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N á v r h   u z n e s e n i a  

 

prijatie uznesenia sa nenavrhuje 

(materiál sa prekladá ako informatívny podľa čl. 14 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK) 

 

 

Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK  

 

Predsedníctvo AS UK 

materiál prerokovaný dňa 17. 06. 2015 

nebolo uznášaniaschopné  

(prítomní členovia odporučili 

predložiť materiál ako informatívny 

a otvoriť k nemu diskusiu) 

Finančná komisia AS UK ----- 

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK ----- 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK ----- 

Komisia pre zahraničné veci AS UK ----- 

Pedagogická komisia AS UK ----- 

Právna komisia AS UK 

materiál prerokovaný dňa 08. 06. 2015 

nebola uznášaniaschopná  

(prítomní členovia odporučili materiál 

predložiť na zasadnutie PAS UK 

 s pripomienkami) 

Vedecká komisia AS UK ----- 

Volebná a mandátová komisia AS UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

tajomník AS UK 

 



Vecný zámer zmien v Rokovacom poriadku Akademického senátu UK 
 

 

listinná podoba písomných vyhlásení  

navrhuje sa špecifikovať, že písomné vyhlásenia o vzdaní sa členstva v AS UK (čl. 2 ods. 4), vzdaní 

sa funkcií v orgánoch AS UK (čl. 5 ods. 5 písm. c)) a vzdaní sa členstva v komisiách (čl. 10 

ods. 11) sa podávajú v listinnej podobe a doručujú prostredníctvom podateľne Rektorátu UK 

 

Odôvodnenie: 

spresnenie doterajšieho znenia RP (súčasné znenie možno interpretovať aj tak, že je prípustné 

poslať písomné vyhlásenie v elektronickej podobe, t.j. napríklad e-mailom) 

 

 

vypustenie možnosť, aby Predsedníctvo AS UK mohlo vyhlasovať voľby do ŠRVŠ 

vypustenie čl. 9 ods. 5 písm. f) 

 

Odôvodnenie: 

zosúladenie ustanovenia RP s platným Štatútom ŠRVŠ a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do AS UK 

 

 

zníženie počtu stálych komisií AS UK 

úprava čl. 10 ods. 2 

 

Odôvodnenie: 

v súčasnosti má AS UK 8 komisií, ktoré sú tzv. stále, čiže povinne zriaďované; javí sa vhodné 

otvoriť diskusiu (po skúsenostiach z aktuálneho funkčného obdobia) o znížení tohto počtu 

 

 

spôsob kreovania Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

úprava čl. 10 ods. 9 

 

Odôvodnenie: 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK má (na rozdiel od ostatných komisií 

AS UK) rozhodovacie právomoci; v záujme zefektívnenia práce komisie sa javí ako vhodné otvoriť 

diskusiu o kreovaní komisie na inom princípe (napr. delegačnom – študentskými časťami AS 

fakúlt) 

 

 

automatický zánik členstva v komisiách v prípade viacnásobnej neúčasti na zasadnutí 

úprava čl. 10 ods. 10 

 

Odôvodnenie: 

neuznášaniaschopnosť komisií predstavuje dlhodobý neuralgický bod v činnosti AS UK; uvedený 

problém je preto potrebné riešiť systémovo 

pri dosiahnutí určitého počtu neospravedlnených neúčastí alebo neúčastí z iných zreteľa hodných 

príčin by predseda komisie dal návrh predsedovi AS UK, ktorý by vyhlásil zánik členstva v komisii 
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pôsobnosť stálych komisií AS UK 

úprava čl. 11, zosúladenie s faktickým, resp. optimálnym stavom 

 

Odôvodnenie: 

pôsobnosť komisií bola zväčša prebratá z prechádzajúceho RP; po skúsenostiach z aktuálneho 

funkčného obdobia je vhodné otvoriť diskusiu o zmenách v pôsobnosti stálych komisií AS UK, a to 

aj v nadväznosti na prípadné zníženie ich počtu 

 

 

úprava spôsobu predkladania materiálov na zasadnutia AS UK 

čl. 13 ods. 3, nahradiť vetu „Materiály sa predkladajú v elektronickej forme predsedovi 

akademického senátu“ vetou „Podrobnosti o spôsobe predkladania materiálov upraví predsedníctvo 

akademického senátu uznesením.“ 

 

