
Zásady volieb do akademického senátu fakulty

(Úplné znenie vnútorného predpisu FMFI UK v znení Dodatku č. 1)

Zásady volieb do akademického senátu fakulty (ďalej  len „Zásady volieb“) sú vnútorným predpisom 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo 
„FMFI UK“), vydaným podľa:

•     § 23 ods. 2 písm. f), § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.  
       o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších        
       predpisov (ďalej len „ZVS“),

•     čl. 12 ods. 2 písm. b) Štatútu UK,

•     čl. 14 a čl. 36 ods. 2 písm. c) Štatútu FMFI UK. 

Čl. 1  Zloženie Akademického senátu FMFI UK
 

1. Akademický senát FMFI UK (ďalej len „AS FMFI UK“ alebo „akademický senát fakulty“) má 20-
člennú zamestnaneckú časť a 10-člennú študentskú časť.  Členom zamestnaneckej časti  akademického 
senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti  akademickej obce fakulty; členom študentskej 
časti  akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej  časti  akademickej  obce fakulty.  [1] 
Funkcia  člena  akademického  senátu  fakulty  je  nezlučiteľná  s  funkciou  rektora,  prorektora,  dekana, 
prodekana, kvestora, vedúceho zamestnanca fakulty a tajomníka fakulty. [2]

2. V zamestnaneckej časti je 6 členov z matematickej sekcie [3] fakulty, 6 členov z fyzikálnej sekcie 
fakulty, 6 členov z informatickej sekcie fakulty (vždy 4 za príslušnú sekciu a 2 za celú zamestnaneckú 
časť akademickej obce fakulty) a 2 členovia zo sekcie ostatných pracovísk fakulty (1 za sekciu ostatných 
pracovísk a 1 za celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty).

3. Členov študentskej časti volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce 
fakulty; členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty [4], pritom členov za jednotlivé sekcie volia členovia zamestnaneckej časti 
akademickej  obce  fakulty  z  príslušnej  sekcie,  členov  za  celú  zamestnaneckú  časť  akademickej  obce 
fakulty volia členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

4.  Funkčné  obdobie  člena  zamestnaneckej  časti  akademického  senátu  fakulty  je štvorročné,  funkčné 
obdobie člena študentskej časti akademického senátu fakulty je dvojročné. Funkčné obdobia sa začínajú 
dňom nasledujúcim po dni ukončenia predošlého funkčného obdobia zamestnaneckej, resp. študentskej 
časti akademického senátu fakulty alebo v prípade doplňujúcich volieb prvým dňom nasledujúcim po dni 
doplňujúcich volieb. [5]

Čl. 2  Voľba členov zamestnaneckej časti AS FMFI UK

Čl. 2.1  Termín volieb a volebná komisia
 

1. Voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK sa konajú vo výučbovej časti semestra a trvajú najmenej 



2 a najviac 4 pracovné dni.

2. Termín volieb zamestnaneckej časti akademického senátu stanoví akademický senát fakulty s najmenej 
štvortýždňovým predstihom tak, aby sa konali najmenej 1 mesiac pred začiatkom funkčného obdobia 
novej zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty a najmenej dva týždne pred koncom výučbovej 
časti semestra.

3. Súčasne so stanovením termínu voľby zamestnanecká časť akademického senátu fakulty zvolí z členov 
zamestnaneckej časti akademickej obce 3- až 4-člennú volebnú komisiu  a z jej členov určí losovaním 
predsedu. [*] Pri tejto voľbe musí byť zamestnanecká časť akademického senátu fakulty 
uznášaniaschopná.

4.  Volebná  komisia  zostavuje  a  zverejňuje  kandidátku,  organizuje  priebeh  volieb  a  sčítava  hlasy.  O 
priebehu a výsledku volieb vypracuje zápisnicu, ktorú zverejní najneskôr 2 pracovné dni po skončení 
volieb (pozri čl. 2.3, ods. 13).

 

Čl. 2.2  Zostavenie kandidátky
 

1.  Kandidovať  za  člena  zamestnaneckej  časti  AS  FMFI  UK  môže  len  člen  zamestnaneckej  časti 
akademickej obce fakulty, spĺňajúci podmienky stanovené v čl. 1 ods. 1.

