
 

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 

 

 

Bratislava, 10. 6. 2022 

Z á p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

zo dňa 10. júna 2022 

 

Začiatok zasadnutia:     10:30 hod. 

Miesto konania zasadnutia:   MS Teams (online) 

Prítomní:      7 členov podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS 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, 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: Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK. 

Predseda komisie predstavil materiál k bodu č. 2 – Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku 

AS UK a predniesol základné body, ktoré sa dodatkom, najmä v kontexte novely 



 

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 

 

vysokoškolského zákona, upravujú. Následne vyzval predseda komisie členov komisie, aby 

sa vyjadrili k materiálu – Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK.  

 

Ako prvý vyjadril svoj názor doc. Lukáčka, člen komisie a zároveň predseda Právnej komisie 

AS UK, ktorý uviedol nasledovné pripomienky k navrhovanému zneniu Dodatku č. 4:   

1. zvolení by mali byť tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov (nie 

automaticky všetci kandidáti, ktorí získali v poradí najvyšší počet platných hlasov);  

2. treba vyriešiť doplnenie druhého, prípadne tretieho kola, ak sa nezvolí dostatočný 

počet kandidátov alebo sa nepotvrdí voľba člena SR UK; 

3. doplniť, aby študenti volili na zasadnutí senátu;  

4. prehodnotiť možnosti hlasovania per-rollam, nakoľko takéto hlasovanie v podstate 

znamená, že sa nerokuje v danej veci verejne. 

 

Následne sa do diskusie prihlásil doc. Vavák, ktorý uviedol úvahu o tom, že v Dodatku by 

bolo potrebné:  

5.  zohľadniť možnosti opakovaného podávania návrhov v prípade, ak AS UK 

nezvolí/nepotvrdí nikoho z navrhovaných kandidátov. Vzhľadom na to, že tieto skutočnosti 

by mohli spôsobiť problémy a nefunkčnosť SR UK.  

Mgr. Fronc doplnil, že zákon počíta len s možnosťou opakovanej voľby z už podaných 

návrhov. Toto môže spôsobiť problém, ak žiaden zo zvyšných kandidátov nezíska dôveru 

senátu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil aj člen komisie, Martin Surový, ktorý sa na úvod opýtal, či sa 

potvrdenie voľby členov SR UK vykoná en bloc alebo individuálne vo vzťahu ku každému 

kandidátovi. Predseda komisie odpovedal, že potvrdzovať bude AS UK individuálne 

každého potenciálneho člena SR UK. Zároveň sa člen komisie, Martin Surový, opýtal, ako je 

riešená možnosť, keď nie je podané ani také množstvo návrhov, aké je množstvo členov SR 

UK? Predseda odpovedal, že s uvedenou situáciou zákon, ani navrhovaný Dodatok č. 4 

k Rokovaciemu poriadku AS UK nepočíta, a preto by sa mohlo stať, že SR UK bude 

nefunkčná. 

Z tohto dôvodu by bolo v Dodatku potrebné:  

6. doplniť riešenie situácie, ak by nebol podaný dostatočný počet návrhov na členov SR 

UK, o možnosť podávania nových návrhov. 

 

Žiadne ďalšie podnety/pripomienky/otázky zo strany členov komisie neodzneli, z tohto 

dôvodu sa predseda komisie opýtal, či komisia súhlasí s hlasovaním o všetkých 

pripomienkach, ktoré v diskusii zazneli en bloc. Žiadny z členov komisie nemal k takémuto 

spôsobu hlasovania o pripomienkach výhrady a preto komisia pristúpila k hlasovaniu vo 
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veci: súhlasu členov komisie s vyššie uvedenými pripomienkami, ktoré by bolo potrebné 

v znení Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK zapracovať. 

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 7 4 7 0 0 schválené 

 

Predseda komisie konštatoval, že komisia jednohlasne prijala prerokované pripomienky 

a potrebu ich zohľadnenia v Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK. Následne preto 

komisia pristúpila k hlasovaniu o uznesení v nasledovnom znení:  

 

Uznesenie č. 1  

„Volebná a mandátová komisia AS UK odporúča predsedníctvu AS UK predložiť 

Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK na plénum AS UK po zapracovaní 

prerokovaných pripomienok.“   

 

Hlasovanie: 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 7 4 7 0 0 schválené 

 

Predseda komisie konštatoval, že uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

 

Bod č. 3:  Rôzne 

Predseda komisie predniesol nad rámec podkladov prerokúvaných na tomto zasadnutí 

informáciu o nezrovnalosti, ktorá môže vyplynúť z novelizovaného zákona. V ňom sa 

uvádza, že „Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob zasadnutia správnej rady verejnej 

vysokej školy upraví jej štatút.“ (§ 40 ods. 7) a zároveň, že „Štatút správnej rady verejnej 

vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy správna 

rada verejnej vysokej školy“ (§ 40 ods. 12). Podľa neho by sa problém dal vyriešiť doplnením 

ustanovenia v Dodatku č. 7 k Štatútu UK, ktoré by  ustanovilo spôsob prvého zasadnutia SR 

UK, kde sa zvolí predseda, aby následne mohol konať. Členovia komisie konštatovali, že je 

to otázka na zamyslenie, ktorú bude treba vyriešiť.  

 

Bod č. 4:  Záver 

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

zasadnutie.  
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Koniec zasadnutia:  11:15 hod.  

 

Zápisnicu vyhotovila: 

Mgr. Tamara Čipková, PhD.  

(podpredsedníčka komisie) 

 

 

 

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

 Mgr. Gašpar Fronc 

 predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

 
 
  


