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Návrh uznesenia:
(tajné hlasovanie)
Uznesenie č. x/24.06.2020
Študentská časť Akademického senátu UK tajným hlasovaním navrhuje ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu SR vymenovať XXX za člena Správnej rady UK.

Predkladá:

Materiál vypracoval:

RNDr. Mária Kondeková a JUDr. Filip Vincent
podpredsedovia AS UK za študentskú časť

Mgr. Dominik Blanár, PhD.
tajomník AS UK

Dôvodová správa
Správna rada UK (SR UK) je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých
školách podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a
presadzuje verejný záujem v činnosti UK, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a
finančných prostriedkov poskytnutých UK štátom.
Zloženie, pôsobnosť a činnosť SR UK upravujú § 40 a 41 zákona o vysokých školách.
Správna rada UK má 14 členov. Členov SR UK vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Študentská časť Akademického senátu UK navrhuje jedného člena
SR UK na vymenovanie.
Funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou časťou Akademického senátu UK je
dvojročné.
Funkčné obdobie člena SR UK navrhnutého na vymenovanie študentskou časťou
Akademického senátu UK RNDr. Evy Viglašovej, PhD. sa skončilo dňom 1. marec 2020.
Voľbu kandidáta na vymenovanie za člena Správnej rady UK upravuje čl. 37 ods. 1 až 3
Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.
Právo navrhovať kandidáta na člena Správnej rady UK za študentskú časť Akademického
senátu UK má každý člen študentskej časti Akademického senátu UK. Navrhnutý kandidát
musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.
Pre uznášania-schopnosť študentskej časti Akademického senátu UK sa vyžaduje prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny jej členov (t. j. 14 z 26 členov). Na voľbu kandidáta na člena Správnej
rady UK sa použijú ustanovenia čl. 29:
(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku
zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne volia
dvaja podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov. Inak
upravený hlasovací lístok je neplatný.
(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.
(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční
sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom
získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov
umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na
prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden
kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým
počtom hlasov, postupujú do druhého kola voľby všetci kandidáti na prvom a druhom mieste.
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(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva kandidovať
a v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola volieb ten
kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti
rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola
voľby všetci títo kandidáti.
(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.
(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich
odsekov, vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov.
Nová voľba sa vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho nerozhodne
inak.
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