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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  15. 05. 2019 

Zá p i s n i c a  

z 20. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

dňa 05.11.2019 
 

 

Začiatok zasadnutia:   13.15 hod. 

Miesto konania zasadnutia: v zasadačke rektora  RUK  

(Šafárikovo nám. 6. Bratislava). 
 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Stanovenie termínu ustanovujúceho zasadnutia AS UK voleného na obdobie 2019-2023.  

3. Overenie platnosti volieb do AS UK na volebne obdobie 2019-2023  

4. Rôzne. 

5. 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 deviatich členov komisie prítomní siedmi 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:  Stanovenie termínu ustanovujúceho zasadnutia AS UK voleného na obdobie rokov   

2019-2023 

 

Predseda komisie M. Daňko prítomných členov komisie oboznámil s úmyslom stanoviť termín 

ustanovujúceho zasadnutia AS UK voleného na obdobie 2019-2023 na 4. decembra 2019 o 10.00 hod. 

s miestom konania Aula UK. Dôvodom pre určenie tohto dátumu, je úmysel počkať kým budú zvolení 

zástupcovia všetkých fakúlt, nakoľko voľby na FSEV UK sa budú konať z dôvodu ich neuskutočnenia 

v termíne určenom vo vyhlásení volieb do AS UK až 25.11.2019.  V tejto súvislosti viacerí členovia 
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komisie požadovali informovať o tejto skutočnosti predsedu AS UK - doc. MUDr. Daniela Böhmera, 

PhD., aby túto skutočnosť zohľadnil v súvislosti s uskutočnením 1. riadneho zasadnutia AS UK, ktoré 

pôvodne  bolo plánované na 4?.12 .2019.  

 

 

 

Predseda komisie M. Daňko predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať . 

č. hlas. prítomných kvórum za Proti zdržal sa 

1.  7 4 7 0 0 

 

Uznesenie č. 1: 

Volebná a mandátová komisia AS UK navrhuje predsedovi komisie M. Daňkovi, aby zvolal 

ustanovujúce zasadnutie AS UK na funkčné obdobie 2019 – 2023 na 4. 12. 2019 so začiatkom 

o 10.00 hod v Aule UK na Šafárikovom nám. č. 6 Bratislava. Dôvodom na stanovenie uvedeného 

termínu je podľa Volebnej a mandátovej komisie AS UK potreba prítomnosti zástupcov volených 

do AS UK zo všetkých volebných obvodov, čo bude možné až potom, ako prebehnú voľby aj na 

FSEV UK, ktoré sa uskutočnia 25. 11. 2019. Volebná a mandátová komisia AS UK navrhuje 

predsedovi komisie M. Daňkovi, aby o tejto skutočnosti informoval predsedu AS UK doc. MUDr. 

Daniela Böhmera, PhD., a požiadal ho, aby termín ustanovujúceho zasadnutia AS UK  zohľadnil 

v súvislosti s uskutočnením 1. riadneho zasadnutia AS UK, ktoré pôvodne bolo plánované na 4.12 

.2019.  

 

Bod č. 3: Overenie platnosti volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave pre volebné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2023  

 

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 volieb zástupcov do AS UK pre 

volebné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2023.  

 

 

V deň zasadnutie Volebnej a mandátovej komisie AS UK bola tejto komisií doručená úplná volebná 

dokumentácia len k voľbám realizovaných na PRAF UK, FIF UK, PRIF UK, PDF UK, FAF UK, 

FTVŠ UK, JLF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, FM UK a volebný obvod Nefakultné súčasti UK,  ktoré 

následne komi overila. Zároveň zaviazala predsedu komisie, Mgr. Martin Daňka, PhD., aby požiadal 

volebnú komisiu LF UK k zaslaniu úplnej volebnej dokumentácie v listinnej podobe Volebnej 

a mandátovej komisií AS UK za účelom overenia volieb do AS UK uskutočnených na tejto fakulte.  

