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Vážení členovia Správnej rady UK v Bratislave,
vážená pani kvestorka,

v súlade s čl. 13 bod 6 Štatútu Správnej rady UK oznamujem Vám výsledky
písomného hlasovania:

uz n e sen ie č. 3/08 p. r.

"Správna rada UK v Bratislave v súlade s § 41 ods. 5 zákona Č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v platnom znení a k c e p t uje predložené zhodnotenie úloh rektora UK a
u r č uje výšku ročnej odmeny v percentuálnom vyjadrení 100 % ročného platu".

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 7 členov SR UK, nehlasovalo 6 členov (menovite:
Mgr. A. Machlica, Ing. A. Ďurkovský, Ing. R. Šimončič, CSc., Mgr. Ing. R. Olekšák, Ing.
Šramko, doc. Ing. M. Jusko, CSc.).
Písomného hlasovania sa zúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov SR UK,
ktorýchje 13.
Zo siedmich hlasujúcich členov SR UK šesť členov SR UK odsúhlasilo výšku ročnej
odmeny v percentuálnom vyjadrení 100 % ročného platu rektora UK, čo je nadpolovičná
väčšina hlasujúcich (jeden hlasujúci sa vyjadril za odmenu vo výške 90 % ročného platu).

Podľa čl. 13 bodu 3 platného "Štatútu Správnej rady UK v Bratislave" o veciach
uvedených v § 41 ods. 5 zákona o VŠ v platnom znení je správna rada schopná uznášať sa, ak
je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina jej členov ana platné uznesenie správnej rady je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov SR.
V zmysle čl. 13 bodu 6 platného "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.

V zmysle uvedeného bolo prijaté platné uznesenie Č. 3108 p. r. tak, ako je vyššie
uvedené.

S úctou

MUDr. Darina Sedláková,
predsedníčka Správnej rady UK

Členovia Správnej rady UK
Ing. Mária Záthurecká, kvestorka UK v Bratislave
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