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Bratislava, 4. 10. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 12. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

zo dňa 4. októbra 2022 

 

Začiatok zasadnutia:     14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   online (MS Teams) 

Prítomní:      5 členov podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Stanovisko k otázke mandátu náhradníka do AS UK za PriF UK. 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Predseda komisie privítal prítomných členov komisie a konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná.  

Predseda komisie navrhol, aby komisia rokovala podľa programu uvedeného na pozvánke, 

a zároveň prítomných vyzval na predkladanie ďalších návrhov na zmenu alebo doplnenie 

programu rokovania komisie. Keďže žiadny ďalší návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu rokovania komisie nezaznel, program rokovania komisií bol konkludentne 

schválený. 

 

Bod č. 2: Stanovisko k otázke mandátu náhradníka do AS UK za PriF UK. 

Predseda komisie predstavil materiál k bodu č. 2 – Podnet RNDr. Róberta Kysela, PhD. na 

kontrolu právoplatnosti mandátu náhradníka do AS UK za PriF UK. Podnet bol členom 

komisie doručený pred rokovaním komisie.  

Predseda komisie v prvom rade udelil slovo pozvanému účastníkovi, doc. Neográdymu 

z PriF UK, ktorý uviedol, že napriek možným alternatívnym výkladom predpisov, v záujme 

nespochybniteľnej zákonnosti zloženia AS UK, súhlasí s uskutočnením doplňovacích volieb 

na uprázdnené miesto senátora študentskej časti AS UK za PriF UK.  

Následne sa do rozpravy prihlásil doc. Lukáčka, ktorý  vyjadril rovnaké súhlasné stanovisko 

k takému postupu, ktorý predpokladá uskutočnenie doplňovacích volieb.  

Rovnaký názor vyjadrili aj ostatní členovia komisie. 
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V zmysle uskutočnenej rozpravy predseda komisie navrhol hlasovať o uznesení v znení: 

 

Uznesenie č. 1 

Volebná a mandátová komisia AS UK vyhovuje podnetu RNDr. Róberta Kysela, PhD., člena 

AS UK a žiada Prírodovedeckú fakultu, UK v BA o uskutočnenie doplňovacích volieb na 

uprázdnené miesto člena ŠČ AS v stanovených termínoch. 

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 5 3 5 0 0 schválené 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3:  Rôzne 

V rámci bodu rôzne sa členovia komisie dohodli na vyhovujúcom čase nasledujúcich 

zasadnutí komisie.  

 

Bod č. 4:  Záver 

Predseda komisie poďakoval členom komisie, ako aj pozvanému hosťovi za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14:20 hod.  

 

Zápisnicu vyhotovila: 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

(podpredsedníčka komisie) 

 

  

 

 

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

 Mgr. Gašpar Fronc 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 
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