
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 
   
 

Výročná správa o činnosti za rok 2012 
 

 
A. Správa o činnosti 

 
V roku 2012 sa uskutočnili dve písomné hlasovania a boli zvolané dve zasadnutia 

Správnej rady UK v Bratislave:  
 

1. v termíne od 03. apríla do 18. apríla 2012 sa uskutočnilo písomné hlasovanie a boli prijaté 
nasledovné uznesenia: 
č. 1/12 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 spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a.s., Jašíkova 2, Bratislava 821 03, 
IČO: 35 850 281, pre účely uloženia kanalizačnej prípojky v rozsahu 5,04 m x 1 m za 
jednorazovú odplatu 105,03 €/m2.“ 
č. 2/2012 p. r.: 
"Správna rada UK 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 súhlas na zámenu nehnuteľností: 

1) stavby - súpisné číslo 312 postavenej na pozemku parc. č. 455, druh stavby Iná 
budova a 

2) pozemku parc. č. 455 o výmere 2061 m2, druh pozemku Zastavané plochy 
a nádvoria, 

ktoré sa nachádzajú v k. ú. Staré Mesto, obec Bratislava – m. č. Staré mesto, okres 
Bratislava I,  zapísané na liste vlastníctva č. 45 a sú vo výlučnom vlastníctve UK, ktorých 
všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom predstavuje 5.100.000,- € 
 
za nehnuteľnosti: 

1) pozemok parc. č. 18342/22 o výmere 341 m2, druh pozemku Záhrady, 
2) pozemok parc. č. 18342/23 o výmere 522 m2, druh pozemku Záhrady, 
3) pozemok parc. č. 18342/24 o výmere 506 m2, druh pozemku Záhrady, 
4) pozemok parc. č. 18342/25 o výmere 896 m2, druh pozemku Záhrady, 
5) pozemok parc. č. 18342/26 o výmere 496 m2, druh pozemku Záhrady, 
6) pozemok parc. č. 18342/27 o výmere 427 m2, druh pozemku Záhrady, 
7) pozemok parc. č. 18342/28 o výmere 394 m2, druh pozemku Záhrady, 
8) pozemok parc. č. 18342/29 o výmere 482 m2, druh pozemku Záhrady, 
9) pozemok parc. č. 18342/30 o výmere 477 m2, druh pozemku Záhrady, 

10) pozemok parc. č. 18342/31 o výmere 446 m2, druh pozemku Záhrady, 
11) pozemok parc. č. 18342/32 o výmere 442 m2, druh pozemku Záhrady, 
12) pozemok parc. č. 18342/33 o výmere 841 m2, druh pozemku Záhrady, 
13) pozemok parc. č. 18342/34 o výmere 862 m2, druh pozemku Záhrady, 
14) pozemok parc. č. 18342/36 o výmere 476 m2, druh pozemku Záhrady, 
15) pozemok parc. č. 18342/37 o výmere 472 m2, druh pozemku Záhrady, 
16) pozemok parc. č. 18342/38 o výmere 436 m2, druh pozemku Záhrady, 



