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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  08. 05. 2017 

Zá p i s n i c a  

zo 7. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 03. 05. 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.30 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  

(volebné obvody FTVŠ UK, JLF UK, FaF UK). 

3. Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl  

(volebný obvod FaF UK). 

4. Zánik členstva v komisiách AS UK. 

5. Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 10. riadnom zasadnutí AS UK. 

6. Voľba podpredsedu Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 

7. Rôzne. 

8. 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 prítomných šesť členov, JUDr. Peter Lukáčka, PhD. sa zo zasadnutia zo zdravotných 

dôvodov ospravedlnil).  

 

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

(volebné obvody FTVŠ UK, JLF UK, FaF 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 Akademického 

senátu UK vo volebných obvodoch FTVŠ UK, JLF UK a FaF UK. Volebná dokumentácia doručená 

volebnými komisia fakúlt je úplná a je v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UK 

(s výnimkou volebnej dokumentácie FTVŠ UK, kde sa použité hlasovacie lístky sa nenachádzali 

v zapečatenej obálke; táto skutočnosť predstavuje administratívne pochybenie volebnej komisie 

FTVŠ UK a nemá vplyv na platnosť doplňujúcich volieb). K priebehu a výsledkom doplňujúcich 

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 

1 6 4 6 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

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

do Akademického senátu UK overuje platnosť doplňovacích volieb Akademického senátu UK 

v nasledovných volebných obvodoch: 

volebný obvod deň konania volieb 

FTVŠ UK 04.04.2017 

FaF UK 06.04.2017 

JLF UK 11.04.2017 

 

Osvedčenia o zvolení budú novozvoleným členom AS UK z rúk predsedu Akademického senátu UK 

prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. odovzdané na 10. riadnom zasadnutí AS UK dňa 3. mája 2017. 

 

 

Bod č. 3: Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl  

(volebný obvod FaF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že dňa 18. apríla 2017 predseda Valného 

zhromaždenia ŠRVŠ prostredníctvom e-mailu oznámil podpredsedovi AS UK Bc. Róbertovi 

Zsemberovi skutočnosť, že delegát UK Mgr. Martin Lichý (FaF UK) sa písomným vyhlásením vzdal 

mandátu delegáta v ŠRVŠ. Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ súčasne požiadal o vyhlásenie 

doplňujúcich volieb delegáta UK v ŠRVŠ. Doplňujúce voľby do ŠRVŠ podľa Štatútu ŠRVŠ vyhlasuje 

plénum akademického senátu vysokej školy. 

 

Tajomník AS UK informoval, že e-mailom kontaktoval predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ 

s požiadavkou na zlepšenie informovanosti Rektorátu UK o zániku mandátu delegátov UK v ŠRVŠ (pri 

vzdaní sa funkcie, resp. pri zániku mandátu delegáta v dôsledku neúčastí na VZ). 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 6 4 6 0 0 
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Uznesenie č. 2: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK prijať 

nasledovné uznesenie: 

„Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 

ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018 

na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FaF UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 4. mája 

2017 do 26. mája 2017 a od 25. septembra 2017 do 27. októbra 2017.” 

 

 

Bod č. 4: 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 alebo bez predchádzajúceho dôvodného ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe 

zasadnutia komisie. Písomný materiál vypracoval tajomník AS UK, a to podľa prezenčných listín zo 

zasadnutí komisií AS UK doručených predsedami príslušných komisií AS UK. 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. ďalej informoval o vážnom dôvode, pre ktorý sa doc. 

MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. nemohol zúčastňovať zasadnutí Právnej komisie AS UK a navrhol 

príslušnú zmenu uznesenia č. 3 zo zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 8. 3. 2017. 