 

 

 

 

 

Predseda komisie M. Daňko predniesol návrh dvoch uznesení a dal o nich spoločne hlasovať . 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2.  7 4 7 0 0 
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Uznesenie č. 2: 

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 všeobecných volieb do AS UK na obdobie  

rokov 2019-2023 vo volebných obvodoch PRAF UK, FIF UK, PRIF UK, PDF UK, FAF UK, FTVŠ 

UK, JLF UK, FMFI UK, RKCMBF UK, FM UK a Nefakultné súčasti UK.  

 

 

Uznesenie č. 3: 

 

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu UK poveruje predsedu Volebnej 

a mandátovej komisie AS UK, aby si vyžiadal od predsedu volebnej komisie LF UK úplnú 

volebnú dokumentáciu LF UK k všeobecným voľbám do do AS UK na obdobie  rokov 2019-2023.  

 

 

 

Predseda komisie M. Daňko ďalej informoval, že vo volebnom obvode EBF UK došlo pri vykonaní 

všeobecných volieb do AS UK k závažnému porušeniu čl. 18 ods. 2 Štatútu UK a čl. 10 ods. 2 Zásad 

volieb do Akademického senátu UK. Podľa „Zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do 

Akademického senátu UK vo volebnom obvode EBF UK zo dňa 22.10.2019 bola kandidátka v 

študentskom volebnom okrsku Patrícia Sára Šimková súčasne členkou Volebnej komisie EBF UK.  

Predseda komisie M. Daňko preto predniesol návrh uznesenia na vyhlásenie neplatnosti všeobecných 

volieb do AS UK vo volebnom obvode EBF UK, a to tak v zamestnaneckom, ako aj v študentskom 

volebnom okrsku. Súčasne sa členovia komisie dohodli na ďalšom postupe vo veci zaplnenia mandátov 

zástupcov EBF UK v AS UK, a to tak, že budú sa voľby opakovať. Členovia komisie sa zhodli, že je 

potrebné na EBF UK vykonať nové voľby v zmysle čl. 25 ods. 5 Zásad volieb do Akademického 

senátu AS UK, a to rozmedzí obdobia od 6.11.2019 do 2.12.2019.  

 

Predseda komisie M. Daňko predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3.  6 4 6 0 0 

 

 

 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesenie č. 4: 

 

Volebná a mandátová komisia AS UK vyhlasuje v zmysle čl. 26 ods. 4 písm. a) vnútorného predpisu 

č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave všeobecné 

voľby do AS UK vo volebnom obvode EBF UK, ktoré sa konali 22.10.2019 za neplatné. Volebná 

a mandátová komisia AS UK ustanovuje obdobie, počas ktorého sa majú voľby vykonať vo 

volebnom obvode EBF UK, v rozmedzí od 6.11.2019 do 2.12. 2019.  
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Bod č 3: Rôzne 

Do rozpravy v bode Rôzne sa prihlásil doc. Vavák, ktorý navrhoval, aby VMK AS UK informovala 

nových členov AS UK o možnostiach prezentovať svoje plány a ciele v prípade, že sa budú uchádzať 

o niektorú z funkcií v novozvolenom AS UK prostredníctvom e-mailu zaslaného novým členom AS 

UK. Po diskusií predseda komisie M. Daňko odpovedal, že VMK AS UK nebude iniciovať žiadne 

vyhlásenie, nakoľko historicky sa VMK AS UK do procesu zoznamovania členov AS UK a formovania 

politického prostredia pred voľbou vyššie uvedených funkcií nikdy oficiálne nezapájala. Doc. Vavák 

vzal toto vyjadrenie predsedu VMK AS UK na vedomie a na predložení oficiálneho stanoviska VMK 

AS UK k jeho požiadavke netrval.  

 

 

 

Bod č. 4: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda komisie M. Daňko, poďakoval prítomným členom komisie 

za účasť a predbežne prítomným členom komisie naznačil svoj zámer zvolať ďalšie zasadnutie VMK 

AS UK v dátume po 19.11.2019, kde sa bude komisia zaoberať technickým zabezpečením 

ustanovujúceho zasadnutia AS UK. Následne predseda komisie ukončil zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  15.15 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 

 

  


