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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  01. 07. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 8. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 21. 06. 2017 
 

 

Začiatok zasadnutia:  16.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie podnetov na konanie AS UK podľa čl. 20a Štatútu UK. 

(právoplatnosť volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK, právoplatnosť prvého zasadnutia AS 

FiF UK, právoplatnosť voľby predsedu študentskej časti AS FiF UK) 

3. Zánik členstva v komisiách AS UK. 

4. Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 11. riadnom zasadnutí AS UK. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Zasadnutie viedol predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK otvoril predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD., 

ktorý privítal prítomných členov komisie, prorektora UK pre legislatívu prof. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD., dekana PraF UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., dekana FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, 

PhD., členov AS UK zastupujúcich FiF UK a tajomníka AS UK. Konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu sedem členov komisie prítomní štyria 

členovia, JUDr. Peter Lukáčka, PhD. prišiel v priebehu zasadnutia komisie a dvaja členovia komisie sa 

zo zasadnutia ospravedlnili).  

 

Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a požiadal o doplnenie 

dvoch nových bodov programu: Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK a Návrh na 

vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 

Keďže ďalšie návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu zasadnutia neboli prednesené, 

predseda komisie požiadal členov komisie o schválenie doplneného programu zasadnutia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 4 3 4 0 0 
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Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK schvaľuje program 8. zasadnutia Volebnej 

a mandátovej komisie dňa 21. júna 2017 takto: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK. 

3. Zánik členstva v komisiách Akademického senátu UK. 

4. Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 

5. Prerokovanie podnetov na konanie Akademického senátu UK podľa čl. 20a Štatútu UK. 

(právoplatnosť volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK, právoplatnosť prvého zasadnutia 

AS FiF UK, právoplatnosť voľby predsedu študentskej časti AS FiF UK) 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Bod č. 2: Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval o zánikoch členstva a pozastavení členstva 

členov študentskej časti Akademického senátu UK a predniesol návrh uznesenia. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK  

I. 

konštatuje, že u nasledovných členov Akademického senátu UK zistila dôvod zániku ich členstva 

v AS UK: 

člen AS UK súčasť UK dôvod zániku členstva deň zániku 

Bc. Pavol Lím FM UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ 

(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK) 

30.05.2017 

Bc. Christian Malchárek FM UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ 

(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK) 

30.05.2017 

Bc. Jana Štefaňáková FSEV UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ 

(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK) 

05.06.2017 

Bc. Monika Firbasová FiF UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ 

(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK) 

06.06.2017 

Mgr. Milan Kováč FTVŠ UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ 

(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK) 

21.06.2017 

II. 

odporúča Akademického senátu UK vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnené miesta členov 

Akademického senátu UK, 

III. 

konštatuje, že nasledovní členovia študentskej časti Akademického senátu UK majú podľa § 8 ods. 8 

zákona o vysokých školách a čl. 19 ods. 5 Štatútu UK pozastavené členstvo v Akademickom senáte 

UK: 
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člen AS UK súčasť UK podanie žiadosti pozastavenie od 

Mgr. Róbert Zsembera PdF UK 08.05.2017 21.06.2017 

Bc. Zuzana Pallová PdF UK 24.05.2017 15.06.2017 

 

 

Bod č. 3: Zánik členstva v komisiách AS UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) Rokovacieho 

poriadku Akademického senátu UK členstvo v komisii Akademického senátu UK zaniká, ak sa člen bez 

vážneho dôvodu alebo bez predchádzajúceho dôvodného ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe 

zasadnutia komisie. Písomný materiál vypracoval tajomník AS UK, a to podľa prezenčných listín zo 

zasadnutí komisií AS UK doručených predsedami príslušných komisií AS UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK  

I. 

konštatuje, že podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK zaniklo 

nasledovným členom komisií Akademického senátu UK ich členstvo z dôvodu dvoch 

neospravedlnených neúčastí na bezprostredne po sebe nasledujúcich zasadnutiach: 

Komisia Člen komisie (fakulta) Neospravedlnené neúčasti 

Finančná komisia AS UK Mgr. Petronela Luprichová, PhD 

(PraF UK) 

19.04.2017 14.06.2017 

Komisia pre rozvoj a 

informačné technológie 

AS 

Bc. Gerhard Gross 

(PraF UK) 

19.04.2017 14.06.2017 

Pedagogická a vedecká 

komisia AS UK 

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. 

