
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva AS PriF UK zo dňa 6. 11. 2018 

 

 

Prítomní: M. Slaninová, P. Neogrády, V. Slavík, T. Blažík, M. Kondeková  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Predseda volebnej a mandátovej komisie (VMK) T. Blažík doručil návrh na kandidáta 

na dekana z Katedry molekulárnej biológie. Návrh neprišiel do stanoveného 

času, nebol podaný na stanovenom formulári a neobsahoval súhlas kandidáta. 

Nemohol byť preto zaradený medzi navrhovateľov a bol prijatý ako podporné 

stanovisko. 

2. Príprava volieb kandidáta na dekana 

 Predseda volebnej a mandátovej komisie T. Blažík bol poverený pripraviť plentu na 

tajné hlasovanie 

 Členovia PAS sa dohodli, že na overenie totožnosti bude potrebné, aby si členovia 

priniesli vhodný preukaz totožnosti 

 Stanovila sa forma hlasovacích lístkov, ktoré sa vytlačili počas zasadnutia PAS 

 Pripravila sa zápisnica, zoznamy voličov 

 Predseda volebnej a mandátovej komisie T. Blažík oznámil, že bola overená 

právoplatnosť všetkých voličov zo zamestnaneckej aj študentskej časti 

 Navrhol sa scenár volieb kandidáta na dekana nasledovne: 

1. Voliči sa zapíšu do prezenčnej listiny 

2. Volebná a mandátová komisia po spočítaní hlasov oznámi, či je senát 

uznášaniaschopný a hlasovanie bude v súlade so zásadami volieb do AS PriF UK 

„ (13) Na právoplatné voľby kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť aspoň troch pätín 

členov AS PriF UK.  

 

Pri počte členov 51 je to minimálne 31 členov AS PriF UK 

 

(14) Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS PriF UK.  

 

Pri počte členov 51 je to minimálne 26 členov AS PriF UK 

 

Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS PriF UK, uskutoční 

sa vzápätí druhé kolo volieb, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny 

hlasov prítomných členov AS PriF UK. Ak podľa tohto postupu nebol zvolený kandidát na 

dekana, AS PriF UK vyhlási nové voľby do 48 hodín.“ 

 

3. Členovia AS PriF UK si prevezmú hlasovacie listky po overení totožnosti a podpíšu sa 

do zoznamu voličov. Každý lístok bude podpísaný predsedom VMK. 

4. Voliči volia za plentou a odovzdajú svoje hlasovacie lístky do urny 



5. Predseda VMK spolu s členmi VMK vyberú listky z urny, spočítajú ich a oznámia 

výsledok. 

6. Všetci členovia VMK podpíšu pripravenú zápisnicu a doplnia do nej údaje. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Miroslava Slaninová 

V Bratislave 8. 11. 2018 

 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

predsedníčka AS PriF UK 

 

 

 


