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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  15. 05. 2019 

Zá p i s n i c a  

zo 18. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 15.05.2019 
 

 

Začiatok zasadnutia:   13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: v Auditorium maximum Právnickej fakulty UK 

(Šafárikovo nám. 6. Bratislava). 
 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie platnosti volieb do Študentskej rady vysokých škôl (volebný obvod EBF UK, 

RKCMBF UK) a vyhodnotenie podnetu zaslaného od Jany Hajnovičovej, - vedúcej štud. odd. 

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. 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 Študentskej rady vysokých škôl 

(spoločný volebný obvod EBF UK a RKCMBF 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 v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK. 

Nakoľko k predmetným voľbám bol zaslaný podnet Jany Hajnovičovej, - vedúcej štud. odd. RKCMBF 
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UK, komisia sa zaoberala priebehom týchto volieb, kde voľby na EBF UK prebehli dňa 24.4.2019 

a voľby na RKCMBF UK následne až dňa 2.5.2019. K týmto skutočnostiam sa ako najviac problémová 

zdala otázka dátumu prihlasovania návrhov kandidátov, keďže v deň konania volieb na EBF UK bolo 

možné podať návrh kandidáta do volieb na RKCMBF UK (podávanie návrhov kandidátov bolo na 

RKCMBF UK možné do 24.4.2019.  

 

Volebná komisia dospela k záveru, že takýmto konaním nedošlo k porušeniu Zásad volieb do 

Akademického senátu UK, no vyhlásenie volieb, resp. určenie dátumov na odovzdávanie návrhov  

kandidátov a dátumov konania volieb v spoločnom obvode EBF UK a RKCMBF UK považuje za 

problematické. Takýmto postupom mohlo dôjsť k zásahu do práv a právom chránených záujmov 

jednotlivých kandidátov tým, že na jednej fakulte by už voľby prebehli a teoreticky ich výsledky by 

mohli mať vplyv na návrhy kandidátov, ako aj na priebeh samotných volieb konaných na druhej 

fakulte. Preto sa členovia komisie zhodli na tom, že v prípade tak špecifických volieb, ako sú voľby 

delegátov do Študentskej rady vysokých škôl za spoločný obvod viacerých fakúlt je potrebné pri ich 

vyhlasovaní informovať predsedov senátov dotknutých fakúlt o potrebe realizovať takéto voľby v 

spoločnej súčinnosti, a to takým spôsobom, aby nemohlo prísť k ujme na právach a právom chránených 

záujmov navrhnutých kandidátov jednotlivých fakúlt. 

 

V deň zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK bola tejto komisií doručená len volebná 

dokumentácia k voľbám realizovaných na RKCMBF UK, ktoré komisia následne overila. Zároveň 

zaviazala predsedu komisie, Mgr. Martin Daňka, PhD., aby požiadal volebnú komisiu EBF UK 

k zaslaniu volebnej dokumentácie v listinnej podobe Volebnej a mandátovej komisií AS UK za účelom 

overenia volieb do Študentskej rady vysokých škôl uskutočnených na tejto fakulte.  

 

 

 

Predseda komisie predniesol návrh troch uznesení a dal o nich spoločne hlasovať . 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1.  5 3 5 0 0 

 

 

Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK overuje podľa čl. 27 ods. 1 a čl. 30 ods. 3 

Zásad volieb do Akademického senátu UK platnosť doplňovacích volieb do Študenstkej rady 

vysokých škôl v spoločnom volebnom obvode EBF UK a RKCMBF UK tak, že z predloženej 

volebnej dokumentácie overuje iba voľby, ktoré sa konali dňa 24.4.2019 na RKCMBF UK.  

 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK poverila predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK, aby si vyžiadal od predsedu volebnej komisie EBF UK volebnú 

dokumentáciu EBF UK k voľbám do Študentskej rady vysokých škôl.  
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Uznesenie č. 3: 

 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK odporúča predsedníctvu AS UK, aby 

pri vyhlasovaní volieb do Študentskej rady vysokých škôl, pri ktorých tvoria jeden spoločný 

obvod viaceré fakulty, boli predsedovia senátov týchto fakúlt informovaní o potrebe spoločného 

postupu pri realizácií volieb, čím by sa mohlo predísť neoprávneným zásahom do práv a právom 

chránených záujmov navrhovaných kandidátov.  

 

Bod č 3: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

Bod č. 4: Záver 

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

členom komisie za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  13.55 hod. 

 

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

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

 

 

 

 

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

 Mgr. Martin Daňko, PhD. 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 

  


