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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  04. 11. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 15. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 31. 10. 2018 
 

 

Začiatok zasadnutia:   11.30 hod. 

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

 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie platnosti doplňovacích volieb do Akademického senátu UK  

(voleb. obvody PriF UK, PdF UK, FM UK, JLF UK, EBF UK, FMFI UK, FTVŠ UK). 

3. Overenie platnosti riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl  

(voleb. obvody JLF UK, PriF UK, PraF UK, PdF UK, FM UK, FMFI UK, FTVŠ UK). 

4. Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK. 

5. Zánik členstva v komisiách 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, predsedu AS UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., 

vedúceho Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK JUDr. Michala Káčeríka a tajomníka AS UK 

RNDr. Róberta Kysela, PhD. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia boli 

z celkového počtu sedem 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 

(vol. obvody PriF UK, PdF UK, FM UK, JLF UK, EBF UK, FMFI UK, FTVŠ 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 PriF UK, PdF UK, FM UK, JLF UK, EBF UK, FMFI UK a 

FTVŠ UK. Volebné dokumentácie priebežne doručované volebnými komisiami fakúlt boli 

kontrolované predsedom komisie za súčinnosti tajomníka AS UK; nedostatky volebných dokumentácií 

sú uvedené v písomnom materiáli. Porušenia Zásad volieb do Akademického senátu UK majú charakter 

prevažne administratívnych pochybení a nemajú vplyv na platnosť doplňujúcich volieb. K priebehu 

a výsledkom doplňujúcich volieb neboli zo strany členov akademických obcí príslušných fakúlt UK 

podané námietky. 

 

Mgr. Viktor Svetský uviedol, že vnútorný predpis Zásady volieb do Akademického senátu UK je 

zbytočne rozsiahly a príliš exaktný, v dôsledku čoho sa volebné komisie fakúlt môžu dopustiť 

pochybení. Ako príklad uviedol situáciu na FiF UK v septembri 2017, pri ktorej doplňovacie voľby na 

úrovni fakulty vyhlásil nepríslušný orgán. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že spôsob vyhlasovania volieb do AS UK 

bude jednou z oblastí, ktorá bude predmetom zjednodušenia v pripravovanom Dodatku č. 3 k Zásadám 

volieb do Akademického senátu UK (súčasné dvojstupňové vyhlasovanie volieb – na úrovní AS UK aj 

fakulty – sa navrhuje zmeniť na jednostupňové, t. j. ponechať vyhlasovanie volieb iba na úrovni 

fakulty). Pripravovaný dodatok zároveň vo väčšej miere umožní fakultám prispôsobiť si pravidlá volieb 

do AS UK podľa zvyklostí fakúlt uplatňovaných pri voľbách do akademického senátu fakulty; rozličné 

pravidlá volieb spôsobujú administratívne komplikácie pri súbežne sa konaných voľbách do AS UK 

(resp. ŠRVŠ) a akademického senátu fakulty. 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. sa vyslovil za zrušenie povinnosti uvádzať na návrhu kandidáta 

údaje o navrhovateľovi; kandidát by sa do volieb prihlasoval vyplnením kandidačného lístka. 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. podporil prípravu dodatku k Zásadám volieb do 

Akademického senátu UK, bude však potrebné zachovať právnu čistotu volebných pravidiel. 

 

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

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 

PriF UK 03.10.2018 

PdF UK 16.10.2018 

FM UK 18.10.2018 

JLF UK 22.10.2018 

EBF UK 23.10.2018 

FMFI UK 24.10.2018 

FTVŠ UK 24.10.2018 
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II. 

žiada volebné komisie fakúlt, aby dodržiavali ustanovenie čl. 23 ods. 8 Zásad volieb do 

Akademického senátu UK o vkladaní použitých hlasovacích lístkov do obálky a následnom 

zapečatení obálky. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 2: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK odporúča pripraviť komplexný dodatok 

k Zásadám volieb do Akademického senátu UK. 
 

 

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

(vol. obvody JLF UK, PriF UK, PraF UK, PdF UK, FM UK, FMFI UK, FTVŠ 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 JLF UK, PriF UK, PraF UK, PdF UK, 

FM UK, FMFI UK a FTVŠ UK. Volebné dokumentácie priebežne doručované volebnými komisiami 

fakúlt boli kontrolované predsedom komisie za súčinnosti tajomníka AS UK; nedostatky volebných 

dokumentácií sú uvedené v písomnom materiáli. Porušenia Zásad volieb do Akademického senátu UK 

majú charakter prevažne administratívnych pochybení a nemajú vplyv na platnosť riadnych volieb. 

