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Bratislava, 9. 3. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 9. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

zo dňa 9. marca 2022 
 

 

Začiatok zasadnutia:     13:45 hod. 

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

Prítomní:      7 členov podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Overenie mandátov. 

3. 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, predseda komisie nechal hlasovať o  programe 

rokovania komisie zverejnenom na pozvánke: 

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 7 4 7 0 0 schválené 

 

Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 2: Overenie mandátov 

Predseda komisie predstavil materiál k bodu č. 2 – dokumentáciu z doplňovacích volieb do 

zamestnaneckej časti AS UK, ktoré sa uskutočnili na FSEV UK dňa 24. februára 2022.  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Akademický senát 

Šafárikovo námestie 6 

P. O. BOX 440 

814 99  Bratislava 1 

Volebná a mandátová komisia  

AS UK 

 

 

Mgr. Gašpar Fronc 

+421 2 327 77 109 

fronc1@ uniba.sk  

www.uniba.sk 

 

Členovia komisie skontrolovali doručené materiály z doplňovacích volieb a skonštatovali, že 

materiály sú úplné a v poriadku a doplňovacie voľby do AS UK na FSEV UK prebehli v súlade 

s právnymi predpismi, s vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu 

UK a ďalšími vnútornými predpismi UK, ako aj s vnútornými predpismi fakulty. 

 

Uznesenie č. 1 

Volebná a mandátová komisia AS UK overila výsledky doplňovacích volieb do AS UK. Do 

zamestnaneckej časti AS UK za FSEV UK v BA bol dňa 24.2.2022 platne zvolený Mgr. Juraj 

Grečnár s počtom hlasov 11. 

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 7 4 7 0 0 schválené 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Bod č. 3:  Záver 

Predseda komisie, Mgr. Gašpar Fronc poďakoval členom komisie za účasť a ukončil 

zasadnutie.  

 

Koniec zasadnutia:  13:50 hod.  

 

Zápisnicu vyhotovila: 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

(podpredsedníčka komisie) 

  

 

 

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

 Mgr. Gašpar Fronc 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 
 
 
 
 
  


