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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom
senáte UK (ďalej aj „AS UK“) dňa 17. októbra 2018 v súlade s § 15 ods. 1 písm. f) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a čl. 18 ods. 3 Štatútu UK tento Dodatok č. 2
k vnútornému predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského
v Bratislave v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zásady volieb do AS UK“).
Čl. I
Zásady volieb do AS UK sa menia a dopĺňajú takto:
1. V čl. 13 ods. 1 sa slová „zaniklo členovi akademického senátu členstvo“ nahrádzajú slovami
„nastala skutočnosť spôsobujúca zánik členstva člena akademického senátu“.
2. V čl. 25 ods. 1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
3. V čl. 25 odsek 5 znie:
„(5) Volebná komisia fakulty bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Volebnej a mandátovej
komisie AS UK
a) jeden rovnopis zápisnice,
b) návrhy kandidátov,
c) zapečatené použité hlasovacie lístky a
d) použité zoznamy voličov.“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16 Čl. 10 vnútorného predpisu č. 13/2018 Disciplinárny poriadok UK pre študentov.“.
5. V čl. 30 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Vyhlásenie volieb, určenie volebných obvodov a spôsob
vykonania volieb“.
6. Za čl. 30 sa vkladajú čl. 30a a 30b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Čl. 30a
Náhradník za delegáta
(1) Náhradníkom za delegáta v študentskej rade je kandidát, ktorý v daných voľbách do študentskej
rady v príslušnom volebnom obvode skončil na prvom nezvoliteľnom mieste. Náhradník sa stáva
delegátom v študentskej rade, ak delegátovi zvolenému v jeho volebnom obvode zanikol mandát
delegáta pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený.16a
(2) Zoznam náhradníkov vedie Volebná a mandátová komisia AS UK.
(3) Postavenie náhradníka zaniká
a) vzdaním sa postavenia náhradníka; náhradník sa môže vzdať postavenia náhradníka
písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Volebnej a mandátovej
komisie AS UK a doručeným prostredníctvom podateľne Rektorátu UK,
b) skončením volebného obdobia delegáta študentskej rady, na ktoré sa postavenie náhradníka
viazalo,
c) smrťou náhradníka,
d) vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej rady.
(4) Postavenie náhradníka nezaniká náhradníkovi, ktorý riadne skončil študijný program nižšieho
stupňa a v akademickom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po akademickom roku, v ktorom
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riadne skončil štúdium, sa zapísal na štúdium študijného programu vyššieho stupňa v tom istom
volebnom obvode, za ktorý bol do študentskej rady zvolený.
(5) Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade.
Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu Volebnej a mandátovej komisie
AS UK v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa vzdal postavenia náhradníka.
(6) Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát delegáta v študentskej rade vyhlási Volebná
a mandátová komisia AS UK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, čo zanikol
mandát delegáta v študentskej rade.
(7) Ak nastane spor o postavenie náhradníka, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou
Volebná a mandátová komisia AS UK.
(8) Ak zanikol mandát delegáta v študentskej rade pred uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol
zvolený, a na uvoľnený mandát delegáta v príslušnom volebnom obvode nie je náhradník alebo
náhradník vysloví nesúhlas s nastúpením na uvoľnený mandát delegáta podľa odseku 5, konajú sa
v príslušnom volebnom obvode doplňujúce voľby delegáta v študentskej rade.
Čl. 30b
Odvolanie delegáta
(1) Delegáta v študentskej rade možno odvolať z funkcie16b pred skončením volebného obdobia
tajným hlasovaním voličov príslušného volebného obvodu, v ktorom bol delegát zvolený.
(2) Na dôvody odvolania a postup pri odvolaní delegáta v študentskej rade sa primerane použijú
ustanovenia príslušných zásad volieb do akademického senátu fakulty, ktoré upravujú dôvody
odvolania a postup pri odvolaní členov študentskej časti akademického senátu fakulty. Ak viaceré
fakulty tvoria pre účely volieb do študentskej rady jeden volebný obvod, na dôvody odvolania a
postup pri odvolaní sa primerane použijú ustanovenia zásad volieb do akademického senátu tej
z fakúlt, ktorá mala v čase vyhlásenia volieb do študentskej rady podľa čl. 30 ods. 1 najväčší počet
členov študentskej časti akademickej obce fakulty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
„16a Čl. 3 ods. 3 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl.
16b
Čl. 5 ods. 1 písm. i) Štatútu Študentskej rady vysokých škôl.“.
7. Za čl. 35 sa vkladá článok 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 35a
Prechodné ustanovenie k dodatku č. 2 účinnému od 17. októbra 2018
Ustanovenia čl. 30a sa neuplatnia v riadnych voľbách do študentskej rady vyhlásených pre volebné
obdobie 2018 - 2021 vo volebných obvodoch, v ktorých sa riadne voľby do študentskej rady
vyhlásili pred 17. októbrom 2018.“.
Čl. II
Tento dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho
schválenia Akademickým senátom UK.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda AS UK
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