(FMFI UK) 

19.04.2017 14.06.2017 

II. 

konštatuje, že JUDr. Petrovi Lukáčkovi, PhD. (PraF UK) nezaniklo podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) 

Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK členstvo vo Finančnej komisii AS UK, pretože 

neospravedlnená neúčasť na zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 14.06.2017 sa týkala vážneho 

dôvodu (účasť na zasadnutí Akademického senátu PraF UK). 

 

Bod č. 4: Návrh na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh uznesenia, ktorým Volebná a mandátová 

komisia AS UK odporučí Akademickému senátu UK vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnené 

mandáty členov študentskej časti Akademického senátu UK. Súčasne informoval o pochybeniach 

procesnej povahy (porušenie ustanovení zákona o VŠ a Zásad volieb do AS UK), ktorých sa dopustil 

Akademický senát FM UK pri vyhlásení doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode FM UK. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil rozšíriť obdobie na vykonanie doplňovacích 

volieb do AS UK, a to od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť nasledovné uznesenie: 

„Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov 

študentskej časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FM UK, FiF UK a FSEV UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK od 25. septembra 

2017 do 17. októbra 2017 a od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.“ 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

5 5 3 5 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 

I. 

upozorňuje Akademický senát Fakulty managementu UK, že pri vyhlásení doplňovacích volieb do 

Akademického senátu UK vo volebnom obvode FM UK na zasadnutí Akademického senátu Fakulty 

managementu UK dňa 22. mája 2017 boli porušené nasledovné ustanovenia zákona o vysokých 

školách a vnútorných predpisov UK: 

a) § 8 ods. 7 zákona o vysokých školách, čl. 17 ods. 9 a čl. 19 ods. 3 Štatútu UK, čl. 3 ods. 3 Zásad 

volieb do Akademického senátu UK (doplňovacie voľby do Akademického senátu UK boli vyhlásené 

skôr, než nastal dôvod pre zánik členstva Bc. Pavla Líma a Bc. Christiana Malchárka 

v Akademickom senáte UK; t. j. v čase vyhlásenia doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

neexistovala právna skutočnosť umožňujúca ich vyhlásenie), 

b) čl. 13 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK (doplňovacie voľby vyhlasuje Akademický 

senát UK alebo Predsedníctvo AS UK bez zbytočného odkladu po tom, ako zaniklo členovi 

Akademického senátu UK členstvo pred skončením funkčného obdobia; Akademický senát FM UK 

nie je orgánom oprávneným samostatne vyhlasovať doplňovacie voľby do Akademického senátu 

UK), 

II. 

žiada Akademický senát Fakulty managementu UK a jeho orgány, aby vyhlásili doplňovacie voľby 

do Akademického senátu UK vo volebnom obvode FM UK spôsobom, ktorý bude v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách, Štatútu UK a Zásad volieb do 

Akademického senátu UK. 
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Bod č. 5:  Prerokovanie podnetov na konanie Akademického senátu UK podľa čl. 20a Štatútu UK 

(právoplatnosť volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK, právoplatnosť prvého 

zasadnutia AS FiF UK, právoplatnosť voľby predsedu študentskej časti AS FiF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. v úvodnom slove konštatoval, že úlohou Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK nie je zasahovať do akademickej samosprávy FiF UK, avšak komisii 

a predsedovi AS UK boli doručené podnety poukazujúce na konanie AS FiF UK v rozpore so zákonom 

o vysokých školách a Štatútom FiF UK, ktorými je potrebné sa zaoberať a predchádzať tým ďalším 

možným právnym skutočnostiam. 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. a podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, 

