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Bratislava  17. 11. 2016

Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK
dňa 16. 11. 2016

Začiatok zasadnutia: 17.00 hod.
Miesto konania zasadnutia: NB 517 (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)

1. Otvorenie.
2. Overenie platnosti riadnych volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.
3. Rôzne.
4. 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, tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD a predsedu
AS  UK  prof.  RNDr.  Daniela  Ševčoviča,  CSc.  Konštatoval,  že  komisia  je  uznášaniaschopná
(na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu sedem členov komisie prítomní piati členovia, dvaja
členovia komisie svoju neúčasť ospravedlnili). 

Predseda komisie prečítal návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a navrhol doplniť nový bod
„Overenie platnosti doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK“. Iný návrh na
zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

1 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 1:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK schvaľuje program 4. zasadnutia Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK takto:

1. Otvorenie.
2. Overenie platnosti doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu UK.
3. Overenie platnosti riadnych volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.
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4. Rôzne.
5. Záver.

Bod č. 2:     Overenie platnosti doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu 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 študentskej časti
Akademického senátu UK vo volebných obvodoch.  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. K priebehu a výsledkom volieb
neboli zo strany členov akademických obcí príslušných fakúlt 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

2 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 2:

Volebná  a  mandátová  komisia  Akademického  senátu  UK  podľa  čl.  27  ods.  1  Zásad  volieb
do Akademického  senátu  UK  overuje  platnosť  doplňovacích  volieb  do  študentskej  časti
Akademického senátu UK v nasledovných volebných obvodoch:

volebný obvod deň konania volieb

PdF UK 26.10.2016

FMFI UK 2. a 3.11.2016

FiF UK 9.11.2016

Osvedčenia  o zvolení  budú  novozvoleným  členom  AS  UK  z rúk  predsedu  Volebnej  a mandátovej
komisie AS UK odovzdané na 8. riadnom zasadnutí AS UK dňa 14. decembra 2016.

Bod č. 3:        Overenie platnosti riadnych volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl

Predseda komisie informoval, že úlohou komisie je v súlade s čl. 27 ods. 1 a 30 ods. 3 Zásad volieb do
Akademického senátu UK overiť platnosť riadnych volieb delegátov UK do ŠRVŠ. Materiál k bodu
rokovania vypracoval tajomník AS UK; materiál obsahuje zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov
volieb vypracované volebnými komisiami fakúlt a súpis pochybení (porušení Zásad volieb do AS UK),
ktoré obsahuje volebná dokumentácia doručená z jednotlivých fakúlt UK. 

Najvážnejšie  porušenia Zásad volieb do AS UK, ktoré však podstatným spôsobom neovplyvnili
výsledok  riadnych  volieb  delegátov  UK v príslušných  volebných  obvodoch,  sa  týkali  nesprávneho
vyhotovenia zoznamu voličov (FM UK a LF UK – porušenie čl. 23 ods. 8 Zásad volieb do AS UK),
nezapečatenie použitých hlasovacích lístkov (FiF UK a PraF UK – porušenie čl. 23 ods. 8 Zásad volieb
do AS UK) a skutočnosti, že zoznam voličov neobsahuje podpisy voličov zúčastnených na hlasovaní
(RKCMBF UK – porušenie čl. 22 ods. 5 Zásad volieb do Akademického senátu UK).

Volebná komisia následne pristúpila k podrobnejšiemu preskúmaniu doručenej volebnej dokumentácie
a  overeniu  platnosti  riadnych  volieb  delegátov  UK do  ŠRVŠ v jednotlivých  volebných  obvodoch,
pričom prijala doleuvedené uznesenia.
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

3 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 3:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK overuje podľa čl. 27 ods. 1 a čl. 30 ods. 3 
Zásad volieb do Akademického senátu UK platnosť riadnych volieb delegátov UK do Študentskej 
rady vysokých škôl v nasledovných volebných obvodoch:

volebný obvod deň konania volieb

FiF UK 12.10.2016

PraF UK 18.10.2016

EBF UK 19.10.2016

FTVŠ UK 19.10.2016

JLF UK 20.10.2016

PriF UK 25.10.2016

PdF UK 26.10.2016

FSEV UK 26.10.2016

FaF UK 26.10.2016

FMFI UK 2. a 3.11.2016

Uznesenie č. 4:

Volebná  a  mandátová  komisia  Akademického  senátu  UK  žiada  Volebnú  komisiu  FiF  UK
bezodkladne doručiť písomný návrh kandidáta.