2. Kandidátka na voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK musí obsahovať aspoň 7 kandidátov z 
matematickej  sekcie  fakulty,  aspoň  7  kandidátov  z  fyzikálnej  sekcie  fakulty,  aspoň  7  kandidátov  z 
informatickej sekcie fakulty a aspoň 3 kandidátov zo sekcie ostatných pracovísk fakulty.

3. Právo navrhovať kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FMFI UK majú členovia akademickej 
obce fakulty. Návrh s písomným súhlasom kandidáta treba odovzdať členovi volebnej komisie najneskôr 
12 pracovných dní pred konaním volieb.

4.  Volebná  komisia  zaradí  na  kandidátku  tých  navrhnutých  kandidátov,  ktorí  spĺňajú  podmienky 
stanovené  v  čl.  1  ods.  1  a  písomne  súhlasili  so  svojou  kandidatúrou.  Písomný  súhlas  všetkých 
navrhnutých kandidátov je súčasťou zápisnice o priebehu volieb.

5. Pokiaľ 11 pracovných dní pred prvým dňom volieb počet navrhnutých kandidátov nespĺňa podmienky 
z ods. 2, posunie predseda volebnej komisie termín volieb o 5 pracovných dní výučbovej časti semestra a 
tento  nový termín  bezodkladne  zverejní.  Na voľby v  posunutom termíne  sa  nevzťahujú  ustanovenia 
ods. 2.

6.  Volebná  komisia  zverejní  kandidátku  najmenej  10  pracovných  dní  pred  prvým dňom volieb.  Na 
kandidátke vyznačí samostatne kandidátov za jednotlivé sekcie.

7. Súčasne so zverejnením kandidátky volebná komisia určí a zverejní volebné miesto.

 

Čl. 2.3  Organizácia hlasovania
 

1. Právo voliť do zamestnaneckej časti AS FMFI UK má každý člen zamestnaneckej časti akademickej 
obce fakulty (čl. 1 ods. 3).

2.  Najmenej  2  pracovné  dni  pred  termínom  volieb  na  požiadanie  predsedu  volebnej  komisie  dodá 
poverený člen Mandátovej  komisie  AS FMFI UK [6] predsedovi  volebnej  komisie  zoznam všetkých 
členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, rozdelený na jednotlivé sekcie. Tento zoznam je 
zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do zamestnaneckej časti AS FMFI UK.
3.  Volebná  komisia  v  spolupráci  s  dekanátom  [7]  a  tajomníkom  akademického  senátu  fakulty  [7a] 
zabezpečí v dostatočnom predstihu prípravu dostatočného počtu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa 
zhoduje so zverejnenou kandidátkou. Na hlasovacom lístku pre členov akademickej obce z jednotlivých 
sekcií sú mená kandidátov za príslušnú sekciu uvedené tučným písmom, mená ostatných kandidátov iným 



typom písma.
4. Vo volebnom mieste vydá člen volebnej komisie voličovi, ktorého meno ešte nie je v zozname voličov 
prečiarknuté,  hlasovací  lístok príslušný pre jeho sekciu  a  následne prečiarkne jeho meno v zozname 
voličov.

5. Volič z matematickej, fyzikálnej alebo informatickej sekcie na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové 
čísla najviac 6 kandidátov svojej sekcie, najviac 1 kandidáta zo sekcie ostatných pracovísk a v každej zo 
zvyšných sekcií poradové čísla najviac 2 kandidátov. Volič zo sekcie ostatných pracovísk na hlasovacom 
lístku zakrúžkuje v každej zo sekcií poradové čísla najviac 2 kandidátov. Upravený hlasovací lístok vhodí 
volič do urny.

6. Hlasovací lístok, na ktorom je v niektorej zo sekcií zakrúžkovaný väčší počet kandidátov než určuje 
ods.  5,  alebo  ktorý  bol  voličom  upravený  iným  spôsobom  ako  zakrúžkovaním  poradových  čísel 
kandidátov, je neplatný.

7. Po skončení volieb volebná komisia pri mene každého kandidáta vyznačí, koľko platných hlasov získal 
od voličov jednotlivých sekcií.  Potom v každej sekcii zoradí kandidátov zostupne podľa počtu celkovo 
získaných platných hlasov,  v  prípade rovnosti  rozhoduje počet  platných hlasov získaných od voličov 
príslušnej sekcie.

