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N á v r h   u z n e s e n i a  

 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

schvaľuje 

Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017. 



1 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Správa o činnosti za rok 2017 

 
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 UK najmenej raz ročne 

vypracúva a zverejňuje na webovom sídle UK správu o svojej činnosti.  

Správa o činnosti Správnej rady UK obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti 

jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej 

školy a súpis jej rozhodnutí.  

 

 

A. Zloženie Správnej rady UK 
 

I.  

vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

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

prvé (26. 05. 2011 – 25. 05. 2017) 

druhé (od 26. 05. 2017) 

Mgr. Jozef Jurkovič 

generálny riaditeľ, sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR 
prvé (od 25. 05. 2017) 

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

prvé (25. 07. 2011 – 24. 07. 2017) 

druhé (od 17. 08. 2017) 

Mgr. Andrej Kolesík 

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
prvé (od 20. 06. 2012) 

MUDr. Darina Sedláková, MPH 

riaditeľka, Kancelária WHO na Slovensku 
druhé (28. 01. 2013 – 15. 05. 2017) 

Ing. Miroslav Trnka 

spoločník, ESET, spol. s r.o. 
prvé (od 12. 11. 2015) 

JUDr. Oszkár Világi 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s. 

prvé (od 12. 11. 2015) 

 

II.  

vymenovaní na návrh rektora UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

Mgr. art. Marián Chudovský 

generálny riaditeľ, Slovenské národné divadlo 
prvé (od 21. 11. 2017) 

Ing. Bc. Pavol Frešo 

predseda, Bratislavský samosprávny kraj 
prvé (08. 11. 2011 – 07. 11. 2017) 
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Mgr. art. Juraj Kukura 

riaditeľ, Divadlo Aréna 
prvé (od 19. 07. 2013) 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. 
guvernér, Národná banka Slovenska 

prvé (od 12. 11. 2015) 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. 
predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora 

druhé (od 20. 06. 2012) 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. 
primátor, Hlavné mesto SR Bratislava 

prvé (od 20. 04. 2015) 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 
generálny riaditeľ SARIO 

druhé (26. 05. 2011 – 24. 05. 2017) 

tretie (od 25. 05. 2017) 

 

III.  

vymenovaní na návrh zamestnaneckej časti Akademického senátu UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej 

genetiky Lekárskej fakulty UK 

druhé (od 24. 03. 2015) 

 

IV.  

vymenovaní na návrh študentskej časti Akademického senátu UK 
 

Meno a priezvisko Funkčné obdobie 

Mgr. Jana Šmelková, PhD. 
odborná asistentka, Právnická fakulta UK 

prvé (od 11. 02. 2016) 

 

 

Predseda Správnej rady UK 

Ing. Róbert Šimončič, CSc.  druhé funkčné obdobie od 06. 05. 2015 do 05. 05. 2017 

     tretie funkčné obdobie od 30. 11. 2017 

Podpredseda Správnej rady UK 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. druhé funkčné obdobie od 04. 05. 2015 do 03. 05. 2017 

     tretie funkčné obdobie od 04. 05. 2017 

 

Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Správnej rady UK je podľa čl. 6 ods. 1 Štatútu 

Správnej radu UK dvojročné. 

 

 

B. Informácie o zasadnutiach a písomných hlasovaniach Správnej rady UK 
 

V roku 2017 sa uskutočnili dve zasadnutia a dve písomné hlasovania Správnej rady UK. 

 

28. zasadnutie Správnej rady UK (19. januára 2017) 

Správna rada UK na zasadnutí prijala päť uznesení.  

Správna rada UK schválila dva návrhy na zriadenie vecného bremena k pozemkom 

vo vlastníctve UK v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
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Správa rada UK zvolila doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. do funkcie podpredsedu 

Správnej rady UK na druhé funkčné obdobie (2017 - 2019). 

Správna rada UK schválila správu o svojej činnosti za rok 2016. Rektor UK informoval 

o aktuálnych otázkach činnosti UK. 

 

29. zasadnutie Správnej rady UK (30. novembra 2017) 

Správna rada UK na zasadnutí prijala tri uznesenia. 

Správna rada UK zobrala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK za rok 2016. 

Správna rada UK zvolila Ing. Róberta Šimončiča, CSc. do funkcie predsedu Správnej 

rady UK na tretie funkčné obdobie (2017 - 2019).  

