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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  16. 12. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 13. 12. 2017 
 

 

Začiatok zasadnutia:   13.40 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 FiF UK, 

FTVŠ UK, PdF UK, PraF UK, RKCMBF UK). 

3. Overenie platnosti doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl (volebné obvody 

FiF UK, JLF UK). 

4. Zánik členstva v komisiách AS UK. 

5. Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 13. riadnom zasadnutí AS UK. 

6. Rôzne. 

7. 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 prítomní všetci členovia 

komisie).  

 

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: Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK  

(volebné obvody FiF UK, FTVŠ UK, PdF UK, PraF UK, RKCMBF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že úlohou komisie je v súlade s čl. 27 ods. 1 
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Zásad volieb do Akademického senátu UK overiť platnosť doplňovacích volieb do Akademického 

senátu UK vo volebných obvodoch FiF UK, FTVŠ UK, PdF UK, PraF UK, RKCMBF UK. Volebná 

dokumentácia doručená Volebnými komisiami FiF UK, FTVŠ UK, PdF UK, PraF UK je úplná a spĺňa 

náležitosti podľa Zásad volieb do Akademického senátu UK (s výhradou, že pre doplňovacie voľby do 

študentskej časti AS UK a doplňujúce voľby do ŠRVŠ použila Volebná komisia FiF UK spoločný 

zoznam voličov).  

K priebehu a výsledkom doplňovacích volieb neboli zo strany členov akademických obcí 

príslušných fakúlt UK podané námietky. 

 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. konštatoval, že volebná komisia z doplňovacích volieb 

vo volebnom obvode RKCMBF UK je neúplná a neobsahuje písomné návrhy kandidátov, taktiež 

zoznam voličov neobsahuje podpisy zúčastnených voličov. 

Člen Volebnej komisie RKCMBF UK Ing. Tomáš Balala (člen AS UK) uviedol, že volebná komisia 

nesprávne interpretovala Zásady volieb do Akademického senátu UK, kde pod „zoznamom voličov“, 

ktorý sa doručuje Volebnej a mandátovej komisii AS UK za účelom overenia platnosti volieb, mala na 

mysli čistopis zoznamu voličov. Uviedol, že voliči prevzatie hlasovacieho lístka potvrdzovali podpisom 

v zozname voličov.  

Členovia komisie odporučili odložiť overenie platnosti doplňovacích volieb vo volebnom obvode 

RKCMBF UK do času, kým nebude doručená chýbajúca časť volebnej dokumentácie. 

 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. sa opýtal člena komisie doc. Mgr. Miroslava Vaváka, 

PhD., či Akademický senát FTVŠ UK schválil zloženie Volebnej komisie FTVŠ UK spôsobom, ako to 

predpokladá uznesenie AS FTVŠ UK č. 3/5/2017 zo zasadnutia dňa 14.9.2017. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. odpovedal, že Volebná komisia FTVŠ UK bola schválená 

hlasovaním spôsobom per-rollam. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda komisie 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 

I. 

overuje podľa čl. 27 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK platnosť doplňovacích 

volieb do Akademického senátu UK v nasledovných volebných obvodoch: 

volebný obvod deň konania volieb 

PraF UK 26.10.2017 

PdF UK 06.11.2017 

FTVŠ UK 08.11.2017 

FiF UK 22.11.2017 

II. 

odročuje rokovanie o overení platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

vo volebnom obvode RKCMBF UK konané dňa 27. novembra 2017, 

III. 

žiada Volebnú komisiu RKCMBF UK, aby bezodkladne doručila predsedovi Volebnej a 

mandátovej komisii Akademického senátu UK písomné návrhy kandidátov a zoznam voličov. 
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Osvedčenia o zvolení budú novozvoleným členom AS UK z rúk predsedu Akademického senátu UK 

prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. odovzdané na 13. riadnom zasadnutí AS UK dňa 13. 12. 2017. 

 

Bod č. 3: Overenie platnosti doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

(volebné obvody FiF UK, JLF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že úlohou komisie je v súlade s čl. 27 ods. 1 

a čl. 30 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK overiť platnosť doplňujúcich volieb 

delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK. Volebná 

dokumentácia doručená volebnými komisiami oboch fakúlt je úplná a spĺňa náležitosti podľa Zásad 

volieb do Akademického senátu UK (s výhradou, že pre doplňujúce voľby do ŠRVŠ a doplňovacie 

voľby do študentskej časti AS UK použila Volebná komisia FiF UK spoločný zoznam voličov).  

K priebehu a výsledkom doplňujúcich volieb neboli zo strany členov akademickej obce FiF UK 

a JLF 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 6 4 6 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

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 v nasledovných volebných 

obvodoch: 

volebný obvod deň konania volieb 

JLF UK 21.11.2017 

FiF UK 22.11.2017 

II. 

ukladá tajomníkovi Akademického senátu UK zaslať Sekretariátu ŠRVŠ zápisnice 

z doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

 

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. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 6 4 6 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 

I. 

berie na vedomie informáciu predsedov komisií Akademického senátu UK o účasti členov komisií 

Akademického senátu UK na zasadnutiach v dňoch 29. novembra 2017 a 1. decembra 2017, 
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II. 

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 

Pedagogická a vedecká 

komisia AS UK 

Mgr. Martin Bača, PhD 

(FiF UK) 

11.10.2017 29.11.2017 

 

 

Bod č. 5: Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 13. riadnom zasadnutí AS UK 

Komisia prerokovala organizačno-technickú stránku voľby kandidáta študentskej časti AS UK na 

vymenovanie za člena Správnej rady UK. Voľbu kandidáta upravuje čl. 37 ods. 1 až 3 Rokovacieho 

poriadku AS UK. Právo navrhovať kandidáta na člena Správnej rady UK za študentskú časť 

Akademického senátu UK má každý člen študentskej časti Akademického senátu UK. Navrhnutý 

kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou. 

Pre uznášaniaschopnosť študentskej časti Akademického senátu UK sa vyžaduje prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny jej členov (t. j. 14 z 26 členov). Na zvolenie kandidáta sa v prvom kole voľby 

vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov študentskej časti AS UK (t. j. 14 hlasov), na 

zvolenie kandidáta sa v druhom kole voľby vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 

študentskej časti AS UK. 

Člen študentskej časti AS UK vyjadrí svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje 

poradové číslo jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. Inak upravený hlasovací lístok bude neplatný. 

 

 

Bod č. 6: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 7: Záver 

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

členom komisie a tajomníkovi AS UK za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  13.55 hod. 

 

 

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

 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