8. Poradie kandidátov, ktorých nemožno zoradiť ani použitím druhého z pravidiel určených v ods. 7, sa 
určí losovaním za prítomnosti väčšiny členov volebnej komisie, ak je to potrebné na určenie poradia pre 
potreby ods. 9.

9.  Z  takto  zoradených kandidátov prví  dvaja  v  matematickej,  prví  dvaja  vo fyzikálnej,  prví  dvaja  v 
informatickej a prvý kandidát v sekcii ostatných pracovísk sú zvolení do AS FMFI UK ako zástupcovia 
celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

10. Zvyšných kandidátov v každej sekcii zoradí volebná komisia zostupne podľa počtu platných hlasov, 
ktoré získali od voličov zo svojej sekcie. V prípade rovnosti počtu týchto hlasov rozhoduje počet všetkých 
platných hlasov, ktoré kandidát vo voľbách získal.

11. Poradie kandidátov, ktorých nemožno zoradiť ani použitím druhého z pravidiel určených v ods. 10, sa  
určí losovaním za prítomnosti väčšiny členov volebnej komisie, ak je to potrebné na určenie poradia pre 
potreby ods. 12.

12. Z takto zoradených kandidátov prví štyria v matematickej, prví štyria vo fyzikálnej a prví štyria v 
informatickej sekcii sú zvolení do AS FMFI UK ako zástupcovia príslušnej sekcie; obdobne prvý z takto 
zoradených kandidátov v sekcii ostatných pracovísk je zvolený do AS FMFI UK ako zástupca sekcie 
ostatných pracovísk.

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. V zápisnici uvedie počet celkovo 
vydaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných neplatných 
hlasovacích  lístkov,  počet  hlasov,  ktoré  od  voličov  jednotlivých  sekcií  získali  kandidáti  uvedení  na 
kandidátke,  vyznačí  prípady,  v  ktorých  o  poradí  kandidátov  rozhodlo  losovanie,  a  uvedie  zoznam 
kandidátov zvolených do AS FMFI UK za jednotlivé sekcie a za celú zamestnaneckú časť akademickej 
obce fakulty. K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidatúrou. Zápisnica je 
platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie. Zápisnicu s prílohou odovzdá do 2 
pracovných dní predsedovi AS FMFI UK, text zápisnice bez prílohy zverejní najneskôr 2 pracovné dni po 
skončení volieb.
14. Pokiaľ sa voľby konali v posunutom termíne (pozri čl. 2.2 ods. 5) a bolo v nich zvolených menej ako 
20  členov  zamestnaneckej  časti  akademického  senátu  fakulty,  vyhlási  akademický  senát  fakulty  na 
neobsadené miesta doplňujúce voľby, na ktoré sa primerane použijú ustanovenia čl. 5 [8].
 

 

Čl. 3  Voľba členov študentskej časti AS FMFI UK
 



Čl. 3.1  Termín volieb a volebná komisia
 

1. Voľby do študentskej časti AS FMFI UK sa konajú vo výučbovej časti semestra a trvajú najmenej 2 a  
najviac 4 pracovné dni.

2.  Termín  volieb  študentskej  časti  akademického  senátu  stanoví  akademický  senát  fakulty  na  návrh 
predsedu  študentskej  časti  AS FMFI  UK s  najmenej  štvortýždňovým predstihom tak,  aby sa  konali 
najmenej  1  mesiac  pred  začiatkom funkčného  obdobia  novej  študentskej  časti  akademického  senátu 
fakulty a najmenej 2 týždne pred koncom výučbovej časti semestra.

3. Súčasne so stanovením termínu voľby študentská časť akademického senátu fakulty zvolí z členov 
študentskej časti akademickej obce najmenej 3-člennú volebnú komisiu a z jej členov určí losovaním 
predsedu. [*] Pri tejto voľbe musí byť študentská časť akademického senátu fakulty uznášaniaschopná.