K priebehu a výsledkom riadnych 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 

3 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 3: 

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 

JLF UK 26.09.2018 

PriF UK 03.10.2018 

PraF UK 04.10.2018 

PdF UK 16.10.2018 

FM UK 18.10.2018 

FMFI UK 24.10.2018 

FTVŠ UK 24.10.2018 
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II. 

ukladá tajomníkovi Akademického senátu UK zaslať Sekretariátu ŠRVŠ zápisnice z riadnych 

volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl. 

 

 

Bod č. 4: Kontrola mandátov členov Akademického senátu UK 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. informoval o výsledkoch kontroly mandátov členov 

Akademického senátu UK, ktoré vykonal za súčinnosti tajomníka AS UK RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

Členstvo v študentskej časti akademickej obce UK bolo kontrolované podľa údajov z AiS, členstvo 

v zamestnaneckej časti akademickej obce UK bolo kontrolované podľa údajov z Registra zamestnan-

cov vysokých škôl. Pri kontrole boli zistené tieto skutočnosti: 

 dve členky zamestnaneckej časti AS UK majú v registri uvedené prerušenia pracovného 

pomeru, ide však o prípady materských dovoleniek, počas ktorej pracovný pomer (a tým aj 

členstvo v akademickej obci UK) nezaniká, 

 Mgr. Viera Štercelová, PhD. mala od 1. septembra 2016 znížený pracovný úväzok na 60 %. 

 

Predseda AS UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že podľa Zásad volieb do 

Akademického senátu UK majú členovia Predsedníctva AS UK za príslušnú fakultu povinnosť 

kontrolovať mandáty členov AS UK zastupujúcich danú fakultu, kontrola mandátu člena AS UK 

zastupujúceho nefakultné súčasti UK však aktuálne nie je legislatívne upravená. Ďalej informoval, že 

v súčinnosti s tajomníkom AS UK skontrolovali výsledky hlasovaní na zasadnutiach AS UK 

v akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018, všetky hlasovania, na ktorých sa zúčastnila Mgr. 

Viera Štercelová, PhD., boli rozhodnuté väčšou väčšinou než 1 hlas. 

Vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík podporil právny názor, že nie sú dotknuté výsledky 

hlasovaní na zasadnutiach AS UK. 

Mgr. Viktor Svetský navrhol, aby mali predsedovia akademických senátov fakúlt prístup do 

personálnych spisov zamestnancov fakúlt za účelom kontroly mandátov členov AS UK a toto 

oprávnenie navrhol včleniť do Štatútu UK. Súčasne informoval o skúsenosti z volieb do Akademického 

senátu FiF UK, počas ktorých musela prerušiť volebná komisia hlasovanie z dôvodu, že sa na volebné 

miesto dostavil zamestnanec fakulty, ktorý nebol uvedený v zozname voličov. Na správnosť zoznamov 

voličov, ktoré pripravujú personálne oddelenia dekanátov fakúlt, sa nie je možné spoľahnúť. 

Predseda komisie Mgr. Martin Daňko, PhD. a vedúci OLP RUK JUDr. Michal Káčerík uviedli, že 

s ohľadom na právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov je diskutabilné, či je prípustné 

predsedom akademických senátov fakúlt poskytnúť prístup k osobným údajom zamestnancov fakúlt. 

 

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

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. 

konštatuje, že Mgr. Viere Štercelovej, PhD. podľa § 9 ods. 6 písm. c) zákona o vysokých školách 

a čl. 19 ods. 1 písm. c) Štatútu UK zaniklo členstvo v Akademickom senáte UK ku dňu 

1. septembra 2016 z dôvodu zníženia pracovného úväzku na 60 %, 

II. 

konštatuje, že zníženie pracovného úväzku nebolo Volebnej a mandátovej komisii Akademického 

senátu UK a Predsedníctvu Akademického senátu UK oznámené, 
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III. 

konštatuje, že zánik mandátu neovplyvnil výsledky hlasovaní na zasadnutiach Akademického 

senátu UK v akademických rokoch 2016/2017 a 2017/2018, 

IV. 

odporúča Predsedníctvu Akademického senátu UK vyhlásiť doplňovacie voľby na uprázdnené 

miesto člena Akademického senátu UK vo volebnom obvode Nefakultné súčasti UK. 

 

 

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 

5 4 3 4 0 0 

 

Uznesenie č. 5: 

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 dňa 3. októbra 2018, 

II. 

žiada predsedníčku Finančnej komisie Akademického senátu UK o doručenie prezenčnej listiny 

z 20. zasadnutia Finančnej komisie Akademického senátu UK dňa 3. októbra 2018, 

III. 

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. 

 

 

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 hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  11.55 hod. 

 

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

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
 


