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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  09. 01. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 11. (mimoriadneho) zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 09. 01. 2018 
 

 

Začiatok zasadnutia:   15.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode 

RKCMBF UK.  

3. Rôzne. 

4. 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, členov Volebnej komisie RKCMBF UK Ing. Janu 

Hajnovičovú a Ing. Tomáša Balalu, predsedu AS RKCMBF UK Mgr. Gašpara Fronca 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 vo volebnom 

obvode RKCMBF UK 

V úvodnom slove predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval, že pri overovaní platnosti 

doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode RKCMBF UK na zasadnutí 

Volebnej a mandátovej komisie AS UK dňa 13.12.2017 bolo zistené, že volebná dokumentácia nie je 

kompletná. Z dodatočne doručenej volebnej dokumentácie - písomných návrhov kandidátov a zoznamu 
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voličov bolo zistené, že zoznam voličov obsahuje 68 podpisov, avšak podľa Zápisnice o priebehu 

hlasovania a výsledkov doplňovacích volieb do AS UK vyhotovenej Volebnou komisiou RKCMBF UK 

dňa 27.11.2017 malo byť vydaných 74 hlasovacích lístkov. Požiadal preto prítomných členov Volebnej 

komisie RKCMBF UK o vysvetlenie predmetnej nezrovnalosti vo volebnej dokumentácii. 

 

Podpredsedníčka Volebnej komisie RKCMBF UK Ing. Jana Hajnovičová uviedla, že omylom boli 

Volebnej a mandátovej komisii AS UK zaslané nesprávne hárky s podpismi členov študentskej časti 

akademickej obce fakulty. Voľby do akademických samosprávnych orgánov na RKCMBF UK 

komplikuje skutočnosť, že fakulta má svoje pracoviská na troch miestach (Bratislava, Nitra, Badín). 

Správne hárky – zoznam voličov – obsahujú 33 podpisov (Badín) a 42 podpisov (Bratislava). V Nitre 

sa žiaden študent doplňovacích volieb do Akademického senátu UK nezúčastnil (študenti o účasť 

v doplňovacích voľbách neprejavili záujem). Volieb sa teda spolu zúčastnilo 75 študentov (počet 

vydaných hlasovacích lístkov podľa podpisov v zozname voličov), odovzdaných bolo 74 hlasovacích 

lístkov, jeden študent hlasovací lístok neodovzdal (nevhodil do hlasovacej schránky). 

Predmetné skutočnosti potvrdil aj člen Volebnej komisie RKCMBF UK Ing. Tomáš Balala 

a predseda Akademického senátu RKCMBF UK Mgr. Gašpar Fronc. 

Volebná a mandátová komisia AS UK z rúk Ing. Jany Hajnovičovej prevzala zoznam voličov. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. po prepočítaní počtu podpisov v zozname 

voličov konštatoval, že údaje prezentované podpredsedníčkou Volebnej komisie RKCMBF UK zodpo-

vedajú faktickému stavu. 

 

Volebná a mandátová komisia AS UK následne pristúpila k otvoreniu zapečatenej obálky s použitými 

hlasovacími lístkami. Po prepočítaní hlasovacích lístkov členovia komisie doc. Mgr. Miroslav Vavák, 

PhD., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. a Emil Hankovský konštatovali, že počet použitých 

hlasovacích lístkov je 74, čo zodpovedá údaju v Zápisnici o priebehu hlasovania a výsledkov 

doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vyhotovenej Volebnou komisiou RKCMBF UK. 

 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. a podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

upozornili na skutočnosť, že pri zložení Volebnej komisie RKCMBF UK bol porušený čl. 18 ods. 2 

Štatútu UK a čl. 10 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK, podľa ktorých musí byť volebná 

komisia fakulty zložená výlučne z členov akademickej obce fakulty. 

Členovia komisie po krátkej diskusii konštatovali, že predmetné porušenie vnútorných 

predpisov UK neovplyvnilo priebeh a výsledky doplňovacích volieb do Akademického senátu UK vo 

volebnom obvode RKCMBF UK, čím nie sú naplnené podmienky na to, aby komisia bola oprávnená 

postupovať podľa čl. 26 ods. 4 Zásad volieb do Akademického senátu UK (vyhlásenie neplatnosti 

volieb). 

Predseda AS RKCMBF UK Mgr. Gašpar Fronc uviedol, že sa pripravuje zosúladenie Zásad volieb 

do Akademického senátu RKCMBF UK s novým štatútom fakulty (schváleným v októbri 2017) 

a nadradenými vnútornými predpismi UK. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. upozornil, že pri voľbách do 

Akademického senátu UK je potrebné postupovať podľa vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb 

do Akademického senátu UK v znení neskorších dodatkov; fakultný vnútorný predpis môže upravovať 

pri voľbách do Akademického senátu UK iba také skutočnosti, ktoré pripúšťa vnútorný predpis UK. 

 

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 
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I. 

podľa čl. 26 ods. 4 písm. e) Zásad volieb do Akademického senátu UK mení znenie Zápisnice 

o priebehu hlasovania a výsledkoch doplňovacích volieb do Akademického senátu UK 

vyhotovenej Volebnou komisiou RKCMBF UK dňa 27.11.2017 takto: 

pôvodné znenie:  Počet vydaných hlasovacích lístkov: 74 

nové znenie:   Počet vydaných hlasovacích lístkov: 75 

II. 

konštatuje, že zloženie Volebnej komisie RKCMBF UK nespĺňalo podmienku podľa čl. 18 ods. 2 

Štatútu UK a čl. 10 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK; predmetné porušenie 

vnútorných predpisov UK však neovplyvnilo priebeh a výsledky doplňovacích volieb do 

Akademického senátu UK vo volebnom obvode RKCMBF UK, 

III. 

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

volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode RKCMBF UK. 

 

 

Bod č. 3: Rôzne 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. odporučil, aby pri najbližšej novelizácii Zásad volieb do 

Akademického senátu UK boli do vnútorného predpisu doplnené ustanovenia zohľadňujúce špecifiká 

volieb na fakultách UK, ktoré majú pracoviská dislokované na rôznych geografických miestach 

(v prípade RKCMBF UK ide o Bratislavu, Nitru a Badín). 

 

 

Bod č. 4: Záver 

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

členom komisie a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  15.28 hod. 

 

 

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

 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 


