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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  03. 01. 2019 

Zá p i s n i c a  

zo 16. (mimoriadneho) zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 19. 12. 2018 
 

 

Začiatok zasadnutia:   12.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia: Aula Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty UK (Kapitulská 26, Bratislava) 

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK  

(volebný obvod FiF UK, Nefakultné súčasti UK). 

3. Overenie platnosti riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl  

(volebné obvody FiF UK, FaF UK). 

4. Vyjadrenie k priebehu volieb dekana na Pedagogickej fakulte UK. 

5. Rôzne. 

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 je uznášaniaschopná (na začiatku 

zasadnutia boli z celkového počtu sedem členov komisie prítomní šiesti 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. 

 

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

(volebný obvod FiF UK, Nefakultné súčasti 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 
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senátu UK vo volebných obvodoch FiF UK a Nefakultné súčasti UK. Volebné dokumentácie sú 

kompletné a bez nedostatkov. K priebehu a výsledkom doplňujúcich volieb neboli zo strany členov 

akademickej obce FiF UK podané námietky.  

 

Priebeh a výsledky doplňovacích volieb vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK overili členovia 

Volebnej a mandátovej komisie AS UK, ktorí sa nepodieľali na organizácii volieb. 

 

Predseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o nich hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 7 4 7 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 

FiF UK 14.11.2018 

Nefakultné súčasti UK 18.12.2018 

 

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

(volebné obvody FiF UK, 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 riadnych volieb delegátov UK 

do Študentskej rady vysokých škôl vo volebných obvodoch FiF UK a FaF UK. Volebné dokumentácie 

priebežne doručované volebnými komisiami fakúlt boli kontrolované predsedom komisie za súčinnosti 

tajomníka AS UK. Volebné dokumentácie sú kompletné a bez nedostatkov. K priebehu a výsledkom 

riadnych volieb neboli zo strany členov akademických obcí príslušných fakúlt UK podané námietky. 

 

Predseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 7 4 7 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 delegáta UK do Študentskej rady vysokých škôl v nasledovných volebných 

obvodoch: 

volebný obvod deň konania volieb 

FiF UK 14.11.2018 

FaF UK 14.11.2018 

II. 

ukladá tajomníkovi Akademického senátu UK zaslať Sekretariátu ŠRVŠ zápisnice z riadnych 

volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 
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Bod č. 4: Vyjadrenie k priebehu volieb dekana na Pedagogickej fakulte UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. predniesol návrh stanoviska Volebnej a mandátovej 

komisie AS UK k voľbám kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK. Návrh uznesenia bol  

e-mailom zaslaný členom komisie v deň konania zasadnutia komisie. 

 

Volebná a mandátová komisia AS UK 

 

 odporúča AS PdF UK urýchlene novelizovať Rokovací poriadok AS PdF UK, odstrániť v ňom 

všetky nedostatky a sporné ustanovenia, ktoré by mohli spôsobiť podobné negatívne následky, a 

to predovšetkým no nie len určiť postup po uvoľnení funkcie predsedu AS PdF UK a určiť 

právomoci zvolať Predsedníctvo AS PdF UK, 

 

vyzýva všetky fakulty UK, aby si upravili rokovacie poriadky svojich akademických senátov, a to 

tak aby pri vzniku situácie, aká vznikla na AS PdF UK, nedochádzalo k  podobným negatívnym 

následkom. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 7 4 7 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK 

I. 

schvaľuje Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK k voľbám 

kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK, 

II. 

poveruje predsedu Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK, aby stanovisko 

predniesol na 20. riadnom zasadnutí Akademického senátu UK dňa 19. decembra 2018. 

 

Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie AS UK k voľbám kandidáta na dekana Pedagogickej 

fakulty UK tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

Bod č. 5: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 6: Záver 

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

členom komisie za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  12.55 hod. 

 

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

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (podpredseda komisie) 
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Príloha: 

1. Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie AS UK k voľbám kandidáta na dekana PdF UK. 
 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
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Stanovisko Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UK  

k voľbám kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK 

  

Volebná a mandátová komisia AS UK sa stotožňuje so stanoviskom prorektora Števčeka 

a OLP RUK v predmetnej veci. 

 

Zdôvodnenie: 

Činnosť fakultného akademického senátu upravujú výlučne vnútorné predpisy fakulty (štatút fakulty, 

rokovací poriadok AS fakulty a zásady volieb do AS fakulty). Rokovací poriadok AS fakulty je fakulta 

povinná vydať v súlade s § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Na rozdiel 

od štipendijného poriadku fakulty, pracovného poriadku, či rokovacieho poriadku disciplinárnej 

komisie fakulty, sa tento predpis nevydáva len ak fakulta rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 

podrobnejšie upraviť zodpovedajúci predpis verejnej vysokej školy, ale vždy. Akademický senát 

fakulty je v súlade s § 24 zákona o vysokých školách orgánom akademickej správy fakulty. Rokovací 

poriadok AS fakulty schvaľuje AS fakulty na základe návrhu predsedu AS fakulty (nie dekana ako je to 

v prípade iných predpisov).  

