s Nadáciou zastavme 

korupciu. 

Rektor UK uviedol, že UK podpísala memorandum s mestom Bratislava. UK chce s mestom 

spolupracovať na motivácií mladých študovať v hlavnom meste. Bratislava má ambíciu byť 

študentským mestom. 

Rektor UK ďalej informoval, že Vedenie UK vyjadrilo podporu Spoločnému vyhláseniu rady 

vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam,  ktoré boli včlenené do 

zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019 

bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či s odbornou verejnosťou. 

 

3.2. Informácie týkajúce sa Vedeckého parku UK. 

Rektor UK informoval, že výberová komisia pre výber riaditeľa Vedeckého parku UK 

rektorovi neodporučila žiadneho z kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa Vedeckého 

parku UK, preto dočasne poveril vedením od 1. júna 2019 prorektora prof. RNDr. Jozefa 

Masarika, DrSc. 

 

3.3. Informácie týkajúce sa rekonštrukcie VMĽŠ – Mlyny UK. 

Rektor UK informoval o prerušení pripravovanej rekonštrukcie a o odvolaní riaditeľa VMĽŠ 

– Mlyny UK Mgr. Róberta Gulu, MBA, MSc., a to z dôvodu neefektívneho manažovania 

projektu. Na vypracovanie novej projektovej dokumentácie bude vyhlásené nové verejné 

obstarávanie. Vedením rektor UK dočasne poveril Mgr. Róberta Zsemberu. Žiadosti 

o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku od odvoleného riaditeľa rektor UK 

stiahol. 

 

Rektor UK ďalej informoval o myšlienke vybudovania univerzitného kampusu v Mlynskej 

doline, s cieľom prepojiť akademický a sociálny život študentov.  

 

Následne prebehla diskusia k informáciám uvedeným rektorom UK. JUDr. Ivo Nesrovnal, 

LLM. uviedol, že spoluprácu s mestom považuje za správnu a dodal, že veľa študentov 

zároveň predstavuje pre mesto záťaž, ktoré mesto hradí z vlastných zdrojov. RNDr. Pavol 

Demeš, CSc. uviedol, že nové Vedenie UK urobilo pokrok čo sa týka propagácie UK a jej 



prezentácie aj na sociálnych sieťach. Ing. Elena Kohútiková, PhD. uviedla, že o novele 

zákona nebola informovaná. Mgr. Jozef Jurkovič informoval, že išlo o iniciatívu poslancov 

a akademická obec vysokých škôl má stále právo rektora (dekanov) na ďalšie funkčné 

obdobia nezvoliť. Dodal, že vhodnejšie by bolo, keby proces prijatia bol komunikovaný 

s orgánmi reprezentácie vysokých škôl. Spýtal sa, aká je konkrétna predstava univerzitného 

kampusu. Ing. Miroslav Trnka uviedol, že myšlienku vybudovania kampusu podporuje. 

Rektor UK uviedol, že by chcel čo najviac možností sústrediť do Mlynskej doliny – 

ubytovanie, športoviská, možnosť sociálneho vyžitia a vytvoriť kampus podobný iným 

univerzitám vo svete. K rekonštrukcii internátov rektor UK dodal, že ide o najstaršie 

internáty, preto je táto rekonštrukcia neporovnateľná s rekonštrukciami iných internátov. 

Uviedol, že za zlyhaním je reťazec nešťastných udalostí a zlyhal tiež vnútorný kontroling, 

ktorý chce vybudovať nanovo.  

Viacerí členovia SR UK vyjadrili, že v prípade potreby vyjadria stanovisko k ustanoveniam, 

ktoré boli včlenené do zákona o vysokých školách. 

Rektor UK na žiadosť predsedu SR UK informoval o zrušení indexov na UK. Uviedol, že na 

univerzitnej úrovni budú indexy zrušené a fakulty, ktoré si ich chcú ponechať, tak môžu 

urobiť prijatím uznesenia akademickým senátom fakulty. 

