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__________________________________________________________________________________ 
 

Zá z n a m  

z 2. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
dňa 08. 06. 2016 

 
 
Začiatok zasadnutia:  16.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  m. č. NB 517 

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

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl na 

volebné obdobie 2016 - 2018.  
3. Prerokovanie návrhu na určenie volebných obvodov pre voľby do Študentskej rady vysokých 

škôl a počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 - 2018.  
4. Rôzne. 
5. Prerokovanie Dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave. 
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. Konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na 
začiatku zasadnutia boli z celkového počtu šesť členov komisie prítomní traja členovia, jeden člen 
komisie dodatočne ospravedlnil svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a dvaja členovia komisie sa 
neospravedlnili).  
 
Prítomní členovia komisie za účasti tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD., predsedníčky 
Právnej komisie AS UK Mgr. Petronely Luprichovej, PhD. a podpredsedu AS UK Bc. Róberta 
Zsemberu prerokovali materiály predložené na zasadnutie komisie. 
 
Bod č. 2: Prerokovanie návrhu na vyhlásenie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých 

škôl na volebné obdobie 2016 - 2018 

Prítomní členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK odporučili Akademickému senátu UK 
schváliť návrh uznesenia obsiahnutý v písomne predloženom materiáli. 
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Bod č. 3: Prerokovanie návrhu na určenie volebných obvodov pre voľby do Študentskej rady 
vysokých škôl a počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 - 2018 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. na podnet predsedu komisie Mgr. Martina Daňka PhD. 
podrobnejšie vysvetlil okolnosti, za ktorých prišlo k vytvoreniu spoločného volebného obvodu  
EBF UK, FTVŠ UK a RKCMBF UK pre voľby delegátov ŠRVŠ vo volebnom období 2014 – 2016 
(RKCMBF UK si nenárokovala samostatný mandát delegáta v ŠRVŠ, malý počet študentov EBF UK). 
 
Prítomní členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK odporučili Akademickému senátu UK 
schváliť návrh uznesenia obsiahnutý v písomne predloženom materiáli. 
 
Bod č. 4: Rôzne 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. v záujme skvalitnenia prípravy zasadnutí AS UK 
odporučil predsedovi komisie Mgr. Martinovi Daňkovi, PhD., aby sa členovia komisie stretávali krátko 
pred začiatkom každého zasadnutia a dohodli sa na organizačno-technickom zabezpečení tajných 
hlasovaní zaradených do programu príslušného zasadnutia AS UK. 
 
Bod č. 5: Prerokovanie Dodatku k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity  
  Komenského v Bratislave 

pripomienka k čl. 3 ods. 1 a 2 (podal podpredseda AS UK Bc. Róbert Zsembera) 
 
ustanovenie nerieši situáciu, kto zvolá ustanovujúce zasadnutie AS UK v prípade, že ho nezvolá  
v určenej lehote predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK , resp. zvolanie zasadnutia odmietne 
 
Členovia komisie diskutovali o viacerých alternatívach, kto by mohol byť zvolávateľom ustano-
vujúceho zasadnutia „v druhom rade“ (doterajší predseda AS UK, rektor UK, najstarší novozvolený 
člen AS UK).  

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. zároveň odporučil upraviť aj situáciu, kto riadi 
činnosť komisie AS UK v prípade, ak komisia nemá obsadenú funkciu predsedu ani tajomníka. 
 
pripomienka k čl. 5 ods. 4 (podal tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD.) 
 
upresniť doterajšiu formuláciu a doplniť, že ani výkon funkcie tajomníka Volebnej a mandátovej 
komisie AS UK nezaniká uplynutím funkčného obdobia AS UK 
 
pripomienka k čl. 9 ods. 5 písm. f) (podal tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD.) 
 
Predsedníctvo AS UK vykonáva pôsobnosť v niektorých mandátových otázkach podľa Zásad volieb do 
AS UK, je preto vhodné doplniť predmetnú skutočnosť do ustanovenia o pôsobnosti predsedníctva 
 
pripomienka k čl. 11 ods. 2 (vzišlá z diskusie členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK) 
 
recipročne k pôsobnosti Finančnej komisie AS UK pri prerokúvaní výročných správ o hospodárení UK 
doplniť pôsobnosť Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK pri prerokúvaní výročných 
správ o činnosti samostatne hospodáriacich súčastí UK 
 
pripomienka k čl. 29 ods. 1 (vzišlá z diskusie členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK) 
 
prítomní členovia komisie po diskusii odporučili, aby sa úprava hlasovacieho lístka pri tajnej voľbe 
orgánov AS UK a ďalších obdobných voľbách vykonávala spôsobom „za“ - „proti“ - „zdržal sa“ 
(dodatok k Rokovaciemu poriadku AS UK navrhol zaviesť úpravu hlasovacieho lístka krúžkovaním 
poradového čísla kandidáta) 
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Navrhnutý spôsob úpravy hlasovacieho lístka sa uplatňuje v činnosti viacerých akademických senátov 
fakúlt UK (PraF UK, PdF UK, FMFI UK). 
 
pripomienka k čl. 32 ods. 6  (podal tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD.) 
 
vzhľadom na navrhovanú kategorizáciu zasadnutí AS UK na riadne a mimoriadne je potrebné upresniť, 
že uznesenia AS UK prijaté spôsobom per-rollam budú potvrdzované na riadnych zasadnutiach AS UK 
 
 
Bod č. 6: Záver 

Po prerokovaní materiálov predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. poďakoval prítomným členom 
komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 
 
Koniec zasadnutia:  17.50 hod. 
 
 
Zapísal:  
Mgr. Martin Daňko, PhD. (predseda VaMK AS UK) 
 
 
 
 
 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


