Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave
Správa o činnosti za rok 2013
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 verejnej vysokej
školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy
správu o svojej činnosti. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje
najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach,
odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej školy a súpis jej rozhodnutí.
A. Správa o činnosti
V roku 2013 sa uskutočnili dve písomné hlasovania a dve zasadnutia Správnej rady
UK v Bratislave:
1. v termíne od 08. januára do 21. januára 2013 sa uskutočnilo písomné hlasovanie, ktorým
boli prijaté nasledovné uznesenia:
• č. 1/2013 p. r.
"Správna rada UK 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 s ú h l a s so zriadením vecného bremena na
nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú, na pozemok
parc. č. 2975/2, ktorý sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Karlova Ves, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 744/7, 744/20, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27,
2975/28, 2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely uloženia prípojok k inžinierskym sieťam plynovej prípojky v dĺžke 67,52 m a kanalizačnej prípojky v dĺžke 144,15 m, ktoré spolu
tvoria záber 106 m2 a prístupu k nim v šírke najviac 5 m od osi uloženia za jednorazovú
odplatu 105,03 eur/m2 plus DPH“.
• č. 2/2013 p. r.
"Správna rada UK 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 s ú h l a s so zriadením vecného bremena na
nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú, na pozemok
parc. č. 3036/1, ktorý sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Karlova Ves, katastrálne
územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK,
v prospech vlastníka pozemkov parc. č. 744/7, 744/20, 744/24, 744/25, 744/26, 744/27,
2975/28, 2975/41, k. ú. Karlova Ves pre účely uloženia kanalizačnej prípojky v rozsahu
5,04 m x 1 m a prístupu k nej v šírke najviac 5 m od osi uloženia za jednorazovú odplatu
105,03 eur/m2 plus DPH“.
• č. 3/2013 p. r.
"Správna rada UK 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 s ú h l a s so zriadením vecného bremena na
nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave na dobu neurčitú, na pozemok
parc. č. 2975/2, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727, ktorý
je vo výlučnom vlastníctve UK v prospech
a) OTYK invest, s.r.o.