17) pozemok parc. č. 18342/39 o výmere 466 m2, druh pozemku Záhrady, 
18) pozemok parc. č. 18342/40 o výmere 569 m2, druh pozemku Záhrady, 
19) pozemok parc. č. 18342/41 o výmere 683 m2, druh pozemku Záhrady, 
20) pozemok parc. č. 18342/42 o výmere 425 m2, druh pozemku Záhrady, 
21) pozemok parc. č. 18342/43 o výmere 321 m2, druh pozemku Záhrady, 
22) pozemok parc. č. 18342/44 o výmere 345 m2, druh pozemku Záhrady, 
23) pozemok parc. č. 18342/45 o výmere 657 m2, druh pozemku Záhrady, 
24) pozemok parc. č. 18342/46 o výmere 678 m2, druh pozemku Záhrady, 
25) pozemok parc. č. 18342/47 o výmere 659 m2, druh pozemku Záhrady, 
26) pozemok parc. č. 18342/48 o výmere 531 m2, druh pozemku Záhrady, 
27) pozemok parc. č. 18342/49 o výmere 519 m2, druh pozemku Záhrady, 
28) pozemok parc. č. 18342/50 o výmere 369 m2, druh pozemku Záhrady, 
29) pozemok parc. č. 18342/51 o výmere 367 m2, druh pozemku Záhrady, 
30) pozemok parc. č. 18342/52 o výmere 1 361 m2, druh pozemku Záhrady, 
31) pozemok parc. č. 18342/53 o výmere 319 m2, druh pozemku Záhrady, 
32) pozemok parc. č. 18342/54 o výmere 425 m2, druh pozemku Záhrady, 
33) pozemok parc. č. 18342/55 o výmere 262 m2, druh pozemku Záhrady, 
34) pozemok parc. č. 18342/56 o výmere 498 m2, druh pozemku Záhrady, 
35) pozemok parc. č. 18342/57 o výmere 319 m2, druh pozemku Záhrady, 
36) pozemok parc. č. 18342/58 o výmere 320 m2, druh pozemku Záhrady, 
37) pozemok parc. č. 18342/60 o výmere 27 m2, druh pozemku Záhrady, 
38) pozemok parc. č. 18342/65 o výmere 38 m2, druh pozemku Zastavné plochy 

a nádvoria, 
39) pozemok parc. č. 18342/66 o výmere 8 m2, druh pozemku Zastavné plochy 

a nádvoria, 
40) pozemok parc. č. 18342/35 o výmere 918 m2, druh pozemku Záhrady (okrem 

približne 10 m širokého pásu, ktorý bude oddelený geometrickým plánom a 
nebude predmetom zámeny), 

 
ktoré sa nachádzajú v k. ú. Vinohrady, obec Bratislava – m. č. Nové mesto, okres 
Bratislava III, sú zapísané na liste vlastníctva č. 4783, sú vo výlučnom vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 
a ktorých všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom predstavuje 5.040.000,- €.  
 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza bude zaviazaná v zámennej zmluve 
zaplatiť Univerzite Komenského rozdiel vo všeobecnej  hodnote nehnuteľností určených 
podľa znaleckých posudkov v sume 60 000,- €  podľa platných právnych predpisov. 
 Časť  z  parc. č. 18342/35 o výmere 918 m2, druh pozemku Záhrady v rozsahu  7,5 m 
širokého pásu bude oddelená geometrickým plánom a nebude predmetom zámeny. 
Novovytvorená parcela bude zaťažená bezodplatným vecným bremenom prechodu, 
prejazdu, uloženia inžinierskych sietí,  zriadeným na dobu neurčitú zo strany vlastníka 
Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy v prospech Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 V zámennej zmluve sa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza zaviaže 
k späťvzatiu podaného žalobného návrhu, umožní dlhodobé užívanie budovy 
Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského  
v Bratislave, umožní umiestnenie tabule pripomínajúcej skutočnosť, že Univerzita 
Komenského v tejto budove začínala svoju činnosť a umožní uvedenie významných 
návštev UK do priestorov  budovy. 
 Správna rada UK odporúča Vedeniu Univerzity Komenského v Bratislave, aby sa pri 
uzatváraní  zámennej zmluvy do jej znenia vložilo zriadenie vecného bremena v prospech 



Univerzity Komenského v Bratislave vo vzťahu k stavbe a pozemku na Kapitulskej ulici č. 
24 a 26, Bratislava – Staré Mesto, na základe ktorého by sa priestory používali pre 
pôsobenie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave bez časového obmedzenia a predkupné právo Univerzity 
Komenského v Bratislave pre prípad, ak by sa Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská 
arcidiecéza rozhodla predmetné nehnuteľnosti previesť.“ 
  

2. na deň 27. júna 2012 bolo zvolané riadne zasadnutie Správnej rady UK, na ktorom sa 
nezúčastnil dostatočný počet členov, aby bolo plénum uznášania schopné. Z uvedeného 
dôvodu nebolo možné pristúpiť k voľbe predsedu správnej rady. Bola prerokovaná 
predložená Výročná správa o činnosti UK v Bratislave na rok 2011 a Rozpočet výnosov 
a nákladov UK v Bratislave na rok 2012. Keďže hlasovanie o uzneseniach nebolo možné 
uskutočniť, predsedníčka Správnej rady rozhodla realizovať hlasovanie písomne, v súlade 
s platným Štatútom Správnej rady UK. 