Odôvodnenie: 

materiály na zasadnutia AS UK je nutné naďalej v súlade s vnútorným predpisom UK Registratúrny 

poriadok a registratúrny plán predkladať (aj) v listinnej podobe 

 

 

plánovanie zasadnutí AS UK 

úprava čl. 15 a čl. 18 

rozdelenie zasadnutí na plánované („riadne“) a neplánované („mimoriadne“) 

- riadne zasadnutia by boli zvolávané na základe rámcového plánu riadnych zasadnutí (napr. 

uznesením Predsedníctva AS UK) pri dodržiavaní šesťdňovej lehoty na doručenie pozvánky a 

materiálov 

- mimoriadne zasadnutia by boli zvolávané len na prerokovanie urgentných vecí, ktoré neznesú 

odklad do konania najbližšieho riadneho zasadnutia,primerane by sa pri nich skracovala lehota na 

doručenie pozvánky a materiálov 

 

Odôvodnenie: 

plánovanie zasadnutí významnou mierou prispeje k zefektívneniu práce AS UK 

 

 

nahradenie návrhovej komisie overovateľmi zápisnice 

úprava čl. 18 ods. 2, čl. 26 ods. 2, čl. 27 ods. 1, čl. 28 ods. 2, čl. 38 ods. 4 

zrušenie návrhovej komisie, namiesto by sa zvolili traja overovatelia zápisnice 

aj v prípade, že návrhová komisia ostane ponechaná, navrhuje sa v čl. 26 ods. 2 vypustiť 

ustanovenie, podľa ktorého návrhová komisia sčítava hlasy pri verejných hlasovaniach a túto úlohu 

ponechať len členom VaMK 

 

Odôvodnenie: 

úlohy návrhovej komisie sa podľa nového RP zredukovali len overenie zápisnice, keďže návrh 

uznesenia podľa čl. 13 ods. 4 RP je povinnou súčasťou predkladaných materiálov (návrhová 

komisia nemá právomoc zasahovať do znenia schváleného uznesenia) 

je vhodné otvoriť diskusiu o úlohách a postavení návrhovej komisie 

 

 

evidencia verejných hlasovaní na hlasovacích hárkoch 

úprava znenia čl. 26 

 

Odôvodnenie: 

v súčasnosti neexistuje spôsob, ako preukázať, že verejné hlasovania skutočne prebehli s výsledkom 

uvedeným v zápisnici, resp. preukázať, ako hlasovali jednotliví členovia AS UK 



 3 

hlasovacie hárky by mali len „podporný charakter“, v prípade rozporu medzi údajmi na hlasovacích 

hárkoch a znením zápisnice by rozhodovali počty hlasov podľa zápisnice (t.j. zistené skrutátormi 

na zasadnutí) 

hlasovacie hárky by boli archivované v dokumentácii k zasadnutiu 

 

(Na zasadnutí Právnej komisie AS UK jej členovia odporučili diskutovať aj o možnosti obstarania 

hlasovacích zariadení v prípade, že obstarávacie náklady nebudú vysoké.) 

 

 

spôsob voľby na zasadnutiach AS UK 

úprava čl. 29, zjednotenie spôsobu volieb na zasadnutiach AS UK  

 

Odôvodnenie: 

aktuálna prax je nejednotná, keď sa volí jeden kandidát, hlasuje sa spôsobom za – proti - zdržal sa, 

pri voľbe z viacerých kandidátov sa krúžkuje ich poradové číslo 

nie je vždy zrejmé, aký je rozdiel v úprave hlasovacieho lístka, kedy je spôsobená jeho neplatnosť 

a medzi zdržaním sa hlasovania 

možno tiež uvažovať o úprave tejto otázky uznesením VaMK (bez zmien v RP), keďže 

do pôsobnosti komisie patrí riadenie priebehu tajných hlasovaní na zasadnutiach AS UK 

a sčítavanie hlasov 

 

 

hlasovanie komisií AS UK spôsobom per-rollam 

nové ustanovenie 

 

Odôvodnenie: 

platný RP neumožňuje komisiám AS UK prijímať uznesenia spôsobom per-rollam 

senátna prax by si v niektorých prípadoch pre zefektívnenie práce komisií vyžadovala umožniť 

hlasovať o uzneseniach spôsobom per-rollam (v prípade „nekonfliktných“ materiálov) 

 


