
PREDSEDA
SPRÁVNEJ RADY

UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

MUDr. Darina Sedláková, MPH.

Bratislava, 11 . 02. 20 II

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:

u Z n e sen ie č. 1/11 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 s účinnosťou od 01. 02. 2011 určuje výšku a zloženie platu rektorovi
UK v Bratislave, prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. - osobný plat podl'a § 7a zákona č.
553/2003 o odmeňovaní vo výške určenej percentuálnym navýšením funkčného platu
2 809,- € o 100 %, t.j. vo výške 5 618,- € mesačne."

Priebeh hlasovania:
Písomného hlasovania sa zúčastnilo 8 členov SR UK, nehlasovali 5 členovia (menovite:
Ing. V. Tomanová, CSc., Ing. R. Šimončič, CSc., Ing. l. Hanulíková, Ing. arch. A. Petrek,
PhDr. K. Bajcurová, CSc.)
Písomného hlasovania sa zúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov SR UK,
ktorýchje 14 (jeden člen v súčasnosti nie je vymenovaný).
Z ôsmich hlasujúcich členov SR UK šesť členov SR UK odsúhlasilo výšku mesačného platu
podľa alternatívy 2 bod c), jeden člen podľa alternatívy 2 bod b),jeden člen podľa alternatívy
1.

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. 1/11 p. r. tak, ako je vyššie
uvedené.

MUDr. Darina Se áková, MPH
predsedníčka Správnej rady UK

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