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Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave, 
vážený pán rektor, 
 
 
 v nadväznosti na písomné hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 04. 05. 2015 
do 25. 05 2015 a v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK (ďalej aj „SR UK“ alebo 
„správna rada“) vám oznamujem výsledky písomného hlasovania: 
 
Uznesenie č. 2/2015 p. r. 
„Správna rada Univerzity Komenského 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 s návrhom rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemky parc. 
č. 3047, 3048/7, 3048/10, 3048/11 katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste 
vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s., Bratislava, strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti : 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami 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 zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 337/2014. 
Vecné bremeno podľa písm. c) sa zriadi na celú zaťaženú nehnuteľnosť.“ 
 
Priebeh hlasovania: 
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, člen SR UK JUDr. Ivo Nesrovnal, 
LL.M. sa hlasovania nezúčastnil a 1 miesto člena SR UK bolo v období konania hlasovania 
neobsadené. Hlasovací lístok členky SR UK MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH bol odoslaný dňa 
26.5.2015, t. j. po lehote určenej predsedom SR UK v sprievodnom liste.  

Podľa § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na schválenie právneho úkonu uvedeného 
v § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o vysokých školách je potrebný súhlas najmenej dvoch 
tretín 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. 

 

Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov SR UK. 
 

Výsledok hlasovania: 
Uznesenie č. 2/2015 p. r. bolo prijaté.  
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Uznesenie č. 3/2015  p. r. 
„Správna rada Univerzity Komenského 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 s ú h l a s s návrhom rektora UK na 
právny úkon, ktorým chce UK urobiť prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Martin a Vrútky. 
Konkrétne sa jedná o tieto nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK: 
1. Pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, obec Martin, okres Martin 

zapísané na LV č. 299 (ul. Sklabinská 26): 
a) Pozemky: 

- parc. č. 1883/18, parcela registra „C“ o výmere 9125 m2, druhom zastavané 
plochy a nádvoria,   

- parc. č. 1883/398, parcela registra „C“ o výmere 551 m2, druhom zastavané 
plochy a nádvoria,  

b) Stavby: 
- Predklinické ústavy, súpisné číslo 156, postavené na pozemku parc.č. 1883/18: 

- budova Ústavu mikrobiológie a imunológie 
- budova Ústavu farmakológie 
- budova Ústavu verejného zdravotníctva 
- budova Ústavu patologickej fyziológie 
- budova Vrátnice 
- budova Centrálneho zverinca 
- objekt autogaráží  
- objekt prevádzkového skladu a skladu krmiva 
- prefabrikované, panelové garáže. 

2. Pozemky a stavby v k.ú. Vrútky, obec Vrútky, okres Martin zapísané na LV č. 2041 
(ul. J. Kalinčiaka 2): 

a) pozemok parc. č. 707/3, parcela registra „C“ o výmere 228 m2, druhom zastavané 
plochy a nádvoria, 

b) stavba - budova Ústavu molekulovej biológie súpisné číslo 3306, postavená na 
pozemku parc. č. 707/3. 
UK môže predať vyššie uvedené nepotrebné nehnuteľné veci na základe obchodnej 

verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 
primeraná cena stanovená súdnym znalcom.“ 

 
Priebeh hlasovania: 
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, člen SR UK JUDr. Ivo Nesrovnal, 
LL.M. sa hlasovania nezúčastnil a 1 miesto člena SR UK bolo v období konania hlasovania 
neobsadené. Hlasovací lístok členky SR UK MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH bol odoslaný dňa 
26.5.2015, t. j. po lehote určenej predsedom SR UK v sprievodnom liste.  

Podľa § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na schválenie právneho úkonu uvedeného 
v § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o vysokých školách je potrebný súhlas najmenej dvoch 
tretín 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. 

 

Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov SR UK. 
 
Výsledok hlasovania: 
Uznesenie č. 3/2015 p. r.bolo prijaté.  
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Uznesenie č. 4/2015  p. r. 
Správna rada Univerzity Komenského 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 s návrhom rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave na zriadenie vecných bremien ( uloženie nového káblového 
vedenia pod mostom Lafranconi a okolo Botanickej záhrady UK v Bratislave) na dobu 
neurčitú  

 
na pozemky parc. č. č.20822/106, 20822/144, 20822/93, 20822/110, 20822/94, 
20822/116, 20822/95, 20822/103  ktoré sa nachádza v obci Bratislava,  katastrálne 
územie Staré mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 3405  
 
na pozemky parc. č.  3175/16, 3175/12, 3174/3 3054/4, ktoré sa nachádzajú v obci 
Bratislava, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na liste vlastníctva č.727, 

 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK v prospech Západoslovenskej Distribučnej a.s., 
obsahom ktorých je vybudovanie podzemného káblového vedenia. 
 

Priebeh hlasovania: 
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, člen SR UK JUDr. Ivo Nesrovnal, 
LL.M. sa hlasovania nezúčastnil a 1 miesto člena SR UK bolo v období konania hlasovania 
neobsadené. Hlasovací lístok členky SR UK MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH bol odoslaný dňa 
26.5.2015, t. j. po lehote určenej predsedom SR UK v sprievodnom liste.  

Podľa § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na schválenie právneho úkonu uvedeného 
v § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o vysokých školách je potrebný súhlas najmenej dvoch 
tretín 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. 

 

Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov SR UK. 
 
Výsledok hlasovania: 
Uznesenie č. 4/2015 p. r. bolo prijaté.  
 
 
Uznesenie č. 5/2015  p. r. 
Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje podľa § 41 ods. 1 písm. d) 
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 Univerzity 
Komenského v Bratislave na založenie právnickej osoby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 
 

Priebeh hlasovania: 
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 12 členov SR UK, člen SR UK JUDr. Ivo Nesrovnal, 
LL.M. sa hlasovania nezúčastnil a 1 miesto člena SR UK bolo v období konania hlasovania 
neobsadené. Hlasovací lístok členky SR UK MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH bol odoslaný dňa 
26.5.2015, t. j. po lehote určenej predsedom SR UK v sprievodnom liste.  

Podľa § 41 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na schválenie právneho úkonu uvedeného 
v § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o vysokých školách je potrebný súhlas najmenej dvoch 
tretín členov správnej rady. 
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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. 

 

Písomný súhlas s uznesením vyjadrilo 11 členov SR UK. 
 
Výsledok hlasovania: 
Uznesenie č. 5/2015 p. r. bolo prijaté.  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
 predseda Správnej rady UK 
 
 
 
 
 
Členovia Správnej rady UK 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 


