
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

Materiál na ustanovujúce zasadnutie Študentskej komory AS FMFI UK 

pre volebné obdobie 2021 - 2022 

dňa 08. 11. 2021 

 

 

 

 

Správa Mandátovej komisie AS FMFI UK o overení platnosti voľby  

členov Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

__________________________________________________ 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia. 

2. Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o overení platnosti voľby členov 

Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK berie na vedomie informáciu Správu 

Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o overení platnosti voľby členov Študentskej 

komory AS FMFI UK zvolených v riadnych voľbách konaných v dňoch 26. a 27. októbra 2021. 

 

 

 

 

Predkladateľ:      Materiál vypracoval: 

 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.    RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

predseda MK AS FMFI UK     tajomník AS FMFI UK 



 

Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK  

o overení platnosti voľby členov Študentskej komory AS FMFI UK 

 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK na svojom 23. zasadnutí dňa 4. 11. 2021 v súlade 

s čl. 29 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK rokovala o overení platnosti riadnych volieb do 

Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK konaných v dňoch 26. a 27. novembra 2021. 

 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK na predmetnom zasadnutí preskúmala zápisnicu 

o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu 

FMFI UK vyhotovenú študentskou volebnou komisiou a ďalšiu volebnú dokumentáciu (zápisnice 

volebnej komisie z jej zasadnutí, návrhy kandidátov, zoznamy voličov, dešifrované hlasovacie lístky).  

 

Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK konštatuje nasledovné skutočnosti: 

• zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „zápisnica”) spĺňa obsahové i formálne náležitosti 

uvedené v čl. 27 ods. 4 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK, 

• študentská volebná komisia v súlade s čl. 27 ods. 4 písm. m) Zásad volieb do Akademického 

senátu FMFI UK konštatovala platnosť riadnych volieb do Študentskej komory Akademického 

senátu FMFI UK, 

• pri sčítavaní hlasov boli z celkového počtu šesť členov študentskej volebnej komisie prítomní 

štyria členovia a všetci prítomní členovia volebnej komisie podpísali zápisnicu (t. j. žiaden 

z členov volebnej komisie prítomných pri sčítavaní hlasov neodmietol podpísanie zápisnice), 

• volebné spisy (zoznamy voličov, šifrované aj dešifrované hlasovacie lístky) boli po skončení 

sčítania hlasov študentskou volebnou komisiou odovzdané na USB kľúči predsedovi Mandátovej 

komisie Akademického senátu FMFI UK, 

• žiaden z členov akademickej obce fakulty nevyužil v lehote podľa čl. 28 ods. 1 Zásad volieb do 

Akademického senátu FMFI UK podať proti priebehu riadnych volieb do Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK alebo zneniu zápisnice námietky, 

• z vlastnej činnosti Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK nevyplynuli dôvodné 

pochybnosti o platnosti riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti Mandátová komisia Akademického senátu FMFI UK 

na svojom 23. zasadnutí dňa 4. novembra 2021 podľa čl. 29 Zásad volieb do Akademického senátu 

FMFI UK prijala uznesenie, ktorým overila platnosť riadnych volieb do Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK konaných v dňoch 26. a 27. októbra 2021. 


