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Vážení členovia Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

Vaša Magnificencia, vážený pán rektor, 

 

v súlade s čl. 13 ods. 6 Štatútu Správnej rady UK (ďalej aj „správna rada“) si Vám dovoľujem 

oznámiť výsledky písomného hlasovania správnej rady, ktoré sa uskutočnilo v lehote od 

9. júla 2018 do 3. augusta 2018. 

 

Priebeh písomného hlasovania: 

Podľa čl. 13 ods. 6 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. 

 
Podľa čl. 13 ods. 3 Štatútu Správnej rady UK správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná 

najmenej nadpolovičná väčšina jej členov a na platné uznesenie správnej rady je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. 

 

 

Návrh uznesenia č. 1/2018 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 2017, 

II. 

schvaľuje rozdelenie zisku Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2017 podľa písomne 

predloženého návrhu. 

 

Hlasovací lístok doručilo osem členov správnej rady. Traja členovia správnej rady sa písomného 

hlasovania nezúčastnili, jeden člen správnej rady hlasoval prostredníctvom elektronickej pošty, 

dve miesta členov správnej rady boli v čase konania písomného hlasovania neobsadené. 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo 8 členov správnej rady. 

 

Výsledok hlasovania: 

Uznesenie č. 1/2018 p. r. bolo prijaté.  

 

 
Návrh uznesenia č. 2/2018 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 2018. 
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Hlasovací lístok doručilo osem členov správnej rady. Traja členovia správnej rady sa písomného 

hlasovania nezúčastnili, jeden člen správnej rady hlasoval prostredníctvom elektronickej pošty, 

dve miesta členov správnej rady boli v čase konania písomného hlasovania neobsadené. 

Písomný súhlas s návrhom uznesenia vyjadrilo 8 členov správnej rady. 

 

Výsledok hlasovania: 

Uznesenie č. 2/2018 p. r. bolo prijaté.  

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia č. 1/2018 p. r. 

2. Prezenčná listina z písomného hlasovania Správnej rady UK o návrhu uznesenia č. 2/2018 p. r. 

 

 

 

 

 

 Ing. Róbert Šimončič, CSc. 

 predseda Správnej rady UK 
 



 

P r e z e n č n á  l i s t i n a  

písomné hlasovanie 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 

návrh uznesenia č. 1/2018 p. r. 
_______________________________________________________________________________________ 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 03. 08. 2018  za návrh uzn. 
(podpredseda SR UK) 
 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

Mgr. art. Marián Chudovský 03. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

Mgr. Jozef Jurkovič 03. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. nezúčastnila sa písomného hlasovania 

 

Mgr. art. Juraj Kukura     20. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.   11. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.   23. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 09. 07. 2018 za návrh uzn. 
(predseda SR UK) 
 

Ing. Miroslav Trnka    nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

RNDr. Eva Viglašová    01. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

JUDr. Oszkár Világi nezúčastnil sa písomného hlasovania 



 

P r e z e n č n á  l i s t i n a  

písomné hlasovanie 

Správna rada Univerzity Komenského v Bratislave 

návrh uznesenia č. 2/2018 p. r. 
_______________________________________________________________________________________ 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 03. 08. 2018  za návrh uzn. 
(podpredseda SR UK) 
 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

Mgr. art. Marián Chudovský   03. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

Mgr. Jozef Jurkovič 03. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

Ing. Elena Kohútiková, PhD. nezúčastnila sa písomného hlasovania 

 

Mgr. art. Juraj Kukura     20. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.   11. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.   23. 07. 2018  za návrh uzn. 

 

Ing. Róbert Šimončič, CSc. 09. 07. 2018 za návrh uzn. 
(predseda SR UK) 
 

Ing. Miroslav Trnka    nezúčastnil sa písomného hlasovania 

 

RNDr. Eva Viglašová    01. 08. 2018  za návrh uzn. 

 

JUDr. Oszkár Világi nezúčastnil sa písomného hlasovania 