 

3.4. Náčrt koncepcie PR.  

Prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. informoval o novinkách 

týkajúcich sa vylepšenia komunikácie UK navonok aj dovnútra, ktoré sa týkajú portálu na 

webe UK, emailového newsletteru, vizuálnej kultúry, budovy UK – vyčistenie vestibulu od 

vizuálneho smogu a jeho lepšieho osvetlenia, propagácie UK (tričká, mikiny) a účasti UK na 

rôznych podujatiach (Gaudeamus Slovakia 2019, festival Pohoda, Noc výskumíkov), 

pokračovanie v spolupráci s divadlom Aréna či o myšlienke reprezentačného plesu UK. 

Prorektor spolu s rektorom UK poďakovali RNDr. Pavlovi Demešovi, CSc. za spoluprácu 

s uvedeným. 

Členovia SR UK tiež ocenili označenia UK a divadla Aréna na príslušných zastávkach MHD. 

Mgr. art. Juraj Kukura uviedol, že si váži spoluprácu UK s divadlom a vybudovanie detskej 

univerzity.  

 

3.5. Náčrt novej koncepcie týkajúcej sa správy majetku. 

Prorektorka pre správu majetku a investície JUDr. Jana Duračinská, PhD. informovala 

plánovanom audite a o stanovených cieľoch, ktoré sa týkajú najmä odstraňovania vizuálneho 

smogu, elektronizácie vo vzťahu k evidencii majetku, zjednotenia cien nájomného a sociálnej 

politiky – využitie ubytovania pre mladých zamestnancov a doktorandov. 

 

Predseda SR UK otvoril diskusiu. Mgr. Jozef Jurkovič sa spýtal na pravdivosť informácií 

týkajúcich sa potreby UK ohľadom ďalších priestorov. Rektor UK uviedol, že rozšírenie je 

nevyhnutné, nakoľko dve fakulty spolu s Rektorátom UK sídlia v jednej budove, čo spôsobuje 

problémy; každá fakulta by mala mať vlastnú budovu. Cieľom je tiež urobiť prehľad 

v nájmoch a priblížiť ceny za nájom komerčným cenám.  

 

 



Bod č. 4: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na predaj 

pozemkov v k. ú. Martin.  

 

Rektor UK informoval o dlhodobom ciele výstavby Nemocnice budúcnosti, na ktorý bol 

uznesením udelený aj súhlas vlády SR. Nová fakultná nemocnica má byť vybudovaná na 

pozemkoch patriacich mestu Martin. Stavebníkom bude akciová spoločnosť vytvorená 

s Ministerstvom zdravotníctva. Rektor UK uviedol, že návrh bol schválený AS UK dňa 15. 

mája 2019.  

Mgr. Jozef Jurokovič sa spýtal, čo sa stane v prípade, že budú aj iní záujemcovia. Rektor UK 

uviedol, že predaj sa uskutoční prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, v ktorej bude 

vyhradené právo súťaž zrušiť. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 11 10 11 0 0 

 

Uznesenie č. 3 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje § 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 návrh rektora UK na predaj pozemkov, a to na základe 

obchodnej verejnej súťaže podľa § 5 ods. 1 zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom. 

Predaj sa týka pozemkov, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, zapísané na liste 

vlastníctva č. 4733, k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin, parc. č. 7685/4 o výmere 

9709 m
2
, 7685/10 o výmere 5016 m

2
, 7684/2 o výmere 16847 m

2
, 7684/6 o výmere 28712 

m
2
, 7685/2 o výmere 5725 m

2
, 7685/9 o výmere 4857 m

2
. Cena predmetných 

nehnuteľností nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom. 

 

Bod č. 5: Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie 

vecného bremena k. ú. Modra.  

