
1/3 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  15. 12. 2016 

Zá p i s n i c a  

z 5. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 14. 12. 2016 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.40 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum PraF UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK (FiF UK).  

3. Zánik členstva v komisiách AS UK. 

4. Rôzne. 

5. 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 a tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu sedem 

členov komisie prítomní štyria členovia, Bc. Monika Firbasová sa zo zasadnutia pre študijné povinnosti 

ospravedlnila a dvaja členovia komisie prišli počas zasadnutia v bode Rôzne).  

 

Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov komisie na 

podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie programu 

zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa 

programu uvedeného na pozvánke. 

 

 

Bod č. 2:     Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK (FiF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že úlohou komisie je v súlade s čl. 27 ods. 1 

Zásad volieb do Akademického senátu UK overiť platnosť doplňovacích volieb do zamestnaneckej 

časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FiF UK. Písomný materiál vypracoval tajomník 

AS UK a bol zverejnený na pracovnej webstránke AS UK. Materiál konštatuje, že volebná 

dokumentácia je úplná a v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UK.  
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K priebehu a výsledkom volieb neboli zo strany členov akademickej obce FiF UK podané námietky. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK overuje podľa čl. 27 ods. 1 Zásad volieb do 

Akademického senátu UK platnosť doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu UK vo volebnom obvode Filozofickej fakulty UK konaných dňa 30. novembra 2016. 
 

Osvedčenia o zvolení budú novozvolenej členke AS UK PhDr. Anikó Dušíkovej, PhD. z rúk predsedu 

AS UK odovzdané na 8. riadnom zasadnutí AS UK dňa 14. decembra 2016.  

 

 

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 a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe zasadnutia komisie. Písomný 

materiál vypracoval tajomník AS UK, a to podľa prezenčných listín zo zasadnutí doručených 

predsedami príslušných komisií AS UK. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 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 

Pedagogická komisia AS UK Bc. Jana Štefaňáková (FSEV UK) 12.10.2016 30.11.2016 

Právna komisia AS UK Veronika Slobodníková (JLF UK) 19.10.2016 30.11.2016 

 

Bod č. 4: Rôzne 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. informoval o navrhnutom procedurálneho postupu, ktorý 

sa uplatní pri schvaľovaní nového člena Dozornej rady UK Veda, s.r.o. (bod č. 13 návrhu programu  

8. riadneho zasadnutia AS UK dňa 14. decembra 2016) a úlohe Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

pri tajnom hlasovaní. 

 

Bod č. 5: Záver 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia:  14.45 hod. 

 

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

 
 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 