4.  Volebná  komisia  zostavuje  a  zverejňuje  kandidátku,  organizuje  priebeh  volieb  a  sčítava  hlasy. 
O priebehu a výsledku volieb vypracuje zápisnicu, ktorú zverejní najneskôr 2 pracovné dni po skončení 
volieb.

 

Čl. 3.2  Zostavenie kandidátky
 

1. Kandidovať za člena študentskej časti AS FMFI UK môže len člen študentskej časti akademickej obce 
fakulty.

2. Kandidátka na voľby do študentskej časti AS FMFI UK musí obsahovať aspoň 11 kandidátov.

3. Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej časti AS FMFI UK majú členovia akademickej obce 
fakulty.  Návrh  s  písomným súhlasom kandidáta  treba  odovzdať  členovi  volebnej  komisie  najneskôr 
2 pracovné dni pred konaním volieb.

4. Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS FMFI UK zaradí na kandidátku tých navrhnutých 
kandidátov,  ktorí  spĺňajú podmienky stanovené v ods.  1 a písomne súhlasili  so svojou kandidatúrou. 
Písomný súhlas všetkých navrhnutých kandidátov je súčasťou zápisnice o priebehu volieb.

5. Pokiaľ 1 pracovný deň pred prvým dňom volieb počet navrhnutých kandidátov nespĺňa podmienky 
z ods. 2, posunie predseda volebnej komisie termín volieb o 5 pracovných dní výučbovej časti semestra a 
tento  nový termín  bezodkladne  zverejní.  Na voľby v  posunutom termíne  sa  nevzťahujú  ustanovenia 
ods. 2.

6. Volebná komisia zverejní kandidátku najmenej 1 deň pred prvým dňom volieb. Súčasne so zverejnením 
kandidátky volebná komisia určí a zverejní volebné miesto (volebné miesta).

 

Čl. 3.3  Organizácia hlasovania

1. Právo voliť  do študentskej  časti  AS FMFI UK má každý člen študentskej  časti  akademickej  obce 
fakulty (čl. 1 ods. 3).

2.  Najmenej  2  pracovné  dni  pred  termínom  volieb  na  požiadanie  predsedu  volebnej  komisie  dodá 
poverený člen Mandátovej komisie AS FMFI UK [8a] predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých 
členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre 
potreby volieb do študentskej časti AS FMFI UK.
3.  Volebná  komisia  v  spolupráci  s  dekanátom[9]  a  tajomníkom  akademického  senátu  fakulty  [9a] 
zabezpečí v dostatočnom predstihu prípravu dostatočného počtu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa 
zhoduje so zverejnenou kandidátkou.
4. Vo volebnom mieste vydá člen volebnej komisie voličovi, ktorého meno ešte nie je v zozname voličov 



prečiarknuté, hlasovací lístok a následne prečiarkne jeho meno v zozname voličov.

5. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac 10 kandidátov. Upravený hlasovací lístok 
vhodí volič do urny.

6. Hlasovací lístok, na ktorom sú zakrúžkované poradové čísla viac než 10 kandidátov alebo ktorý bol  
voličom upravený iným spôsobom ako zakrúžkovaním poradových čísel kandidátov, je neplatný.

7.  Po  skončení  volieb  volebná  komisia  zoradí  kandidátov  zostupne  podľa  počtu  získaných  platných 
hlasov. Poradie kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov, sa určí losovaním za prítomnosti väčšiny 
členov volebnej komisie, ak je to potrebné pre určenie poradia na prvých 10 miestach.

8. Z takto zoradených kandidátov prví desiati sú zvolení do AS FMFI UK.

9. Volebná komisia vypracuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. V zápisnici uvedie počet celkovo 
vydaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných neplatných 
hlasovacích lístkov, počet platných hlasov, ktoré získali kandidáti uvedení na kandidátke, vyznačí prípady, 
v ktorých o poradí kandidátov rozhodlo losovanie, a uvedie zoznam kandidátov zvolených do AS FMFI 
UK. K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidatúrou. Zápisnica je platná, ak ju 
podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie. Zápisnicu s prílohou odovzdá do 2 pracovných 
dní predsedovi AS FMFI UK, text zápisnice bez prílohy zverejní najneskôr 2 pracovné dni po skončení 
volieb.

