
Zápisnica z hlasovania Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave „per 

rollam“ uskutočneného od 28. 6. 2013 do 15. 8. 2013 

 

Na zasadnutí AS UK dňa 19. 6. 2013 bolo dohodnuté, že AS UK bude spôsobom per 

rollam hlasovať o vytvorení účtu na opravu škôd na jednotlivých ubytovacích zariadeniach 

UK podľa požiadaviek ubytovacích zariadení v jednorazovej výške poplatku 5 eur/rok pre 

študenta a to podľa čl. 6 ods. 16 písm. b) Vnútorného predpisu UK č. 11/2013, úplné znenie 

Rokovacieho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „Rokovací poriadok AS 

UK“). Posledná strana Zápisnice č. 3/2013 zo zasadnutia Akademického senátu UK, ktoré sa 

konalo dňa 19.06.2013 k tomu uvádza: „Mgr. Tomáš Charvát (predseda Komisie pre 

študentské domovy a ubytovanie AS UK) a riaditeľ VM Ľ. Štúra -  Mlyny  Mgr. Róbert Gula  

informovali o zámere založiť fond nezistených škôd. Každý študent pri nastúpení do internátu 

by zaplatil 5 eur, ktoré budú účelovo viazané. Do 30.8. riaditelia ŠD musia zverejniť na 

webovej stránke  príslušného internátu, čo sa z toho platilo a aký je zostatok. O uvedenom 

zámere bude AS UK hlasovať spôsobom per rollam, pretože na zasadnutí nebol 

naformulovaný návrh uznesenia.“ 

Dňa 28. 6. 2013 predseda AS UK doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. poslal z mailovej 

adresy AS UK členom AS UK mail (viď príloha), ktorým začal hlasovanie per rollam 

o návrhu uznesenia:„AS UK schvaľuje vytvorenie účtu na opravu škôd na jednotlivých 

UZ UK podľa požiadaviek ubytovacích zariadení v jednorazovej výške poplatku 5 

eur/rok pre študenta. Tento účet je účelovo viazaný a bude použitý na opravu 

neobjasnených škôd. Riaditelia UZ UK sú povinní do 30. 8. bežného roka zverejniť 

použitie týchto prostriedkov na webovej stránke príslušného ubytovacieho zariadenia.“ 

Členovia AS UK mohli hlasovať o uvedenom návrhu uznesenia do dňa 15. 8. 2013, po tomto 

dátume bolo hlasovanie uzavreté. 

 Výsledok hlasovania: 

 počet všetkých členov AS UK: 66 

 počet momentálne obsadených mandátov AS UK: 62 

počet hlasujúcich členov AS UK: 48 

počet členov hlasujúcich za návrh uznesenia: 33 

počet členov hlasujúcich proti návrhu uznesenia: 10 

počet členov zdržiacich sa hlasovania o návrhu uznesenia: 5 



Podľa čl. 6 ods. 16 sa na platné uznesenie AS UK spôsobom hlasovania per 

rollam vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS UK. Keďže AS UK 

má 66 členov (mandátov), počet pre platné uznesenie schválené hlasovaním per rollam 

je 34 hlasov za. Keďže za predmetný návrh uznesenia AS UK hlasovalo iba 33 členov AS 

UK, predmetný návrh uznesenia nebol schválený.  

 

 

 

 

 

   ......................................................................... 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.  

predseda ASUK 

 

 

 

 

Príloha č.1.: 

E-mail, ktorým začalo hlasovanie per rollam: 

Vážené kolegyne senátorky, vážení kolegovia senátori, 
tak ako sme sa boli dohodli na ostatnom senáte dávam „per rollam“ hlasovať 
o tomto návrhu uznesenia: 
 AS UK schvaľuje vytvorenie účtu na opravu škôd na jednotlivých UZ UK podľa požiadaviek 
ubytovacích zariadení v jednorazovej výške poplatku 5 eur/rok pre študenta. Tento účet je 
účelovo viazaný a bude použitý na opravu neobjasnených škôd. Riaditelia UZ UK sú povinní 
do 30. 8. bežného roka zverejniť použitie týchto prostriedkov na webovej stránke príslušného 
ubytovacieho zariadenia. 
  
Formát odpovede: 
1. meno a priezvisko: 
2. fakulta 
3. zamestnanec alebo študent 
4. stanovisko: Za, Proti alebo Zdržal(a) sa = napíšte Vaše stanovisko 
  
Termín ukončenia hlasovania je 15. 8. 2013 na túto adresu (aby bolo možné uznesenie 
aplikovať už pri prvých ubytovaniach v septembri). 
  
S vďakou a želaním pekného leta 
Dano Böhmer 
predseda AS UK 