(uznesenie č. 4 bolo prijaté konsenzuálne v súlade čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK)

Komisia podrobnejšie diskutovala o nesúlade medzi počtom odovzdaných hlasovacích lístkov (221),
počtom neplatných hlasovacích lístkov (0) a počtom platných hlasov pre jedinú kandidátku RNDr. Evu
Viglašovú  (174)  uvedený  v zápisnici  Volebnej  komisie  PriF  UK.  Nesúlad  bol  spôsobený  úpravou
hlasovacieho lístka spôsobom „za – proti – zdržal sa”. Komisia s prihliadnutím na čl. 22 ods. 6 Zásad
volieb do Akademického senátu UK (spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka určuje vnútorný predpis
príslušnej  fakulty  UK, resp.  uznesenie  volebnej  komisie)  konštatovala  prípustnosť daného spôsobu
úpravy hlasovacieho lístka.  Členovia  komisie  však upozorňujú,  že  v takomto prípade by mala  byť
primerane upravená aj tá časť zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov volieb, v ktorej sa uvádzajú
počty platných hlasov (t.j.  uviesť v zápisnici aj  počty hlasov „proti“ a „zdržal sa“).  Zároveň nie je
zrejmé,  akým  spôsobom  hlasy  „proti“  a  „zdržal  sa“  ovplyvňujú  (ne)zvolenie  kandidátov  a akým
spôsobom by Volebná komisia PriF UK vyhodnotila výsledky hlasovania, v ktorých by kandidát získal
viac hlasov „proti“ než hlasov „za“.

Tajomník AS UK informoval, že k zápisnici o priebehu hlasovania a výsledkov volieb delegáta UK
do ŠRVŠ vo volebnom obvode PriF UK bude pred jej  zaslaním Sekretariátu ŠRVŠ pripojený list,
v ktorom bude  vysvetlený  vzniknutý  nesúlad  v počte  odovzdaných  hlasovacích  lístkov, neplatných
hlasovacích lístkov a platných hlasov pre pre jedinú kandidátku RNDr. Evu Viglašovú.

Komisia sa zaoberala nesúladom v  počte voličov zúčastnených na hlasovaní (29) a počte vydaných
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hlasovacích lístkov, ktoré sú uvedené v zápisnici Volebnej komisie LF UK. K predmetnej veci poskytla
vysvetlenie predsedníčka Volebnej komisie LF UK Simona Grunwaldová (e-mail zo dňa 15.11.2016),
podľa ktorej pri vyhotovení zápisnice prišlo k nedorozumeniu a číslo 50 zodpovedá celkovému počtu
vyhotovených hlasovacích lístkov.

Komisia  otvorila  zapečatenú obálku s použitými  hlasovacími  lístkami  a prepočítala  ich.  Konšta-
tovala, že v zapečatenej obálke sa nachádzalo 29 použitých hlasovacích lístkov.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

4 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 5:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK pri overovaní platnosti riadnych volieb do 
Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode LF UK konaných dňa 27.10.2016

I.
konštatuje porušenie čl. 25 ods. 3 písm. e) Zásad volieb do Akademického senátu UK, ktoré nastalo
nesprávnym uvedením počtu voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (tento počet má byť totožný
s počtom vydaných hlasovacích lístkov),

a preto
II.

v súlade s čl. 26 ods. 4 písm. e) a čl. 27 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK mení znenie
Zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov volieb delegáta UK v Študentskej rade vysokých škôl
vyhotovenej Volebnou komisiou Lekárskej fakulty UK dňa 27.10.2016 takto:

„Počet vydaných hlasovacích lístkov: 29”.

Komisia  sa  zaoberala  nesúladom v  počte  odovzdaných  hlasovacích  lístkov  (32),  počte  neplatných
hlasovacích lístkov (1) a počte platných hlasov pre jedinú kandidátku Mgr. Máriu Bartekovú (29), ktoré
sú uvedené v zápisnici Volebnej komisie FM UK. 

