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Bratislava, 24. 09. 2016

Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK
dňa 21. 09. 2016

Začiatok zasadnutia: 13.30 hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
(podľa pozvánky)

1. Otvorenie.
2. Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK.
3. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK. 
4. Metodické usmernenie k riadnym voľbám do Študentskej rady vysokých škôl.
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  a  tajomníka  AS  UK  RNDr.  Róberta  Kysela,  PhD.
Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli z celkového počtu 7 členov
komisie prítomní 4 členovia, dvaja členovia komisie svoju neúčasť ospravedlnili). 

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: Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že Bc. Lenke Grófovej (PdF UK), Mgr. Márii
Šormanovej  (FMFI  UK)  a  Bc.  Martinovi  Hodničákovi  (FiF  UK)  v  dôsledku  skončenia  štúdia
(skončenia členstva v akademickej obci príslušnej fakulty UK) zaniklo členstvo v AS UK. 
Následne informoval o členoch AS UK, ktorí v súlade s § 8 ods. 8 zákona o vysokých školách a čl. 19
ods. 5 Štatútu UK písomne požiadali o pozastavenie členstva v AS UK a predniesol návrhy uznesení.
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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.

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. Lenka Grófová PdF UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ
(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK)

02.06.2016

Bc. Mária Šormanová FMFI UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ
(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK)

23.06.2016

Martin Hodničák FiF UK § 8 ods. 6 písm. e) zákona o VŠ
(čl. 19 ods. 1 písm. e) Štatútu UK)

22.08.2016

II.
odporúča Predsedníctvu Akademického senátu UK

vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnené miesta členov Akademického senátu UK.

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 nasledovní členovia študentskej časti Akademického senátu UK mali podľa § 8 ods. 8 zákona 
o vysokých školách a čl. 19 ods. 5 Štatútu UK pozastavené členstvo v Akademickom senáte UK:

člen AS UK súčasť UK podanie
žiadosti

pozastavenie 
od

obnovenie
od

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková EBF UK 09.06.2016 15.06.2016 01.09.2016

Bc. Daniel Zigo PraF UK 20.06.2016 28.06.2016 14.09.2016

Bod č. 3:     Prerokovanie návrhu na vyhlásenie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK

Úvodné  slovo  predniesol  predseda  komisie  Mgr.  Martin  Daňko,  PhD.  Návrh  na  vyhlásenie
doplňovacích volieb do AS UK vyplýva zo skutočnosti, že v AS UK sú tri uprázdnené mandáty členov
študentskej časti AS UK.

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že uznesenie Predsedníctva AS UK pozostáva
z troch častí: prvá časť obsahuje vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK, druhou časťou sa určí
obdobie  na  ich  vykonanie  a  treťou  časťou  sa  určí  obdobie,  kedy  možno  vykonať  hlasovanie  
v  doplňovacích  voľbách  (z  dôvodu,  aby  sa  predišlo  kolízii  medzi  plynutím  námietkovej  lehoty  a
termínom októbrového riadneho zasadnutia AS UK sa navrhuje, aby bolo možné hlasovanie vykonať
až od 26. októbra 2016).
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V rozprave členovia komisie diskutovali, či tretia časť návrhu uznesenia neporušuje práva fakúlt.
Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia.

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

3 4 3 4 0 0

Uznesenie č. 3:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK odporúča Predsedníctvu Akademického
senátu UK schváliť nasledovné uznesenie:

„Predsedníctvo Akademického senátu 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 FiF UK, FMFI UK a PdF UK,

II.
určuje obdobie na vykonanie doplňovacích volieb do Akademického senátu UK

od 22. septembra 2016 do 18. novembra 2016,
III.

určuje, že hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK možno vykonať 
v období od 26. októbra 2016 do 18. novembra 2016.“.

Bod č. 4: Metodické usmernenie k riadnym voľbám do Študentskej rady vysokých škôl

Tajomník  AS  UK  RNDr.  Róbert  Kysel,  PhD.  informoval,  že  metodické  usmernenie  Volebnej  a
mandátovej  komisie  AS  UK  sa  navrhuje  prijať  v  záujme  bezproblémového  priebehu  overovania
riadnych volieb do ŠRVŠ (nutnosť včasného doručenia úplnej volebnej dokumentácie) a následného
vyhotovenia zoznamu zvolených delegátov UK a jeho doručenia na sekretariát ŠRVŠ.

Predseda komisie otvoril rozpravu.

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. poukázal na nefunkčnosť komunikácie zo strany ŠRVŠ smerom  
k fakultám UK. FTVŠ UK nebola oboznámená zo strany ŠRVŠ so skutočnosťou, že delegátovi v ŠRVŠ
zanikol mandát v dôsledku viacnásobnej neúčasti na Valných zhromaždeniach ŠRVŠ.

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. doplnil, že Kancelária AS eviduje zoznam všetkých
delegátov UK v ŠRVŠ; naráža však na problém, že ŠRVŠ nedostatočne informuje o zániku mandátov
delegátov smerom k príslušnej vysokej škole (v danom prípade UK).

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. sa opýtal, či komisia môže prijímať záväzné metodické
usmernenia, alebo len metodické odporúčania.

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že právomoc Volebnej a mandátovej komisie
AS UK prijímať záväzné metodické usmernenia k vykonaniu volieb vyplýva z čl. 10 ods. 11 Zásad
volieb do Akademického senátu UK.

Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia (schváliť metodické usmernenie).

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa

4 4 3 4 0 0
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Uznesenie č. 4:

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK v súlade s čl. 10 ods. 11 a čl. 30 ods. 3
Zásad volieb do Akademického senátu UK schvaľuje metodické usmernenie k vykonaniu riadnych
volieb do Študentskej rady vysokých škôl.

Bod č. 5: Rôzne

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil, aby si komisia v záujme zefektívnenia svojej
práce zvolila tajomníka komisie, ktorý v súlade s čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK bude
zastupovať predsedu komisie v plnení úloh, ktorými ho poverí a zabezpečovať administratívne práce
pre komisiu (napr. vyhotovovanie zápisníc z jej zasadnutí).

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. návrh podporil, voľba tajomníka komisie bude zaradená
do programu nasledujúceho zasadnutia komisie.

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. informoval o termíne riadnych volieb do ŠRVŠ vo volebnom obvode
FTVŠ UK, ktoré sa uskutočnia v stredu 19. októbra 2016.

Bod č. 6: Záver

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. poďakoval prítomným
členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 13.51 hod.

Nasledujúce riadne zasadnutie  Volebnej  a  mandátovej  komisie  AS UK sa uskutoční  9.  11.  2016
(streda), a to za účelom overenia platnosti riadnych volieb delegátov UK  v ŠRVŠ.

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

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

Mgr. Martin Daňko, PhD.

predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK
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