PhD. informovali, že právne zhrnutie podnetov obdržali členovia komisie v písomnom materiáli 

spracovanom tajomníkom AS UK RNDr. Róbertom Kyselom, PhD., ďalšia právna expertíza, ktorej 

autorom je doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. ako dlhoročný funkcionár v orgánoch akademickej 

samosprávy, bola členom komisie zaslaná v deň konania zasadnutia komisie prostredníctvom e-mailu 

dekana FiF UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. doplnil, že právnu expertízu vypracoval podľa podnetu na 

mimoriadne zasadnutie AS FiF UK a na základe ústnej dohody s dekanom FiF UK prof. Šušolom. 

 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. odporučil prerokovať jednotlivé pochybenia v činnosti 

AS FiF UK, na ktoré poukazujú doručené podnety, a zaujať k nim stanovisko komisie. 

Mgr. Viktor Svetský (hosť zasadnutia, člen AS UK zastupujúci FiF UK) vzniesol námietku voči 

pôsobnosti Akademického senátu UK a Volebnej a mandátovej komisie AS UK posudzovať predmetné 

otázky. 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. reagoval, že novelou zákona o vysokých školách z roku 2012 

získali akademické senáty verejných vysokých škôl za stanovených okolností právomoc vykonávať 

pôsobnosť akademických senátov fakúlt. Odporučil k podnetom zaujať meritórne stanovisko. 

Dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. doplnil, že podporuje prerokovanie podnetov na 

zasadnutí komisie. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. uviedol, že právomoc Akademického 

senátu UK je v posudzovanej veci nesporná a je daná § 9 ods. 3 zákona o vysokých školách školách a 

čl. 20a Štatútu UK. Otázkou je, akou formou by sa malo v prerokúvanom prípade postupovať; 

stanovisko komisie má pre Akademický senát UK iba odporúčajúci charakter. 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doplnil, že kompetencia Volebnej a mandátovej komisie AS UK je daná 

čl. 11 ods. 6 písm. g) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK (komisia predkladá AS UK 

návrhy na prijatie príslušných opatrení v prípade, ak akademický senát fakulty UK koná v rozpore 

so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi UK alebo 

príslušnej fakulty UK, ak akademický senát fakulty UK vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je 

v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK, alebo ak 

zloženie akademického senátu fakulty UK nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom 

o vysokých školách alebo s vnútornými predpismi príslušnej fakulty UK). 

 

Predseda komisie konštatoval, že v prípade vyhlásenia riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS 

FiF UK a voľbe členov volebnej komisie sa nepostupovalo podľa ustanovení Štatútu FiF UK, ale Zásad 

volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK, pričom oba vnútorné predpisy sú vzájomne v rozpore. 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. zhrnul podstatné časti svojej právnej analýzy prípadu. Častokrát je 

problémom formálne chápanie práva. Právne úkony je potrebné posudzovať nie podľa ich formy, ale 

podľa ich obsahu. V niektorých prípadoch musí byť dodržaná aj predpismi stanovená forma právneho 

úkonu. Predsedníctvo akademického senátu fakulty má kompetenciu odvodenú od kompetencie 

akademického senátu fakulty, voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK teda mohol vyhlásiť aj AS 

FiF UK. Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu FiF UK dňa 3.4.2017 nie je dobre napísaná, 

zápisnicu však možno doplniť. K otázke miesta konania volieb uviedol, že neuvedenie miesta pri 
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vyhlásení volieb predstavuje procesnú chybu, všetci však o mieste konania volieb boli istým spôsobom 

informovaní, nešlo teda o porušenie práv členov akademickej obce fakulty. Avšak bez ohľadu na počet 

procesných pochybení, ak by sa voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK opakovali, nastane 

porušenie práv členov akademickej obce FiF UK. 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. (hosť zasadnutia, členka AS UK zastupujúca FiF UK) uviedla, že 

podľa jej právneho názoru Štatút FiF UK a Zásady volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK majú 

rovnakú právnu silu, keďže zákon o vysokých školách vnútorné predpisy fakulty nehierarchizuje. 

