Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU
Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave

Schválený Akademickým senátom UK dňa 30. 06. 2004
Schválený ministrom školstva SR dňa 22. 09. 2004

Čl. I
Štatút Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave ( ďalej len Štatút) schválený ministrom školstva SR dňa 16.6.2003 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Článok 2 bod 1, 3, 4 a 5 Štatútu sa mení a znie nasledovne:
(1) Správna rada má štrnásť členov.
(3) Šesť členov správnej rady vyberie minister školstva SR po vyjadrení rektora.
(4) Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu univerzity a jedného člena študentská časť akademického senátu univerzity.
(5) Členom správnej rady, okrem členov navrhnutých akademickým senátom univerzity,
nemôže byť jej zamestnanec.
2. Článok 4 bod 1 a 2 Štatútu sa mení a znie nasledovne:
(1) Funkčné obdobie členov správnej rady, okrem členov navrhnutých akademickým senátom univerzity, je šesť rokov.
(2) Funkčné obdobie člena navrhnutého zamestnaneckou časťou akademického senátu univerzity je štvorročné, funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou častou akademického senátu univerzity je dvojročné.
3. V Článku 8 Štatútu sa mení bod 1 písm. a) a c) a znejú nasledovne:
(1) Správna rada dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony,
ktorými chce univerzita
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy,
od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu2 považujú za hmotný majetok, alebo
urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na
určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok.
c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku univerzity
4. V Článku 13 Štatútu sa za bod 5 pripája bod 6 nasledovného znenia:
(6) Členovia správnej rady môžu prijímať uznesenia aj mimo zasadnutia. Uznesenie možno
prijať hlasovaním uskutočneným písomne. Návrh uznesenia predkladá členom správnej
rady predseda správnej rady spolu s oznámením lehoty na vyjadrenie. Hlasujúci členovia
sa považujú za prítomných. Ak sa člen správnej rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda správnej rady potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom správnej rady. Počet hlasov potrebných na platné uznesenie v zmysle bodov 2 a 3 tohto článku
zostáva zachovaný.
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Čl.II
1. Ostatné články Štatútu ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Navrhovanú zmenu Štatútu odsúhlasil akademický senát UK dňa 30.6.2004.
3. Zmeny a doplnky Štatútu nadobudnú účinnosť dňom schválenia ministrom školstva SR.

V Bratislave, dňa 7.7. 2004

....................................................
doc.PhDr. František Gahér, PhD
rektor UK

....................................................
doc. RNDr.Karol Mičieta, CSc.
predseda AS UK

....................................................
Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD.
minister školstva SR
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