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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  26. 10. 2017 

Zá p i s n i c a  

z 9. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 25. 10. 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 FM UK, FSEV UK). 

3. Overenie platnosti doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

(volebný obvod FaF UK). 

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

(volebné obvody FiF UK, JLF UK). 

5. Zánik členstva v komisiách AS UK. 

6. Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 12. riadnom zasadnutí AS 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 šesť 

členov komisie prítomní štyria 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 uvedeného na pozvánke. 
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Bod č. 2: Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

(volebné obvody FM UK, FSEV 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 FM UK a FSEV UK. Volebná dokumentácia doručená volebnými 

komisia fakúlt je úplná a je v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UK (s výnimkou 

volebnej dokumentácie FSEV UK, kde sa použité hlasovacie lístky nenachádzali v zapečatenej obálke; 

táto skutočnosť predstavuje administratívne pochybenie Volebnej komisie FSEV 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. 

 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. poukázal na problém extrémne nízkej účasti 

pri voľbách do orgánov akademickej samosprávy a z toho vyplývajúceho problému nízkej legitimity 

takto zvolených zástupcov akademickej obce UK a jej fakúlt v týchto orgánoch. 

 

Predseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 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 

FSEV UK 12.10.2017 

FM UK 13.10.2017 

 

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

prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. odovzdané na 12. riadnom zasadnutí AS UK dňa 25. 10. 2017. 

 

 

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

(volebný obvod FaF 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 delegáta 

UK do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode FaF UK. Volebná dokumentácia doručená 

Volebnou komisiou FaF UK je úplná a je v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UK. 

K priebehu a výsledkom doplňujúcich volieb neboli zo strany členov akademickej obce FaF 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 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 
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I. 

Overuje podľa čl. 27 ods. 1 a čl. 30 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK platnosť 

doplňujúcich volieb delegáta UK do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode FaF UK 

konané dňa 16.10.2017, 

II. 

ukladá tajomníkovi Akademického senátu UK zaslať Sekretariátu ŠRVŠ zápisnicu z doplňujúcich 

volieb delegáta UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

 

 

Bod č. 4: Návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

(volebné obvody FiF UK, JLF UK) 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh uznesenia, ktorým Volebná a mandátová 

komisia AS UK odporučí Akademickému senátu UK vyhlásiť doplňujúce voľby na uprázdnené 

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

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 Akademickému senátu UK 

schváliť 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 uprázdnené mandáty delegátov UK vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK, 

II. 

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

26. októbra 2017 do 5. decembra 2017.“ 
 

Bod č. 5: 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 

4 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 4: 

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 11. a 16. októbra 2017, 

II. 

konštatuje, že podľa čl. 10 ods. 8 písm. g) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

žiadnemu členovi komisie nezaniklo jeho členstvo v komisii Akademického senátu UK. 
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Bod č. 6: Procedurálne aspekty tajného hlasovania na 12. riadnom zasadnutí AS UK  

Komisia prerokovala organizačno-technickú stránku tajného hlasovania o návrhu rektora UK na vyme-

novanie Mgr. art. Mariána Chudovského za člena Správnej rady UK. Na hlasovacom lístku členovia 

AS UK vyznačia číslicu „1” ako poradové číslo tajného hlasovania  

 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 8: 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:  13.45 hod. 

 

 

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

 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


