
Zápisnica zo spoločného mimoriadneho zasadnutia 
Mandátovej komisie AS FMFI UK a Predsedníctva AS FMFI UK

dňa 04. 12. 2014 v miestnosti „poslucháreň C“

Začiatok zasadnutia: 11.30 hod.

Mandátová komisia AS FMFI UK
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 
Buchholcerová, Janáček, Kysel, Pikna, Rostás, Zemanová
Neprítomný: ---
Ospravedlnený: ---

Predsedníctvo AS FMFI UK
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 
Janáček, Kubáček, Niepel, Škoviera, Ševčík, Švehlík
Neprítomná: Alföldiová
Ospravedlnený: ---

Program zasadnutia (podľa pozvánky):

1. Návrh na vyhlásenie neplatnosti riadnych volieb delegáta fakulty do Študentskej rady vysokých škôl 
konaných dňa 3. decembra 2014..
2. Určenie ďalšieho postupu pre riadne voľby delegáta fakulty do Študentskej rady vysokých škôl.

Spoločné mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS FMFI UK a Predsedníctva AS FMFI UK 
otvoril  a  viedol  predseda  AS  Ševčík,  ktorý  privítal  prítomných  členov  Mandátovej  komisie  AS, 
volebnej komisie a Predsedníctva AS.

Predseda Pedagogickej komisie AS Niepel sa na úvod zasadnutia ospravedlnil a z dôvodu výučby sa 
ďalšieho priebehu zasadnutia nezúčastnil.

K bodu 1:

Predseda  AS  Ševčík  informoval  o  okolnostiach,  ktoré  spochybnili  platnosť  riadnych  volieb  do 
Študentskej  rady  vysokých  škôl  konaných  dňa  3.  decembra  2014  Na  volebné  miesto  sa 
v predpoludňajšom  čase  dostavila  volička  Bc.  Mária  Šormanová,  ktorá  ústne  namietla  svoje 
nezaradenie  na  kandidátku,  pričom  uviedla,  že  návrh  na  kandidáta  bol  podaný  prostredníctvom 
podateľne  fakulty včas  v stanovenej  lehote  (t.j.  do piatku 28. novembra  2014,  12.00 hod.).  Členka 
volebnej komisie Bc. Dominika Balabánová telefonicky požiadala tajomníka AS Kysela o príchod na 
volebné miesto. Po jeho príchode a oboznámení sa s podnetom tajomník AS telefonicky kontaktoval 
predsedu volebnej  komisie Švehlíka,  predsedu Mandátovej  komisie AS Janáčka a osobne zašiel  za 
predsedom AS Ševčíkom. 
Predseda AS Ševčík podnet preveril ako opodstatnený, pretože v podateľni fakulty ostal nevyzdvihnutý 
návrhový  formulár  kandidátky  Bc.  Márie  Šormanovej.  Na  základe  tejto  skutočnosti  predseda  AS 
Ševčík a predseda Mandátovej komisie AS Janáček odporučili volebnej komisii prerušiť hlasovanie, čo 
sa následne udialo o 12.15 hod. Prítomní členovia volebnej komisie na pokyn tajomníka AS Kysela 
spísali záznam o prerušení hlasovania, zapečatili hlasovaciu schránku, nepoužité hlasovacie lístky a 
zoznamy voličov.
Následne  tajomník  AS  osobne  kontaktoval  členov  Mandátovej  komisie  AS  a  Predsedníctva  AS 
s potrebou urýchlene zvolať ku vzniknutej situácii spoločné mimoriadne zasadnutie oboch orgánov AS.
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Keďže nik z prítomných nemal k prednesenej informácii otázky, predseda AS prečítal návrhy uznesení, 
ktoré pripravil  tajomník AS Kysel (členovia Mandátovej  komisie AS, Predsedníctva AS a volebnej 
komisie ich obdržali vopred prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty).

Predseda Mandátovej komisie AS Janáček dal o predložených uzneseniach hlasovať.

Uznesenie č. 14/MK/2014:
Mandátová komisia AS FMFI UK podľa čl. 37 ods. 3 a čl. 40 ods. 2 Zásad volieb do Akademického  
senátu FMFI UK

I.
berie na vedomie

a) rozhodnutie  volebnej  komisie  prerušiť  hlasovanie  v  riadnych  voľbách  delegáta  fakulty  do  
Študentskej rady vysokých škôl dňa 3. decembra 2014 o 12.15 hod., a to po zistení skutočnosti, že  
kandidátka a hlasovacie lístky neobsahujú úplný zoznam kandidátov,
b) podnet  volebnej  komisie  na  vyhlásenie  riadnych  volieb  delegáta  fakulty  do  Študentskej  rady  
vysokých škôl konaných dňa 3. decembra 2014 za neplatné a tento posudzuje ako podanie podľa  
čl. 25 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK,

