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Správa o činnosti za rok 2014 

 

 

 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 2014 sa uskutočnili tri zasadnutia a dve písomné hlasovania Správnej rady UK 

v Bratislave:  

 

1. dňa 23. apríla 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie, ktoré bolo zvolané na žiadosť rektora 

UK s návrhom na prerokovanie návrhu Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2014 

– 2024 a schválenie návrhov rektora na právne úkony. Predložené dokumenty boli 

prerokované, správna rada nebola uznášania schopná – zúčastnilo sa 7 členov. Na základe 

uvedeného predseda správnej rady rozhodol o prijatí uznesení písomným hlasovaním. 

 

2. v termíne od 06. mája do 21. mája 2014 sa uskutočnilo písomné hlasovanie, ktorým boli 

prijaté nasledovné uznesenia: 

 uznesenie č. 1/2014 p. r. 

„Správna rada UK v Bratislave pozitívne hodnotí predložený návrh Dlhodobého 

zámeru rozvoja UK v Bratislave na obdobie 2014 – 2024 a žiada Vedenie UK, aby 

každoročne predkladalo jeho hodnotenie správnej rade.“ 

 uznesenie č. 2/2014  p. r. 

"Správna rada UK v Bratislave u d e ľ u j e  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 so zriadením budúcich 

vecných bremien na nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave 

bezodplatne na dobu neurčitú na pozemok parc. č. 2930, katastrálne územie Karlova 

Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK 

v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. obsahom ktorých je: 

a) vybudovanie transformačnej stanice pre objekt Átriové domy, ktorej súčasťou 

budú elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane SO 01 – VN 

prípojka. 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými 

osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností 

uvedených v a) a b).“ 

 uznesenie č. 3/2014  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 súhlas so zriadením 

vecného bremena na nehnuteľný majetok Univerzity Komenského v Bratislave na 
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dobu neurčitú na pozemok parc. č. 20822/117 o výmere 62 m
2
, katastrálne územie 

Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 3405, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 

UK v prospech vlastníka stavby trafostanice súp. č. 7650, druh stavby „iná budova“, 

postavenej na pozemku UK, vedenej na liste vlastníctva 8278, obsahom ktorého je 

povinnosť strpieť postavenú stavbu trafostanice a vstup oprávneného na pozemok UK 

za jednorazovú odplatu 4 420,00 € plus DPH.“ 

  

3. dňa 30. júna 2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie, ktoré bolo zvolané na základe žiadosti 

rektora UK s návrhom na schválenie Rozpočtu výnosov a nákladov UK na rok 2014,  

návrhu rektora na právne úkony a prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK 

v Bratislave za rok 2013. Správna rada UK po prerokovaní predložených dokumentov 

právoplatne prijala: 

 uznesenie č. 1: 

„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 2014“. 

 uznesenie č. 2 

„Správna rada UK udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách v znení neskorších predpisov,  predchádzajúci písomný súhlas 

s návrhom rektora na právny úkon, ktorým chce Univerzita Komeského uzavrieť 

zmluvu o zriadení budúcich vecných bremien bezodplatne na dobu neurčitú na parc. č. 

č. 3047, 3048/7, 3048/9, 3048/10 a 3051/1 katastrálne územie Karlova Ves, obec 

Bratislava-m.č. Karlova Ves, okres Bratislava IV., zapísané na liste vlastníctva č. 727 

vedenom Obvodným úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktoré sú vo výlučnom 

vlastníctve UK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena: 

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, IČO: 36361518, obsahom ktorého je 

povinnosť budúceho povinného (UK) ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti 

strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu 

povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); 

Vecné bremeno uvedené pod písm. a) a vecné bremeno uvedené pod písm. b) sa zriadi 

na časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, 

ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený na vlastné náklady. Vecné bremeno 

podľa písm. c) sa zriadi na celú budúcu zaťaženú nehnuteľnosť.“ 

 uznesenie č. 3 

„ V súlade s § 41 ods. 2 písm.) b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v platnom znení Správna rada UK v Bratislave prerokovala Výročnú správu o činnosti 

Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2013. Oceňuje významné výsledky 

univerzity dosiahnuté v univerzitou - predovšetkým medzinárodné postavenie 

v rebríčku URAP, kvalitu vedeckej činnosti reprezentovanú špičkovými 

a nadpriemernými vedeckými kolektívmi a dosahovaným vedeckým výkonom v rámci 

Slovenskej republiky.  

Správna rada UK v Bratislave odporúča Vedeniu UK zabezpečiť vo výročnej správe 

- lepšiu medializáciu výsledkov činnosti univerzity 

- informovanie o koncepčnej práci správnej rady 

- zvýšenie kvality prezentácie vedeckých prác.“ 
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4. dňa 30. 10. 2014 sa konalo riadne zasadnutie zvolané na základe žiadosti rektora 

s návrhom na schválenie Výročnej správy o hospodárení za rok 2013 a návrh na rozdelenie 

zisku za rok 2013 a návrhov rektora na právne úkony.  

Predložené dokumenty boli prerokované, hlasovanie o uzneseniach sa neuskutočnilo, 

nakoľko správna rada nebola uznášania schopná – zúčastnilo sa 6 členov. Predseda 

správnej rady rozhodol o prijatí uznesení písomným hlasovaním. 

 

5. v termíne od 05. do 20. novembra 2014 sa uskutočnilo písomné hlasovanie, ktorým boli 

prijaté nasledovné uznesenia: 

 uznesenie č. 4/2014 p. r. 

