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__________________________________________________________________________________ 
 

Záp isn ica 

z 1. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
dňa 20. 04. 2016 

 
 
Začiatok zasadnutia:  13.30 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum  

(Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Overenie platnosti doplňujúcich volieb delegátov UK do ŠRVŠ.  
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, ktorý 
privítal prítomných členov komisie. Následne uviedol mená členov komisie, ktorí sa zo zasadnutia 
ospravedlnili.  
 
Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celko-
vého počtu 6 členov komisie prítomní 4 členovia).  
 
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 uvedenom na pozvánke. 
 
Bod č. 2: Overenie platnosti doplňujúcich volieb delegátov UK do ŠRVŠ 

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 doplňujúcich volieb delegátov UK do ŠRVŠ vo volebnom 
obvode FiF UK a v spoločnom volebnom obvode FTVŠ UK, EBF UK a RKCMBF UK. Materiál 
k bodu rokovania vypracovaný tajomníkom AS UK obsahujúci zápisnice volebných komisií fakúlt bol 
zaslaný členom komisie spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
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Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. upozornil na problém nevyhlásenia doplňujúcich volieb do ŠRVŠ na 
RKCMBF UK. Súčasne konštatoval, že aktuálne platné Zásady volieb do AS UK neobsahuje 
ustanovenie, ako postupovať v prípade, keď si akademický senát fakulty nesplní svoju povinnosť 
a nevyhlási voľby vo svojom volebnom obvode (resp. časti spoločného volebného obvodu). 
 
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 4 3 4 0 0 
 
Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 
I. 

overuje podľa čl. 27 ods. 1 a čl. 30 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK platnosť 
doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl konaných vo volebnom obvode 
FiF UK dňa 2. marca 2016 a v spoločnom volebnom obvode EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK 
dňa 24. februára 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu tajomníka Akademického senátu UK o zaslaní zápisníc z doplňovacích 
volieb Študentskej rady vysokých škôl do sídla Študentskej rady vysokých škôl, 

III. 
žiada volebné komisie fakúlt, aby pri konaní volieb do Študentskej rady vysokých škôl nimi vyhoto-
vené zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkov volieb delegáta UK do ŠRVŠ obsahovali všetky 
obsahové a formálne náležitosti uvedené v čl. 25 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK, 

IV. 
žiada volebné komisie fakúlt, aby pri konaní volieb do Študentskej rady vysokých škôl v súlade s čl. 
25 ods. 5 a čl. 30 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK zasielali predsedovi Volebnej a 
mandátovej komisie AS UK úplnú volebnú dokumentáciu (zápisnice z volieb, písomné návrhy 
kandidátov, zapečatené použité hlasovacie lístky, zoznamy voličov). 
 
 
Bod č. 3: Rôzne 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že ho predsedníčka Právnej komisie AS UK 
Mgr. Petronela Luprichová, PhD. ústne informovala o žiadosti predsedníčky AS FaF UK doc. PharmDr. 
Jindry Valentovej, PhD. o stanovisko vo veci členstva v akademickej obci fakulty (a tým aj členstva 
v akademickom senáte fakulty) v čase materskej dovolenky. Písomnú žiadosť o stanovisko však 
doručená nebola. 

Členovia komisie sa zhodli, že členstvo v akademickej obci fakulty (a tým aj členstvo 
v akademickom senáte fakulty) v prípade nástupu materskú dovolenku nezaniká, pretože v čase 
materskej dovolenky nezaniká pracovný pomer. Oficiálne stanovisko komisie v predmetnej veci však 
bude predsedníčke AS FaF UK zaslané až po doručení písomnej žiadosti predsedovi Volebnej 
a mandátovej komisie AS UK. 
 
 
Bod č. 4: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. poďakoval členom 
komisie za účasť a ukončil zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia:  13.40 hod. 
 
 
Zapísal:  
Mgr. Martin Daňko, PhD. (predseda VaMK AS UK) 
 
 
 
 
 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
 