II.
konštatuje,

že volebná komisia porušila  čl.  16 ods.  1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK  
z dôvodu nezaradenia kandidátky Bc. Márie Šormanovej na kandidátku pre riadne voľby delegáta  
fakulty do Študentskej rady vysokých škôl,

III.
konštatuje,

že horeuvedené porušenie Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK podstatne ovplyvnilo  
hlasovanie  v  riadnych voľbách delegáta  fakulty  do Študentskej  rady  vysokých škôl  konané dňa  
3. decembra 2014,

IV.
podľa  čl.  25  ods.  4  Zásad  volieb  do  Akademického  senátu  FMFI  UK  vyhlasuje  riadne  voľby  
delegáta fakulty do Študentskej rady vysokých škôl konané dňa 3. decembra 2014 za   n e p l a t n é ,

V.
ukladá tajomníkovi AS FMFI UK

bezodkladne skartovať použité hlasovacie lístky, nepoužité hlasovacie lístky a zoznamy voličov.

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum výsledok
1 6 0 0 6 4 schválené
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K bodu 2:

Uznesenie č. 15/MK/2014:
Mandátová komisia AS FMFI UK 

I.
konštatuje,

že Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK neupravujú situáciu,  keď volebná komisia  
nezaradí kandidáta na kandidátku v prípade, ak
a) kandidát spĺňa podmienky voliteľnosti a návrh na kandidáta spĺňa ustanovené náležitosti,
b)  kandidát  nepodá  námietku  proti  rozhodnutiu  volebnej  komisie  o  nezaradení  kandidáta  na  
kandidátku,
c) volebná komisia z vlastnej činnosti zistí pochybenie počas priebehu hlasovania,

II.
na vzniknutú situáciu  aplikuje ustanovenie  čl.  40 ods.  2  Zásad volieb do Akademického senátu  
FMFI UK, podľa ktorého ak sa vyskytne situácia, ktorá nie je v Zásadách volieb do Akademického  
senátu FMFI UK upravená, postup určí Mandátová komisia AS FMFI UK,

a preto

III.
ukladá volebnej komisii, aby

a) bez zbytočného odkladu opätovne preskúmala návrhy na kandidátov podané v určenej lehote, t.j.  
do piatku 28. novembra 2014, 12.00 hod., a v súlade s čl. 16 Zásad volieb do Akademického senátu  
FMFI UK rozhodla o ich zaradení alebo nezaradení na kandidátku,
b)  kandidátku  bez  zbytočného  odkladu  po  jej  uzavretí  zverejnila  na  webovom  sídle  Študentskej  
komory AS FMFI UK, úradnej  výveske FMFI UK a oboznámila s  ňou voličov prostredníctvom  
fakultnej elektronickej pošty,

IV.
a) nariaďuje vykonať opätovné hlasovanie v riadnych voľbách delegáta fakulty do Študentskej rady  
vysokých škôl dňa 8. decembra 2014 (pondelok) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.,
b) za volebné miesto určuje vestibul pri matematickej vrátnici,

V.
ukladá predsedovi volebnej komisie, aby o vzniknutých skutočnostiach a o nariadení opätovného  
hlasovania bezodkladne informoval voličov prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty.

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum výsledok
2 6 0 0 6 4 schválené
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Predseda  volebnej  komisie  Švehlík  predniesol  návrh  na  zmeny  v  zložení  volebnej  komisie,  a  to 
z dôvodu časových možností jej členov zúčastniť sa opakovaného hlasovania.

Uznesenie:
Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK podľa čl. 37 ods. 2 Zásad volieb do Akademického  
senátu FMFI UK
a) odvoláva Bc. Dominiku Balabánovú z funkcie členky volebnej komisie pre voľby do Študentskej  
rady vysokých škôl,
a)  volí  Bc.  Hanu  Hozzánkovú  a  Mgr.  Jána  Hrehu  za  členov  volebnej  komisie  pre  voľby  do  
Študentskej rady vysokých škôl.

č. hlas. za proti zdržal sa prítomných kvórum výsledok
3 5 0 0 5 4 schválené

Predsedajúci Ševčík sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Koniec zasadnutia: 11.43 hod.

Poznámka:
Po  ukončení  zasadnutia  tajomník  AS  Kysel  za  prítomnosti  predsedu  Mandátovej  komisie  AS,  
predsedu AS Ševčíka, predsedu volebnej komisie Švehlíka a členky volebnej komisie Buchholcerovej  
otvoril zapečatenú hlasovaciu schránku a v čase od 11,45 do 11,50 hod. vykonal skartáciu použitých  
hlasovacích lístkov, zoznamov voličov a časti nepoužitých hlasovacích lístkov. Druhú časť nepoužitých  
hlasovacích lístkov tajomník AS Kysel skartoval v čase od 13,05 do 13,15 hod. v miestnosti F1-152.

Zapísal:
RNDr. Róbert Kysel (tajomník AS FMFI UK)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., v. r.
predseda AS FMFI UK predseda MK AS FMFI UK
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