AKADEMICKÝ SENÁT v š m u
ZÁPISNICA
z rokovania AS VŠMU, dňa: 04. 10. 2018
_________________________________________________________
Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:
Predseda AS VŠMU: p ro f. Peter Pavla c
Podp re dsedo v ia A S VŠM U: Mgr. Vlad i mí r S lan in ka, J aku b Ur í če k
Čl enov i a AS VŠ M U : Mgr. art. M ich al Režný Ar tD. , doc . Ric ha rd Žol ko Ar tD., Mg A .
Pete r Či sá r ik , Mg r. Zuza na Mo jži šová ,PhD., A rtD. , Mg r. Eva Juk lová, Má r io Houd ek,
Dani el H o r ňák, Bc . Ma tú š Opa rt y, Mi ro s lav a Or a vcová, Ve ron ika Gr egu šová,
Osp raved ln en í: do c . Fra nti šek Pe rg le r , Art D., M gr. a rt . Ľu boš Be r náth, Ar t D, p ro f.
Bo ri s L enko A rtD.,
Ov ero va te l ia záp isn i ce : pro f. Pete r Pa vlac , Ja kub U rí ček,

Pr og ram :
1.

2.
3.

4.

Zvolenie volebnej komisie pre voľbu prvého
delegáta – študenta, zástupcu AS VŠMU
v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ)
Voľba prvého delegáta - študenta, zástupcu
AS VŠMU v ŠRVŠ
Zvolenie volebnej komisie (zo študentskej
časti AS VŠMU) pre voľbu druhého delegáta študenta, zástupcu študentskej časti AO
VŠMU v ŠRVŠ (a poverenie tejto komisie
zrealizovaním volieb druhého delegáta)
Rôzne

Príloha:
 Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ (žiadosť zaslaná na
adresu AS VŠMU)

PRIEBEH:
Predseda AS VŠMU prof. Peter Pavlac privítal členov AS VŠMU. Krátko sa vyjadril k programu, ktorého
predmetom by mala byť voľba prvého delegáta-študenta, zástupcu študentskej časti AO VŠMU v
Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) a zvolenie volebnej komisie zo študentskej časti AS VŠMU pre
voľbu druhého delegáta, druhého zástupcu študentskej časti AO VŠMU v ŠRVŠ. Uviedol, že bol
oslovený ŠRVŠ, ktorá ho informovala, že sa dňa 8. 12. 2018 končí funkčné obdobie 2016-2018,
delegátom v ŠRVŠ za VŠMU a je nutné zvoliť nových delegátov na nové funkčné obdobie 2018-2021,
v spolupráci so študentskou akademickou samosprávou.
Po zápornej odpovedi na dotaz, či niekto z členov AS VŠMU chce vystúpiť v bode rôznom, otvoril
rokovanie AS VŠMU hlasovaním o programe.
ZA:13

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Hlasovanie za II. overovateľa zápisnice – II. overovateľom zápisnice bol zvolený Jakub Uríček
ZA:12

PROTI:0

ZDRŽAL SA:1

BOD 1:
Pán predseda AS VŠMU objasnil prítomným priebeh voľby prvého delegáta – študenta. Najprv bolo
potrebné navrhnúť a zvoliť troch členov volebnej komisie. Pán predseda oslovil pána Mgr. Vladimíra
Slaninku a študenti navrhli Mária Houdeka a Bc. Matúša Opartyho. Hlasovalo sa za navrhnutých
členov volebnej komisie.
ZA:10

PROTI:0

ZDRŽAL SA:3

Uznesenie č. 1 AS VŠMU schválil členov volebnej komisie pre voľbu prvého delegáta-študentského
zástupcu AS VŠMU v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ).
BOD 2:
Prvého delegáta-zástupcu AS VŠMU v ŠRVŠ volí iba študentská časť AS VŠMU. Pán predseda AS VŠMU
vyzval zástupcov študentskej časti AS VŠMU, aby sformulovali svoj návrh na kandidátov na prvého
delegáta zo študentskej časti AO VŠMU. Následne sa tento návrh zapísal na volebné lístky a prebehla
samotná voľba kandidáta. Volebná komisia sčítala volebné lístky a skonštatovala, že prvým,
právoplatne zvoleným delegátom AS VŠMU zo študentskej časti AO VŠMU sa stal kandidát č. 1. p. Bc.
Matúš Oparty.
ZA:6

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 2 Študentská časť AS VŠMU si zvolila zo svojich radov zástupcu AS VŠMU do ŠRVŠ. Prvým
delegátom-zástupcom AS VŠMU v ŠRVŠ sa stal p. Bc. Matúš Oparty.
BOD 3:
Predseda AS VŠMU- prof. Pavlac, informoval, že v lete zasadalo valné zhromaždenie ŠRVŠ pri ktorom
sa menili aj funkčné obdobia ŠRVŠ. Pre AS VŠMU to znamená, že sa to bude musieť upraviť aj
materiáloch AS VŠMU, podľa oficiálnych výstupov ŠRVŠ. Ďalej pokračoval, že druhý kandidát, zástupca
ŠRVŠ sa volí zo všetkých študentov akademickej obce VŠMU celou študentskou časťou AO VŠMU.
K tejto voľbe je potrebné, aby AS VŠMU schválil volebnú komisia v počte troch členov zo študentskej
časti AS VŠMU. Táto volebná komisia bude potom zodpovedná za vyhlásenie a zorganizovanie volieb
druhého kandidáta do ŠRVŠ. Voľby musia byť vyhlásené najneskôr štyri týždne pred ich uskutočnením,
teda do 9. 10. 2018 a uskutočnené najneskôr do 8.11. 2018. Člen volebnej komisie nemôže
kandidovať za druhého delegáta do ŠRVŠ.
Do volebnej komisie za prihlásili : Veronika Gregušová, Daniel Horňák a Jakub Uríček. Pán Predseda AS
VŠMU dal hlasovať AS VŠMU za predložené mená.
ZA:13

PROTI:0

ZDRŽAL SA:0

Uznesenie č. 3: AS VŠMU schválil volebnú komisiu pre vyhlásenie a zorganizovanie volieb druhého
kandidáta študentskej časti AO VŠMU do ŠRVŠ v zložení Veronika Gregušová, Daniel Horňák a Jakub
Uríček.

BOD 4: Rôzne:

V Bratislave: 04. 10. 2018
Overili:
Prof. Peter Pavlac
p. Jakub Uríček

zapísala: Mgr. Alena Škorvagová