 
3. v termíne od 29. júna do 16. júla 2012 sa uskutočnilo písomné hlasovanie a boli prijaté 

nasledovné uznesenia: 
č. 3/2012 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 2011“. 
č. 4/2012 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 2012“. 
 

4. druhé zasadnutie správnej rady bolo zvolané na 19. 12. 2012. Pozvánka bola odoslaná 
elektronicky dňa 05. 12. 2012 s navrhovaným programom: voľba predsedu správnej rady, 
schválenie návrhov rektora na právne úkony, ktorými chce UK zriadiť vecné bremeno 
k majetku UK a rôzne. Vzhľadom na to, že účasť potvrdilo len 7 členov správnej rady, čím 
by zasadnutie nebolo uznášaniaschopné, predsedníčka správnej rady po dohode s rektorom 
UK rozhodla o zrušení zasadnutia a vyhlásení písomného hlasovania o návrhoch rektora na 
právne úkony. Písomné hlasovanie sa uskutočnilo v januári 2013. 

 
B. Zoznam členov a ich účasť na zasadnutí resp. písomných hlasovaniach: 
 

• navrhnutí ministrom školstva: 
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., kurátorka, Slovenská národná galéria  
     (1. funkčné obdobie, od 28. 05. 2009) – účasť 3x 
RNDr. Pavol Demeš, CSc., analytik German Marshall Fund US 

(1. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011) – účasť 1x, neúčasť 2x 
PhDr. Bruno Hromý, riaditeľ odboru, Kancelária NR SR 

(1. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011 do 20. 06. 2012)  
– účasť 1x, neúčasť 1x 

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

  (1. funkčné obdobie, od 25. 07. 2011) – účasť 3x 
Mgr. Andrej Kolesík, poslanec NR SR 
       (1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 1x, 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 3x 
MUDr. Darina Sedláková, MPH, predsedníčka, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej  
                                                       organizácie WHO na Slovensku (1. funkčné obdobie, od  
                                                       17. 1. 2007) – účasť 2x, neúčasť 1x 

• navrhnutí rektorom UK: 
Ing. Bc. Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
     (1. funkčné obdobie, od 08. 11. 2011) – účasť 1x, neúčasť 2x 
Ing. Iveta Hanulíková, starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
    (1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2010) – účasť 3x 
Ing. Radomír Háčik, podpredseda predstavenstva poisťovne UNIQA, a. s. 
    (1. funkčné obdobie, od 10. 5. 2006 do 09. 05. 2012) – účasť 1x 
PhDr. Peter Maráky, šéfredaktor, Pamiatkový úrad SR 

(1. funkčné obdobie, od 2. 7. 2007) – účasť 2x, neúčasť 1x 
doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
     (1. funkčné obdobie, od 20. 06. 2012) – účasť 1x, neúčasť 1x 
Ing. arch. Andrej Petrek  
    (1. funkčné obdobie, od 20. 03. 2009) – účasť 2x, neúčasť 1x 
Ing. Róbert Šimončič, CSc., generálny riaditeľ, Agentúra SARIO 
     (2. funkčné obdobie, od 26. 05. 2011) – účasť 1x, neúčasť 2x 

• vymenovaní na návrh Akademického senátu UK: 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., podpredseda, Lekárska fakulta UK,  
    zástupca zamestnaneckej časti  
    (1. funkčné obdobie, od 30. 12. 2010) – účasť 3x 

Mgr. Tomáš Charvát, zástupca študentskej časti, študent Prírodovedeckej fakulty UK 
    (1. funkčné obdobie, od 23. 11. 2011) – účasť 2x, neúčasť 1x 
 
 
 
V Bratislave dňa 09. 04. 2013 
 
 
       doc. MUDr. Daniel Bӧhmer, PhD., v. r. 
               podpredseda Správnej rady UK v Bratislave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