„V nadväznosti na § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom 

znení Správna rada UK v Bratislave schválila Výročnú správu o hospodárení Univerzity 

Komenského v Bratislave za rok 2013 a rozdelenie zisku za rok 2013.“ 

 uznesenie č. 5/2014 p. r.  

"Správna rada UK v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. a) a c) zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov predchádzajúci písomný súhlas so 

A) zriadením vecného bremena na časti pozemku parc. č. 2975/30, ktorý sa nachádza  

v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je 

zapísaný na liste vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK v Bratislave, 

obsahom ktorého je právo prechodu a prejazdu, v prospech vlastníka pozemku parc. č. 

743/10, ktorý sa nachádza v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, 

okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 3787 a je vo výlučnom 

vlastníctve Ing. Anny Veisovej, r. Sumbalovej, Kupeckého 15, Bratislava, v rozsahu 

cca 19,5 m2, za odplatu vo forme poskytovania služieb údržby zelene na uvedenom 

pozemku UK parc. č. 2975/30; 

B) zámenou časti pozemku parc. č. 2975/30 ktorý sa nachádza v k.ú. Karlova Ves, 

obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste 

vlastníctva č. 727 a je vo výlučnom vlastníctve UK, v rozsahu cca 45 m2 za časť 

pozemku parc. č. 743/1, ktorý sa nachádza v k. ú. Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. 

Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 1835 a je 

v podielovom spoluvlastníctve Kvety Biskupičovej, r. Sumbalovej, Baltská 5, 

Bratislava (podiel ½) a Aleny Opltovej, r. Sumbalovej, Alšova 670, Tišnov, ČR 

(podiel ½) a časť pozemku parc. č. 743/2, ktorý sa nachádza v k. ú. Karlova Ves, obec 

Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, je zapísaný na liste vlastníctva č. 

1836 a je v podielovom spoluvlastníctve Ing. arch. Ivany Koščovej r. Sumbalovej, 

Gajova 17, Bratislava (podiel 1/3), RNDr. Zuzany Sumbalovej r. Sumbalovej, 

Mlynarovičova 11, Bratislava (podiel 1/3) a Ing. arch. Juraja Sumbala r. Sumbala, 

Líščie údolie 42, Bratislava (podiel 1/3) v rozsahu cca 45 m2.“ 

 uznesenie č. 6/2014 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 súhlas na zriadenie vecného bremena na 

dobu neurčitú na pozemok parc. č. 2861/5 o výmere 103 m
2
, druh pozemku „ostatné 

plochy“,  

k. ú. Karlova Ves, ktorý bol oddelený geometrickým plánom č. 74/12/05, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOsys, s. r. o. dňa 12. 09. 2014 z pozemku parc. č. 2861/1 o výmere 

6303 m
2
, druh pozemku „ostatné plochy“, k. ú. Karlova Ves, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 727, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK v prospech vlastníkov 

pozemkov parc. č. 2864/3 o výmere 93 m
2
, druh pozemku „vinice“, katastrálne územie 
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Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 a parc. č. 2794/8 o výmere 60 m
2
, 

druh pozemku „záhrady“, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva 

č. 2846, obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu. 

Ako odplata za uvedené vecné bremeno bude zároveň zriadené vecné bremeno na dobu 

neurčitú na pozemky parc. č. 2864/3 a parc. č. 2794/8 v prospech vlastníka pozemku parc. 

č. 2861/5 o výmere 103 m
2
, druh pozemku „ostatné plochy“, katastrálne územie Karlova 

Ves obsahom ktorého je povinnosť strpieť právo prechodu a prejazdu.“ 

 

 

 

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 2x 

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

(1. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011) – účasť 5x 

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

        Bratislava 

(1. funkčné obdobie, od 25. 07. 2011) – účasť 5x 

Mgr. Andrej Kolesík, poslanec NR SR 

     (1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 4x, neúčasť 1x 

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, neúčasť 1x 

MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie                                              

WHO na Slovensku 

(2. funkčné obdobie od 28. 01. 2013) – účasť 4x, neúčasť 1x 

                                                                                                                

 

 navrhnutí rektorom UK: 

 

Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 

           (1. funkčné obdobie, od 08. 11. 2011) – účasť 2x, neúčasť 3x 

Ing. Iveta Hanulíková, starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

(1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2010) – účasť 3x, neúčasť 2x 

Mgr. art. Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna 

(1. funkčné obdobie, od 19. 07. 2013) – účasť 3x, neúčasť 2x 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

          (1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 1x, neúčasť 4x 

Ing. arch. Andrej Petrek      (1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2009) –  neúčasť 5x 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ SARIO, predseda Správnej rady UK 

(2. funkčné obdobie, člen od 26. 05. 2011, predseda od 

06.05.2013) – účasť 5x 
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 vymenovaní na návrh Akademického senátu UK: 

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., Lekárska fakulta UK, zástupca zamestnaneckej časti, 

podpredseda Správnej rady UK 

(1. funkčné obdobie, člen od 30. 12. 2010 do 29. 12. 2014,      

podpredseda od 29. 10. 2013)  

      – účasť 5x 

Mgr. Tomáš Kaščák, zástupca študentskej časti, študent Fakulty managementu UK 

                     (1. funkčné obdobie, od 11. 02. 2014) – účasť 4x, neúčasť 1x 

 

 

 

 

 

             Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

               predseda Správnej rady UK v Bratislave 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 4. mája 2015 

 

 

Vypracovala: 

Veronika Gemeinerová, asistentka kvestorky 

Bratislava 12. 03. 2015 

 

 

 

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2014 bola 

schválená uznesením č. 4 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. mája 2015. 

 


