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Ing. Róbert Šimončič, CSc.

Bratislava, 21. 10.2013

Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave,
vážený pán rektor,

v nadväznosti na písomné hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 01. 10. 2013
do 15. 10 2013 a v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK vám oznamujem
výsledky písomného hlasovania:

Uznesenie č. 412013 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".

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, nehlasovali 2 členovia (Mgr. art. J.
Kukura, Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov, 1 člen sa
zdržal hlasovania.

Podl'a čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave v ostatných veciach je
správna rada schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov
a na platné uznesenie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov správnej rady.
Podl'a čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK môžu členovia správnej rady prijímať
uznesenia aj mimo zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia
predkladá členom správnej rady predseda správnej rady. Hlasujúci členovia sa považujú
za prítomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie Č. 4/2013 p. r. bolo prijaté.

Uznesenie Č. 512013 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 schval'uje Rozpočet.
výnosov a nákladov UK v Bratislave na rok 2013".

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, nehlasovali 2 členovia (Mgr. art. J.
Kukura, Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov, 1 člen sa
zdržal hlasovania.

Podl'a čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave v ostatných veciach je
správna rada schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov
a na platné uznesenie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov správnej rady.
Podl'a čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK môžu členovia správnej rady prijímať
uznesenia aj mimo zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia
predkladá členom správnej rady predseda správnej rady. Hlasujúci členovia sa považujú
za prítomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
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Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 5/2013 p. r.bolo prijaté.

Uznesenie č. 6/2013 p. r.
"Správna rada UK udeľuje podľa § 41 ods. l 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 59534 m-, pričom
sa konkrétne jedná o tieto pozemky:
- parc. č. 7684/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 16 847m2, druhom orná
pôda,

- parc. č. 7684/6 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 28 712 m", druhom orná
pôda,

- parc. č. 7685/2 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 5725 m", druhom trvalé
trávnaté porasty,

- parc. č. 7685/9 zapísanej na LV č. 4733 v k.ú. Martin o výmere 4857 m", druhom trvalé
trávnaté porasty,

- parc. č. 7685/5 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 3170 m", druhom trvalé
trávnaté porasty,

- parc. č. 7685/8 zapísanej na LV č. 4159 v k.ú. Martin o výmere 223 m", druhom trvalé
trávnaté porasty.

Správna rada UK udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s nadobudnutím vyššie uvedených
nehnuteľností najviac za kúpnu cenu 1 730000,- eur, určenú na základe znaleckého
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností č. 2/2013."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, nehlasovali 2 členovia (Mgr. art. J.
Kukura, Ing. arch. A. Petrek). Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov, 1 člen sa
zdržal hlasovania.

Podľa čl. 13 ods. 2 Štatútu Správnej rady UK v Bratislave o veciach uvedených
v § 41 ods. 1 písm. a) až d) zákona o vysokých školách je správna rada schopná uznášať sa,
ak je prítomných najmenej deväť jej členov ana platné uznesenie správnej rady je potrebný
súhlas najmenej deviatich členov správnej rady.
Podľa čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK môžu členovia správnej rady prijímať
uznesenia aj mimo zasadnutia, a to hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia
predkladá členom správnej rady predseda správnej rady. Hlasujúci členovia sa považujú
za prítomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 6/2013 p. r. bolo schválené.

Ing. Róbert Šimončič, CSc.
predseda Správnej rady UK

Členovia Správnej rady UK
rektor UK: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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