 

Rektor UK informoval o žiadosti manželov na zriadenie vecného bremena za účelom práva 

prechodu, prejazdu a zriadenia inžinierskych sietí. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 11 10 11 0 0 

 

Uznesenie č. 4 

 

Správna 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  „in rem“ 

na dobu neurčitú na časť pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný 



na liste vlastníctva č. 2758 (ďalej len „pozemok č. 5840/2“)  ktorý je vo výlučnom 

vlastníctve UK, v prospech vlastníkov pozemku parc. č. 5817, katastrálne územie 

Modra, zapísaný na liste vlastníctva č. 6056 (ďalej len „pozemok č. 5817“). Podľa 

znaleckého posudku č. 13/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Kovačovským je 

všeobecná hodnota vecného bremena – práva prechodu a prejazdu a práva uloženia 

inžinierskych sietí cez pozemok č. 5840/2 stanovená vo výške 1 110,00 € bez DPH. Záber 

vecného bremena na pozemku č. 5840/2 bude 119 m² podľa GP č. 95/2018. 

 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) prechodu a prejazdu na pozemok č. 5817, 

b) zriadeniu a uloženiu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod), 

c) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii. 

 

Nasledoval bod č. 7 a až po ňom bod č. 6. 

 

Bod č. 7: Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2019. 

 

Predseda SR UK informoval o obsahu Správny o činnosti SR UK a dal hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 11 6 11 0 0 

 

Uznesenie č. 5 

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady UK v Bratislave za rok 2018. 

 

Bod č. 6: Výročná správa o činnosti UK za rok 2018.  

 

Prorektorka pre rozvoj a kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. stručne informovala 

o obsahu Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018.  

Následne prebehla diskusia. Prorektor pre vonkajšie vzťahy uviedol, že UK z Výročnej 

správy vyberá informácie, ktoré šíri. RNDr. Eva Viglašová, PhD. sa spýtala, či niekto 

vyhodnocuje ratingy. Prorektora pre rozvoj a kvalitu uviedla, že sa tomu venuje Oddelenie 

stratégií a analýz RUK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 11 6 11 0 0 

 

 

 



Uznesenie č. 6 

 

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 po prerokovaní berie na vedomie Výročnú správu o činnosti UK 

v Bratislave za rok 2018. 

 

Bod č. 8: Rôzne. 

 

Kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. informovala o návrhu Rozpočtu výnosov 

a nákladov na rok 2019 a o Výročnej správe o hospodárení UK za rok 2018. Uviedla, že 

hospodársky výsledok je kladný. Náklady sú spojené najmä so mzdami, opravami a údržbami, 

spotrebou energií a pod. Čo sa týka výnosov, najväčší  podiel je z dotácií. Rozdelenie zisku sa 

navrhuje medzi fakulty, ktoré zisk vytvorili. Došlo k poklesu na JLF UK v Martine – strata je 

viac ako 1milión eur; spôsobená je neprenajímaním priestorov, ktoré doteraz JLF UK 

prenajímala.  

Oba dokumenty budú predložené SR UK na schválenie po schválení Akademickým senátom 

UK. 

 

Predseda SR UK informoval o príprave nového Štatútu SR UK. Tajomníčka SR UK uviedla 

najdôležitejšie zmeny v Štatúte, ktoré sa týkajú odstránenia pochybností pri potrebnom počte 

hlasov pri hlasovaní, kde sa vyžaduje súhlas 2/3 členov SR UK, ďalej plánovania zasadnutí či 

účasti na zasadnutí na základe splnomocnenia. Návrh bude zaslaný členom SR UK na 

vyjadrenie. 

 

Rektor UK pozval členov SR UK na oslavy 100. výročia UK. 

 

Bod. č. 9: Záver. 

 

Predseda SR UK poďakoval členom SR UK a členom Vedenia UK za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Koniec: 16:20 hod. 

 

Zapísala: JUDr. Veronika Bačíková 

  tajomníčka SR UK 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

                                                                                              predseda Správnej rady UK 

 