Všetky tieto ustanovenia podčiarkujú samosprávne postavenie AS fakulty a tým aj osobitné 

postavenie rokovacieho poriadku AS fakulty v sústave právnych predpisov vysokej školy ako predpisu, 

ktorý si sám pre seba vydáva AS fakulty (v rámci zákonných obmedzení a obmedzení vyplývajúcich zo 

štatútu fakulty). 

V súlade s uvedeným teda Štatút UK, Rokovací poriadok AS UK, Štatút PdF UK, ani samotný 

Rokovací poriadok AS PdF UK neupravujú subsidiárnu pôsobnosť Rokovacieho poriadku AS UK vo 

vzťahu k Rokovaciemu poriadku AS PdF UK. Ustanovenia Rokovacieho poriadku AS UK teda nie je 

možné aplikovať na činnosť AS PdF UK. 

Právna úprava vysokého školstva patrí do oblasti správneho práva. Analógia v správnom práve je 

vylúčená (uvedené konštatoval aj Najvyšší súd SR napr. v rozhodnutí sp. zn. 3 Sžf 41/2008 či 

7Sžo/67/2016). 

Ustanovenie čl. 8 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku AS PdF UK explicitne upravuje osobu 

oprávnenú zvolať zasadania AS PdF UK. Je ňou predseda AS PdF UK a za osobitnej situácie dekan 

PdF UK. Podpredsedovia AS PdF UK nie sú kompetentní zvolávať zasadnutia AS PdF UK. 

Podľa § 21 ods. 3 zákona o vysokých školách vnútorné predpisy súčastí verejnej vysokej školy 

(teda aj fakulty) musia byť v súlade s vnútornými predpismi verejnej vysokej školy. Skutočnosť, že 

AS UK má upravený iný spôsob zvolávania zasadnutí nespôsobuje rozpor medzi vnútorným predpisom 

fakulty a vnútorným predpisom UK. Predmetná úprava uvedená v Rokovacom poriadku AS PdF UK 

nie je v rozpore so žiadnym vnútorným predpisom UK, ani všeobecne záväzným predpisom. Práve 

naopak, ako uvádzame vyššie, kompetencia úpravy rokovacieho poriadku patrí výlučne do pôsobnosti 

AS PdF UK. 

Rokovací poriadok AS PdF UK neupravil bližšie situáciu, keď sa predseda fakultného senátu vzdá 

funkcie. Z textu rokovacieho poriadku vyplýva, že v čase uprázdnenej (neobsadenej) funkcie predsedu 

AS fakulty môže zvolať zasadnutie fakultného senátu len dekan (alebo podľa zákona o VŠ aj rektor). 

Podľa § 26 ods. 5 zákona o vysokých školách, na ktorý sa Rokovací poriadok AS PdF UK odvoláva: 

Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný bezodkladne, 

najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie akademického senátu fakulty. Ak tak predseda 

akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy neurobí, zvolá zasadnutie akademického senátu 

fakulty verejnej vysokej školy dekan. 
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Z textu zákona je, že od podania žiadosti dekana musí uplynúť 14 dní a až po tejto lehote môže 

dekan zasadnutie zvolať. 

V prípade, ak by dekanka PdF UK požiadala o zvolanie zasadnutie AS PdF UK bezodkladne po 

doručení informácie o vzdaní sa funkcie predsedu AS PdF UK, mohli voľby prebehnúť v riadnom 

termíne, ktorý bol určený uznesením AS PdF UK č. 9/9/2018 z 25. 9. 2018. Bohužiaľ, nestalo sa tak 

a voľby vzhľadom na vyššie uvedené nemohli prebehnúť tak ako mali. Vítame, že AS PdF UK už 

zvolilo svojho predsedu. 

 

Volebná a mandátová komisia AS UK odporúča AS PdF UK urýchlene novelizovať Rokovací 

poriadok AS PdF UK, odstrániť v ňom všetky nedostatky a sporné ustanovenia, ktoré by mohli 

spôsobiť podobné negatívne následky, a to predovšetkým no nie len určiť postup po uvoľnení 

funkcie predsedu AS PdF UK a určiť právomoci zvolať Predsedníctvo AS PdF UK. 

 

 

Volebná a mandátová komisia AS UK vyzýva všetky fakulty UK, aby si upravili rokovacie 

poriadky svojich akademických senátov, a to tak aby pri vzniku situácie, aká vznikla na AS PdF 

UK, nedochádzalo k  podobným negatívnym následkom.  


