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             Bratislava, 28. 09. 2022 

 
 

Uznesenie č. 1/28.09.2022 

z 24. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 28. septembra 2022 

 „Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na základe § 40 ods. 2 a 5 zákona 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe  

čl. 37 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 

vyhlasuje voľby členov Správnej rady UK na stredu, 12. 10. 2022 o 14.00 hod. v Auditórium 

maximum Právnickej fakulty UK.  

Návrh kandidáta na člena Správnej rady UK musí obsahovať:  

-   vlastnoručne podpísaný profesijný životopis a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail a 
korešpondenčnú adresu) navrhovanej osoby, 

-    súhlas navrhnutého kandidáta, 

-    čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva  
v SR UK a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR UK.  

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú 

akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby zapísané 

do registra mimovládnych neziskových organizácií, obce, samosprávne kraje, Slovenská 

akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi 

osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne 

združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.  

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, 

ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe  

v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými 

prostriedkami právnickej osoby. Ďalšie ustanovenia, týkajúce sa kandidátov a ich 

navrhovateľov určuje zákon (§ 40 ods. 2 – 4 zákona č. 131/2002 Z. z.).  

Návrhy je možné podávať do podateľne Rektorátu UK do 11. 10. 2022 do 12:00 v písomnej 

forme v zalepenej obálke označenej „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA SR UK“ na adresu:  

Akademický senát UK  

Šafárikovo námestie 6  

P. O. BOX 440  

814 99 Bratislava 1 
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 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

        predsedníčka Akademického senátu UK 
 