10. Pokiaľ sa voľby konali v posunutom termíne (pozri čl. 3.2 ods. 5) a bolo v nich zvolených menej ako 
10  členov  študentskej  časti  akademického  senátu  fakulty,  vyhlási  akademický  senát  fakulty  na 
neobsadené miesta doplňujúce voľby, na ktoré sa primerane použijú ustanovenia čl. 5 [10].

 

Čl. 4  Zánik členstva v akademickom senáte fakulty
 

1. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká [11]:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v čl. 1 ods. 1 týchto Zásad volieb,

c) skončením členstva v časti akademickej obce, za ktorú bol zvolený podľa § 26 ods. 6 písm. c) ZVS, 

d) vzdaním sa funkcie člena [11a], 

e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup odvolaní určujú ods. 2 až 8 
tohto článku,

f) smrťou člena. 

Deň zániku mandátu člena akademického senátu fakulty upravuje čl. 4a ods. 4 Rokovacieho poriadku 
Akademického senátu FMFI UK.

2.  Návrh  na  odvolanie  člena  akademického  senátu  fakulty  (ďalej  len  „člen“) podá predsedníctvo 
akademického senátu fakulty v prípade dvoch neospravedlnených absencií [12].
3.  Návrh na odvolanie člena akademického senátu môže podať
a)  predsedníctvo  akademického  senátu  fakulty v  prípade  dlhodobej  neúčasti  člena  na  zasadnutiach 
akademického senátu fakulty a jeho komisií alebo za porušovanie vnútorných predpisov fakulty alebo 
univerzity; návrh je právoplatný, ak ho schváli akademický senát fakulty v tajnom hlasovaní;
b)  v  prípade  člena  študentskej  časti  akademického  senátu  fakulty  skupina  členov  študentskej  časti 
akademickej obce fakulty, návrh je právoplatný, ak s ním písomne vyjadrí súhlas aspoň jedna šestina 
študentskej  časti  akademickej  obce  fakulty.  Návrh  musí  byť  doručený  členovi  predsedníctva 



akademického senátu fakulty, spravidla predsedovi senátu.
c)  v  prípade  člena  zamestnaneckej  časti  akademického  senátu  fakulty  skupina  členov  tej  časti 
akademickej obce fakulty (AOF), za ktorú bol člen senátu zvolený [13]; návrh je právoplatný, ak s ním 
písomne vyjadrí súhlas aspoň jedna tretina tej časti akademickej obce fakulty, za ktorú bol člen senátu 
zvolený.  Návrh  musí  byť  doručený  členovi  predsedníctva  akademického  senátu  fakulty,  spravidla 
predsedovi senátu.

4.  Ak je  návrh  na odvolanie  člena  akademického senátu  fakulty právoplatný,  určí  akademický senát 
termín hlasovania o odvolaní tak, aby sa konalo vo výučbovej časti semestra a aby medzi schválením 
návrhu na  odvolanie,  resp.  doručením návrhu členovi  predsedníctva  akademického senátu  fakulty (v 
prípade návrhu skupiny členov AOF) a hlasovaním uplynulo najviac 10 pracovných dní výučbovej časti 
akademického roku.

5.  Súčasne s  vyhlásením hlasovania o odvolaní  zvolí  akademický senát  fakulty volebnú komisiu;  jej  
zloženie sa v prípade návrhu na odvolanie člena zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty riadi 
zásadami z čl. 2.1 ods. 3, v prípade návrhu na odvolanie člena študentskej časti akademického senátu 
fakulty zásadami z čl. 3.1 ods. 2. Volebná komisia určí a zverejní volebné miesto a organizuje priebeh 
hlasovania o odvolaní.

6. O odvolaní člena akademického senátu fakulty hlasujú členovia tej časti akademickej obce fakulty, za 
ktorú bol člen akademického senátu zvolený [14].

7. Člen akademického senátu fakulty je odvolaný, ak za jeho odvolanie bola väčšina z odovzdaných 
platných hlasov a súčasne počet platných hlasov za odvolanie bol väčší ako počet hlasov príslušnej časti  
akademickej obce fakulty, ktorými bol tento kandidát zvolený do akademického senátu fakulty.