Rektor UK spoločne s riaditeľom Vedeckého parku UK informovali o aktuálnych 

otázkach činnosti Vedeckého parku UK. 

 

Písomné hlasovanie Správnej rady UK (2. novembra 2017 - 15. novembra 2017) 

Písomné hlasovanie vyhlásil úradujúci podpredseda Správnej rady UK na základe písomnej 

žiadosti rektora UK z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť plynulý hospodársky chod UK a 

prebiehajúcej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (potreba 

schválenia Výročnej správy o hospodárení UK za rok 2016 a Rozpočtu výnosov 

a nákladov UK na rok 2017). 

Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenia č. 1/2017 p. r. a č. 2/2017 p. r. 

 

Písomné hlasovanie Správnej rady UK (30. novembra 2017 - 15. decembra 2017) 

Keďže Správna rada UK nebola na zasadnutí dňa 30. novembra 2017 nebola uznášania-

schopná na prijatie uznesení o nakladaní s majetkom UK (podľa § 41 ods. 6 zákona 

o vysokých školách sa udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na majetkoprávne 

úkony vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín členov Správnej rady UK, t. j. 10 členov), 

predseda Správnej rady UK v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK predložil 

návrhy predmetných uznesení na písomné hlasovanie.  

Správna rada UK prijala písomným hlasovaním uznesenia č. 3/2017 p. r., č. 4/2017 p. r. 

a č. 5/2017 p. r. 

 

 

C. Súpis uznesení Správnej rady UK 
 

Správna rada UK prijala v roku 2017 spolu 13 uznesení. 

 

Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 28. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 19. januára 2017 takto:  

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Západoslovenská distribučná, a.s. – Mlynská dolina). 

3. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Západoslovenská distribučná, a.s. – Staré Mesto). 

4. Voľba podpredsedu Správnej rady UK. 

5. Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2016. 

6. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 
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Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 

neurčitú na pozemok parc. č. 2940/2, 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 motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 

nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. 

 

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 

neurčitú na časť pozemkov – parcely registra „E“ parc. č. 3271 a 3269/1, katastrálne územie 

Staré Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 9055, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, 

v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Obsahom vecného bremena je povinnosť UK strpieť na dotknutých pozemkoch stavbu „BA 

Staré Mesto, 22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“, t. j. 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, rekonštrukcie a iné stavebné úpravy stavby a jej 

odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši ako aj dopravnými prostriedkami za účelom výkonu činností 

podľa písm. a) a b), 

a to v rozsahu podľa priloženého grafického zobrazenia zo Situácie stavby „BA Staré Mesto, 

22 kV vedenie EBC – Dóm – VNK“. Plocha elektroenergetických zariadení na pozemkoch 

UK je cca 55 m2. 

Spoločná odplata za zriadenie všetkých vecných bremien je 120 € bez DPH za m2 výmery 

vecných bremien vymedzených geometrickým plánom. 

 

Uznesenie č. 4 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí doc. MUDr. Daniela 

Böhmera, PhD. za podpredsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na 

funkčné obdobie od 4. mája 2017 do 3. mája 2019. 

 

Uznesenie č. 5 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 19. januára 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2016. 
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Uznesenie č. 1 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 30. novembra 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 29. zasadnutia 

Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave dňa 30. novembra 2017 takto: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba predsedu Správnej rady UK. 

3. Výročná správa o činnosti UK za rok 2016. 

4. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Modra, Harmónia – Kráľová – NNK). 

5. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Staré Grunty – Sitina). 

6. Predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora UK na zriadenie vecného bremena 

(Peter Valentšík). 

7. Informácia o Vedeckom parku UK. 

8. Informácie rektora UK a členov Vedenia UK. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Uznesenie č. 2 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 30. novembra 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 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 po prerokovaní berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Univerzity 

Komenského v Bratislave za rok 2016. 

 

Uznesenie č. 3 zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 30. novembra 2017 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 Štatútu Správnej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave tajným hlasovaním volí Ing. Róberta Šimončiča, CSc. 

za predsedu Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 

30. novembra 2017 do 29. novembra 2019. 

 

Uznesenie č. 1/2017 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 16a ods. 9 zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

I. 

schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2016, 

II. 

schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2016 podľa písomne 

predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 2/2017 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave podľa § 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 Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 3/2017 p. r. 

Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na 

časť pozemku parc. č. 5840/2, katastrálne územie Modra, zapísaný na liste vlastníctva 
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č. 2758, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom na snímke z KN s vyznačením vecného 

bremena na parcele KN C 5840/2. Hodnota jednorazovej odplaty za vecné bremeno je 

30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude presne stanovená geometrickým plánom. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) zriadeniu a uloženiu elektroenergetických zariadení, 

b) užívaniu, prevádzkovaniu, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácií a akékoľvek 

iným stavebným úpravám plánovanej stavby a jej odstránenie. 

Pôjde o pripravovanú stavbu “Modra, Harmónia – Kráľová – NNK“. 

 

Uznesenie č. 4/2017 p. r. 

Správna Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na 

pozemky parc. č. 2940/1, 2940/30 a 2940/32, katastrálne územie Karlova Ves, zapísané na 

liste vlastníctva č. 727, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve UK, v prospech Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v rozsahu určenom na snímke z KN 

s vyznačením vecného bremena na parcelách. Hodnota jednorazovej odplaty za vecné 

bremeno je 30 €/m². Dĺžka a plocha vecného bremena bude presne stanovená geometrickým 

plánom. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva k  

a) zriadeniu a uloženiu elektrickej prípojky, 

b) užívaniu, prevádzkovaniu, oprave a odstráneniu elektrickej prípojky v rozsahu 

vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní 

elektrickej prípojky, 

c) vstupu osôb a vjazdu vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie elektrickej prípojky 

budúcim oprávneným z vecného bremena a ním povereným osobám spôsobom nevyhnutným 

na výkon povolenej činnosti vrátane činností uvedených v písm. a) a b). 

Pôjde o pripravovanú stavbu “Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a 

inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina, obj. SO 08 VN prípojka“. 

 

Uznesenie č. 5/2017 p. r. 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 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 návrh rektora UK na zriadenie vecného bremena na dobu 

neurčitú na právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 5840/2, katastrálne územie 

Modra, zapísaného na liste vlastníctva č. 2758, ktorý je vo výlučnom vlastníctve UK, 

v prospech pána Petra Valentšíka, trvalý pobyt Harmónia č. 3631, 900 01 Modra, v rozsahu 

určenom overenými geometrickými plánmi č. 21/2017 a 44/2009 vypracovanými geodetom 

Ing. Martinom Jurčovičom, 900 85 Vištuk 342, IČO: 44 398 484. 

Obsahom vecného bremena je priznanie práva prechodu a prejazdu na pozemok 

vo vlastníctve p. Valentšíka parc. č. 5836/1, katastrálne územie Modra, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 7145, na ktorý je prístup možný len cez vyššie uvedený pozemok vo výlučnom 

vlastníctve UK. Ako odplatu za zriadenie vecného bremena je p. Valentšík povinný: 

- strihať kríky v okolí cesty podľa potreby, 

- upravovať nespevnenú časť prístupovej cesty nachádzajúcej sa na južnom okraji vyššie 

uvedeného pozemku vo vlastníctve UK makadamom, a to 2x ročne, 
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- upravovať tenisové kurty Školiaceho a Kongresového strediska v Modre Harmónii Centra 

ďalšieho vzdelávania UK v období letných prázdnin v mesiacoch júl – august (úprava antuky 

valcovaním, zavlažovanie a dopĺňanie antuky). 

 

 

D. Účasť členov Správnej rady UK na zasadnutiach a písomných hlasovaniach 
 

Meno a priezvisko Zasadnutia SR UK Písomné hlasovania 

19.01.2017 30.11.2017 november december 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. p p p p 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. P p p p 

Mgr. art. Marián Chudovský --- p --- p 

Ing. Bc. Pavol Frešo p --- --- --- 

Mgr. Jozef Jurkovič --- p p p 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. p o n p 

Mgr. Andrej Kolesík p p p p 

Mgr. art. Juraj Kukura o p p p 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. o p p n 

doc. Ing. Peter Mihók, CSc. p o p p 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. p o n p 

MUDr. Darina Sedláková, MPH o --- --- --- 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. p p p p 

Mgr. Jana Šmelková, PhD. p p p p 
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Správu o činnosti vypracoval: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

tajomník Správnej rady UK 
 

 

Správa o činnosti Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017 bola 

schválená uznesením č. X zo zasadnutia Správnej rady UK dňa 4. 6. 2018. 
 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
 