Komisia  prepočítala  použité  hlasovacie  lístky. Konštatovala,  že  z 32  hlasovacích  lístkov  získala
kandidátka Mgr. Mária Barteková 29 platných hlasov, 3 hlasovacie lístky sú neplatné (1 lístok nebol
upravený spôsobom ustanoveným Volebnou komisiou FM UK a 2 lístky sú neplatné z dôvodu podľa
čl. 23 ods. 4 písm. c) - volič na hlasovacom lístku neoznačil kandidáta).

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

5 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 6:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK pri overovaní platnosti riadnych volieb do 
Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode LF UK konaných dňa 27.10.2016

I.
konštatuje porušenie čl. 23 ods. 4 písm. c) Zásad volieb do Akademického senátu UK, ktoré nastalo
nesprávnym posúdením platnosti hlasovacích lístkov (nezapočítaním dvoch neplatných hlasovacích
lístkov),

a preto
II.

v súlade s čl. 26 ods. 4 písm. e) a čl. 27 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK mení znenie
Zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov volieb delegáta UK v Študentskej rade vysokých škôl
vyhotovenej Volebnou komisiou Fakulty managementu UK dňa 27.10.2016 takto:
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„Počet neplatných hlasovacích lístkov: 3”.
Komisia  sa  zaoberala  nesúladom v  počte  odovzdaných  hlasovacích  lístkov  (117),  počt  neplatných
hlasovacích lístkov (3) a počtom platných hlasov pre jedinú kandidátku RNDr. Andreu Novomeskú,
PhD. (109), ktoré sú uvedené v zápisnici Volebnej komisie RKCMBF UK.

Komisia  otvorila  zapečatenú obálku s použitými  hlasovacími  lístkami  a prepočítala  ich.  Konšta-
tovala, že v zapečatenej obálke sa nachádzalo 117 použitých hlasovacích lístkov, z ktorých vyhodnotila
6 hlasovacích lístkov ako neplatných a 111 hlasovacích lístkov ako platných (obsahujúcich platný hlas
pre kandidátku RNDr. Andreu Novomeskú, PhD.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

6 5 3 5 0 0

Uznesenie č. 7:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK pri overovaní platnosti riadnych volieb do 
Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode RKCMBF UK konaných dňa 26.10.2016

I.
konštatuje porušenie čl. 23 ods. 4 písm. c) Zásad volieb do Akademického senátu UK, ktoré nastalo
nesprávnym posúdením platnosti hlasovacích lístkov,

a preto
II.

v súlade s čl. 26 ods. 4 písm. e) a čl. 27 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK mení znenie
Zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov volieb delegáta UK v Študentskej rade vysokých škôl
vyhotovenej  Volebnou komisiou Rímskokatolíckej  cyrilometodskej  bohosloveckej  fakulty  UK dňa
26.10.2016 takto:

„Počet neplatných hlasovacích lístkov: 6

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
RNDr. Andrea Novomeská, PhD. 111 hlasov”.

Bod č. 4: Rôzne

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. na základe doterajších skúseností s uplatňovaním Zásad
volieb  do  Akademického  senátu  UK  a v súlade  s  princípom  autonómnosti  fakúlt  UK  odporučil
pripraviť  dodatok,  ktorý  by  fakultám  UK  umožnil  realizáciu  špecifík  a dlhodobo  uplatňovaných
volebných zvyklostí z volieb do akademických senátov fakúlt aj pri voľbách do AS UK a ŠRVŠ.

Po diskusii členovia komisie spoločne s predsedom AS UK požiadali tajomníka AS UK, aby pripra-
vil zoznam oblastí, v ktorých by mohla byť úprava volebného procesu pri voľbách do AS UK a ŠRVŠ
ponechaná na vnútrofakultnú úpravu. Materiál by bol predložený na niektorý z nasledujúcich zasadnutí
komisie na jar 2017.

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.

Koniec zasadnutia: 17.57 hod.

Nasledujúce zasadnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK sa uskutoční dňa 14.12.2016 (streda)
so začiatkom 15 minút pred konaním 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK.
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Zapísal: 
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK)

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

Mgr. Martin Daňko, PhD.

predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
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