b) vlastníka pozemkov parc. č. 766/5, 766/6, 767/1, 768/3, 768/4, 768/5, 2975/9, 3035/11,
k. ú. Karlova Ves
c) vlastníka stavby Bytový dom Panoráma nachádzajúci sa na pozemkoch uvedených pod
písm. b),
obsahom ktorých je uloženie inžinierskych sietí – vodovodu a plynovodu v dĺžke 14,5 m a
právo prechodu a prejazdu cez pozemok za cenu 995,82 eur za uzavretie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena; pri zriadení vecného bremena sa doplatí suma podľa
rozsahu vecného bremena tak, aby cena za zriadenie vecného bremena bola primeraná.“
2. dňa 06. mája 2013 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Správnej rady UK, na ktorom bol
zvolený za nového predsedu Ing. Róbert Šimončič, CSc.
V súlade s navrhnutým programom rektor UK informoval členov správnej rady o rozdelení
štátnej dotácie fakultám a súčastiam UK v Bratislave na aktuálny rozpočtový rok
a o projektových zámeroch. V nadväznosti na tento bod programu bolo prijaté uznesenie
„Správna rada UK v Bratislave schvaľuje zámer nadobudnutia nehnuteľností v lokalite
Malá Hora v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý areál –
campus Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
Celková výmera pozemkov je 59 534 m², pričom konkrétne ide o pozemky:
- parc. č. 7684/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 16 847 m², druhom orná
pôda,
- parc. č. 7684/6 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 28 712 m², druhom orná
pôda,
- parc. č. 7685/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 5725 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/9 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 4857 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/5 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 3170 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/8 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 223 m², druhom trvalé
trávnaté porasty.
Správna rada UK v Bratislave schvaľuje zámer nadobudnutia uvedených nehnuteľností
najviac za kúpnu cenu 1 730 000,- eur určenú na základe znaleckého posudku
vypracovaného pre Jesseniovú lekársku fakultu UK v Martine č. 2/2013 na stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.“
3. v termíne od 01. októbra do 15. októbra 2013 sa uskutočnilo písomné hlasovanie, ktorým
boli prijaté nasledovné uznesenia:
• č. 4/2013 p. r.
„Správna rada UK v súlade s § 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
prerokovala Výročnú správu o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2012“.
• č. 5/2013 p. r.
„Správna rada UK v súlade s § 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 UK v Bratislave na rok 2013“.
• č. 6/2013 p. r.
„Správna rada UK 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 súhlas s návrhom rektora na právny úkon, ktorým chce Univerzita
Komenského v Bratislave nadobudnúť nehnuteľný majetok – kúpou pozemkov v lokalite
Malá Hora v Martine so zámerom vybudovať na uvedených pozemkoch celistvý areál –
campus Jesseniovej lekárskej fakuly UK. Celková výmera pozemkov je 59 534 m², pričom
sa konkrétne jedná o tieto pozemky:
- parc. č. 7684/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 16 847 m², druhom orná
pôda,
- parc. č. 7684/6 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 28 712 m², druhom orná
pôda,
- parc. č. 7685/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 5725 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/9 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 4857 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/5 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 3170 m², druhom trvalé
trávnaté porasty,
- parc. č. 7685/8 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 223 m², druhom trvalé
trávnaté porasty.
Správna rada UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s nadobudnutím vyššie
uvedených nehnuteľností najviac za kúpnu cenu 1 730 000,- eur, určenú na základe
znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností č. 2/2013.“
4. druhé zasadnutie správnej rady sa uskutočnilo dňa 29. 10. 2013. V súlade s navrhnutým
programom bol do funkcie podpredsedu znovuzvolený doc. MUDr. Daniel Bӧhmer. CSc.,
bol prerokovaný návrh novelizácie štatútu správnej rady a prebehla diskusia na tému
ďalšieho smerovania správnej rady.
B. Zoznam členov a ich účasť na zasadnutiach resp. písomných hlasovaniach:
• navrhnutí ministrom školstva:
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., kurátorka, Slovenská národná galéria
(1. funkčné obdobie, od 28. 05. 2009) – účasť 3x, neúčasť 1x
RNDr. Pavol Demeš, CSc., analytik German Marshall Fund US
(1. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011) – účasť 2x, neúčasť 2x
Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka predstavenstva a zástupkyňa gen. riaditeľa VÚB, a.s.
Bratislava
(1. funkčné obdobie, od 25. 07. 2011) – účasť 3x, neúčasť 1x
Mgr. Andrej Kolesík, poslanec NR SR
(1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 4x
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., vedúci Katedry sociálnej práce s deťmi a mládežou,
Fakulta
misijnej
práce
a tropického
zdravotníctva
J. Pavla II., VŠZaSP sv. Alžbety
(1. funkčné obdobie, od 28. 05. 2009) – účasť 4x
MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie
WHO na Slovensku (1. funkčné obdobie, do 16. 01. 2013,
2. funkčné obdobie od 28. 01. 2013) – účasť 4x

•

navrhnutí rektorom UK:

Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
(1. funkčné obdobie, od 08. 11. 2011) – účasť 3x, neúčasť 1x
Ing. Iveta Hanulíková, starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
(1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2010) – účasť 4x
Mgr. art. Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna
(1. funkčné obdobie, od 19. 07. 2013) – neúčasť 2x
PhDr. Peter Maráky, šéfredaktor, Pamiatkový úrad SR
(1. funkčné obdobie, do 01. 07. 2013) – účasť 2x
doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
(1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 3x, neúčasť 1x
Ing. arch. Andrej Petrek
(1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2009) – neúčasť 4x
Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ SARIO
(2. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011) – účasť 3x, neúčasť 1x
•

vymenovaní na návrh Akademického senátu UK:

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Lekárska fakulta UK, zástupca zamestnaneckej časti
(1. funkčné obdobie, od 30. 12. 2010) – účasť 4x
Mgr. Tomáš Charvát, zástupca študentskej časti, študent Prírodovedeckej fakulty UK
(1. funkčné obdobie, od 23. 11. 2011) – účasť 3x, neúčasť 1x

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda Správnej rady UK v Bratislave
V Bratislave dňa 07. 04. 2014