Podľa Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK miesto konania volieb určuje mandátová 

komisia. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. sa prítomných zástupcov FiF UK opýtal, 

či si boli členovia AS FiF UK vedomí pred vyhlásením volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK 

rozporu medzi Štatútom FiF UK a Zásadami volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK. 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. podrobne vysvetlila okolnosti, za ktorých boli na zasadnutí 

Akademického senátu FiF UK dňa 3. apríla 2017 voľby vyhlásené. Časť o vyhlásení volieb uvedenú 

v zápisnici zo zasadnutia AS FiF UK je potrebné chápať ako jedno súvislé uznesenie, o ktorom sa na 

zasadnutí hlasovalo. Voľby sa uskutočnili podľa Zásad volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. uviedol, že podľa jeho skúsenosti členovia akademickej obce 

vnútorné predpisy nečítajú. Opýtal sa preto, ako to bolo s voľbou členov mandátovej komisie na 

zasadnutí AS FiF UK dňa 3. apríla 2017. 

PhDr. Anikó Dušíková, PhD. vysvetlila okolnosti voľby členov mandátovej komisie na zasadnutí 

AS FiF UK dňa 3. apríla 2017. Upriamila pozornosť na čl. 19 ods. 6 Štatútu FiF UK, podľa ktorého 

organizáciu, postup volieb, prácu volebnej komisie zamestnancov, priebeh a vyhodnotenie hlasovania a 

ďalšie podrobnosti o konaní volieb upravuje vnútorný predpis fakulty Zásady volieb do akademického 

senátu FiF UK, ktorého jednou časťou sú Zásady volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK. Zloženie 

a činnosť mandátovej komisie upravujú Zásady volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK. 

Mgr. Viktor Svetský uviedol, že pôsobí vo funkcii člena Akademického senátu FiF UK tri roky, 

Predsedníctvo AS FiF UK nezasadalo. Predmetné zasadnutie AS FiF UK neviedol predseda AS FiF UK 

Mgr. Ivan Lacko, PhD. (ospravedlnený zo zasadnutia), ale prvýkrát počas funkčného obdobia 

podpredseda AS FiF UK doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. Na zasadnutí sa hlasovalo tak o vyhlásení 

volieb, ako aj o členoch mandátovej komisie. 

Dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. vysvetlil, prečo sa pri vyhlásení volieb neurčuje 

volebné miesto (voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK sa konajú v piatich volebných obvodoch 

v rozličných miestnostiach fakulty). 

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (hosť zasadnutia, členka AS UK zastupujúca FiF UK) 

uviedla, že v predchádzajúcom funkčnom období bola členkou Akademického senátu FiF UK, pamätá 

si, že na zasadnutí sa hlasovalo len o voľbe členov mandátovej komisie tak, ako to uvádza zápisnica. 

Dott. Peter Juhás z priebehu doterajšej diskusie odporučil konštatovať, že riadne voľby do 

zamestnaneckej časti AS FiF UK boli platné. Navrhol preto uznesenie, ktorým by Volebná a mandátová 

komisia konštatovala, že voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK sú napriek procedurálnym 

pochybeniam platné a súčasne by Akademický senát FiF UK požiadala o zosúladenie Zásad volieb do 

zamestnaneckej časti AS FiF UK so Štatútom FiF UK. 

Dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. uviedol, že pochybnosti o voľbách do 

zamestnaneckej časti AS FiF UK napriek ich vyhláseniu za platné už nebude možné odstrániť. 

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. podporil návrh uznesenia ako logický a vhodný. Otázkou naďalej 

ostáva, o čom sa z materiálneho hľadiska hlasovalo na zasadnutí Akademického senátu FiF UK dňa 

3. apríla 2017 (v prípade, že o vyhlásení volieb, materiálne uznesenie je právne perfektné, hoci je 

nejednoznačne zachytené v zápisnici zo zasadnutia). 