 

Členovia komisie a tajomník AS UK diskutovali o vhodnom spôsobe, akým bude členovi komisie daný 

na vedomie zánik jeho členstva v komisii s možnosťou vyjadrenia sa. Podporili návrh, aby sa 

dotknutému členovi komisie e-mailom posielal materiál predkladaný na zasadnutie Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie návrhy uznesení a dal o nich hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 6 4 6 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

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 

Finančná komisia AS UK Bc. Lukáš Bis 

(PraF UK) 

01.03.2017 19.04.2017 

Finančná komisia AS UK Daniel Fraňo 

(FSEV UK) 

01.03.2017 19.04.2017 

Finančná komisia AS UK Bc. Christián Malchárek 

(FM UK) 

01.03.2017 19.04.2017 

Pedagogická a vedecká 

komisia AS UK 

Bc. Lukáš Bis 

(PraF UK) 

29.03.2017 19.04.2017 

Právna komisia AS UK Bc. Lukáš Bis 

(PraF UK) 

01.03.2017 19.04.2017 
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Právna komisia AS UK Daniel Fraňo 

(FSEV UK) 

01.03.2017 19.04.2017 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 6 4 6 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK mení uznesenie č. 3 zo zasadnutia 

komisie dňa 8. marca 2017 takto: 

v časti I. sa vypúšťa posledný riadok tabuľky v znení 

Právna komisia AS UK - doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. - (LF UK) - 30.11.2016 - 01.03.2017 

 

 

Bod č. 5: Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 10. riadnom zasadnutí AS UK  

Komisia prerokovala organizačno-technickú a procedurálnu stránku tajného hlasovania o zástupcovi 

FaF UK v Predsedníctve AS UK, ktoré sa uskutoční na 10. riadnom zasadnutí AS UK dňa 3. 5. 2017. 

 

 

Bod č. 6: Voľba podpredsedu Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. v súlade s čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu UK navrhol do funkcie podpredsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

zvoliť doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. 

 

Tajné hlasovanie č. 1 

Voľba podpredsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

Počet všetkých členov Volebnej a mandátovej komisie AS UK: 7 

Počet členov komisie zúčastnených na tajnom hlasovaní:  6 

Počet platných hlasovacích lístkov:     6 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:    0 

navrhnutý kandidát za proti zdržal sa kvórum 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 5 0 1 4 

 

Uznesenie č. 5: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK volí doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, 

CSc. za podpredsedu Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK. 

 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Členovia komisie diskutovali o probléme, ktorý nastal v nadväznosti na zlúčenie Pedagogickej komisie 

AS UK a Vedeckej komisie AS UK. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS UK neobsahuje 

prechodné ustanovenie, ktoré by ustanovilo, či sa na účely zániku členstva v Pedagogickej a vedeckej 

komisii AS UK posudzujú aj neúčasti členov zlúčenej komisie na zasadnutiach Pedagogickej komisie 

AS UK a Vedeckej komisie AS UK.  

Členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK väčšinovo odporučili, aby sa neúčasti na 
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zasadnutiach Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej komisie AS UK pre účely zániku členstva 

v Pedagogickej a vedeckej komisii AS UK neposudzovali. 

 

Členovia komisie diskutovali o primeranosti ustanovenia čl. 10 ods. 8 písm. h) Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu UK, podľa ktorého členstvo v komisii AS UK zaniká, ak sa člen komisie 

nezúčastní nadpolovičnej väčšiny zasadnutí komisie v uplynulom akademickom roku (bez ohľadu na 

skutočnosť, či mal člen komisie neospravedlnenú neúčasť, alebo sa zo zasadnutia ospravedlnil). 

Členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK väčšinovo odporučili, aby sa pri najbližšej 

novelizácii Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK znenie predmetného ustanovenia upravilo 

tak, že členstvo v komisii zanikne až pri 2/3 neúčasti člena komisie na zasadnutiach komisie 

v uplynulom akademickom roku. 

 

Bc. Monika Firbasová sa z príležitosti svojej poslednej účasti na zasadnutí komisie (z dôvodu 

plánovaného riadneho skončenia štúdia) poďakovala členom komisie za korektnú vzájomnú spoluprácu 

počas jej pôsobenia ako členky komisie. 

 

 

Bod č. 8: Záver 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  13.52 hod. 

 

Zapísali:  
Mgr. Martin Daňko, PhD. (predseda komisie) 

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

 
 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