Prorektor UK pre legislatívu prof. JUDr. Marek Števček, PhD. uviedol, že je procesný právnik a 

nepochybne pri vyhlásení volieb prišlo k pochybeniam. Otázkou je, či prišlo k porušeniu práv 

procesného charakteru. Pri uplatnení testu proporcionality by voľby mohli byť vyhlásené za neplatné 

iba v prípade, ak by pri porušení procesných pravidiel boli ukrátené práva členov akademickej obce 

fakulty. Duchom vnútorných predpisov je uplatnenie akademických práv a slobôd, tieto boli zachované. 
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Vyhlásením volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK by sa spôsobilo viac škody. Odporučil, aby 

komisia k platnosti volieb zaujala meritórne stanovisko. 

 

Na základe stanoviska prorektora UK pre legislatívu a ním navrhnutého uznesenia, ku ktorému sa 

pripojili JUDr. Peter Lukáčka, PhD. a doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., predniesol predseda komisie 

návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

6 5 3 5 0 0 

 

Uznesenie č. 6: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 

I. 

konštatuje, že pri voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK dňa 27. apríla 

2017 nastali procedurálne pochybenia, 

II. 

konštatuje, že procedurálne pochybenia neboli takej intenzity, aby boli nimi porušené akademické 

práva a slobody členov akademickej obce FiF UK, 

III. 

konštatuje, že voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK dňa 27. apríla 2017 sú 

platné. 

 

Uznesením komisie bolo zastavené konanie Akademického senátu UK podľa čl. 20a Štatútu UK. 

 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, PhD. upozornil na problém, že Zásady volieb do 

zamestnaneckej časti AS FiF UK nedefinujú vzájomný vzťah a kompetencie volebných komisií 

v jednotlivých volebných obvodoch a mandátovej komisie. Súčasne sa poďakoval tajomníkovi AS UK 

RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. za prípravu podkladového materiálu pre zasadnutie komisie. 

 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol vecne totožný návrh uznesenia k vyhláseniu 

platnosti prvého zasadnutia Akademického senátu FiF UK dňa 11. mája 2017 a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

7 5 3 5 0 0 

 

Uznesenie č. 7: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 

I. 

konštatuje, že pri zvolaní a v priebehu prvého zasadnutia Akademického senátu FiF UK dňa 

11. mája 2017 nastali procedurálne pochybenia, 

II. 

konštatuje, že procedurálne pochybenia neboli takej intenzity, aby boli nimi porušené akademické 

práva a slobody členov Akademického senátu FiF UK, 

III. 

konštatuje, že uznesenia prijaté na prvom zasadnutí Akademického senátu FiF UK dňa 11. mája 

2017 sú platné. 
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Bod č. 6: Rôzne 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil, že vo vnútorných predpisoch 

fakúlt UK je veľké množstvo ustanovení, ktoré sú v rozpore so zákonom o vysokých školách a štatútmi 

daných fakúlt UK, ale taktiež množstvo rozporných ustanovení medzi vnútornými predpismi navzájom. 

Tieto problematické ustanovenia vo vnútorných predpisoch je potrebné identifikovať a zosúladiť ich. 

 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. ocenil prácu tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, 

PhD. pri spracovaní podkladových materiálov pre zasadnutie komisie. Ďalej sa poďakoval za 

spoluprácu prorektorovi UK pre legislatívu prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. a taktiež doc. JUDr. 

Eduardovi Burdovi, PhD. (dekanovi PraF UK) za vypracovanie právnej expertízy. 

 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. vyjadril poďakovanie podávateľke podnetov 

Mgr. Silvii Vertánovej, PhD. (členke AS FiF UK), pretože ako jediná upozornila na pochybenia 

v činnosti AS FiF UK a jej orgánov. 

 

 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. poďakoval prítomným 

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  17.47 hod. 

 

Zapísal:  
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 
 

Overil:  
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (podpredseda AS UK) 
 
 

 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