8. O priebehu a výsledku hlasovania o odvolaní vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Zápisnica je platná, 
ak  ju  podpísala  nadpolovičná  väčšina  členov  volebnej  komisie.  Zápisnicu  o  výsledku  hlasovania  o 
odvolaní  zverejní  volebná  komisia  do  2  pracovných  dní  po  skončení  hlasovania;  zápisnicu  odovzdá 
predsedovi AS FMFI UK.

Čl. 5  Doplnenie akademického senátu fakulty po ukončení členstva
 

1. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 
čl. 4  ods. 1 písm. b) až f), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena 
akademického senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému 
členstvo predčasne zaniklo [15].

2.  Termín  volieb  nového  člena  akademického  senátu  fakulty  (ďalej  „doplňujúce  voľby“)  vyhlási 
akademický senát  s najmenej trojtýždňovým predstihom tak, aby sa konali vo výučbovej časti semestra a 
aby medzi  zánikom mandátu  člena,  ktorého členstvo  zaniklo  (pozri  čl.  4  ods.2 a  9)  a  prvým dňom 
doplňujúcich  volieb  uplynulo  najviac  20  pracovných dní  výučbovej  časti  akademického roku.  Voľby 
nového člena akademického senátu trvajú najviac 3 dni.

3. Súčasne so stanovením termínu doplňujúcich volieb príslušná časť akademického senátu fakulty [16] 
zvolí volebnú komisiu, jej zloženie sa v prípade voľby nového člena zamestnaneckej časti akademického 
senátu  fakulty  riadi  zásadami  z  čl.  2.1  ods.  3,  v  prípade  voľby  nového  člena  študentskej  časti  
akademického senátu fakulty zásadami z čl. 3.1 ods. 3. Náplň práce komisie určuje čl. 2.1 ods. 4, resp. čl. 
3.1 ods. 4.

4. Počet kandidátov na kandidátke pre doplňujúce voľby musí byť aspoň o 1 väčší než je počet volených 
nových  členov  senátu  v  príslušných  doplňujúcich  voľbách.  Na  zostavenie  kandidátky  sa  vzťahujú 
ustanovenia  čl.  2.2  ods.  1  a  3-7 (v prípade voľby nového člena  zamestnaneckej  časti  akademického 
senátu), resp. čl. 3.2 ods. 1 a 3-6 (v prípade voľby nového člena študentskej časti akademického senátu).

5. Nového člena akademického senátu fakulty volí tá časť akademickej obce fakulty, za ktorú bol zvolený 



člen, ktorého členstvo zaniklo (pozri poznámku 13).

6. Najmenej 2 pracovné dni pred termínom doplňujúcich volieb na požiadanie predsedu volebnej komisie 
dodá poverený člen Mandátovej komisie AS FMFI UK predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých 
členov príslušnej časti akademickej obce fakulty. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre 
potreby doplňujúcich volieb do AS FMFI UK.
7. Volebná komisia v spolupráci s dekanátom a tajomníkom akademického senátu fakulty zabezpečí v 
dostatočnom predstihu prípravu dostatočného počtu hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so 
zverejnenou kandidátkou. Vo volebnej miestnosti vydá člen volebnej komisie voličovi, ktorého meno ešte 
nie je v zozname voličov prečiarknuté,  hlasovací  lístok a následne prečiarkne jeho meno v zozname 
voličov.

8. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac takého počtu kandidátov, ako je počet 
nových členov senátu volených v príslušných doplňujúcich voľbách. Upravený hlasovací lístok vhodí 
volič do urny.

9.  Hlasovací  lístok,  na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov než určuje ods.  8 alebo ktorý bol 
voličom upravený iným spôsobom ako zakrúžkovaním poradových čísel kandidátov, je neplatný.

10. Po skončení  volieb volebná komisia  zoradí  kandidátov zostupne podľa počtu získaných platných 
hlasov. Poradie kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov, sa určí losovaním za prítomnosti väčšiny 
členov volebnej komisie. Takto zoradeným kandidátom priradí komisia poradové číslo.

11. Do akademického senátu fakulty sú zvolení tí kandidáti, ktorých poradové číslo nie je väčšie než je 
počet nových členov akademického senátu volených v príslušných doplňujúcich voľbách.

12. O priebehu a výsledku volieb vypracuje volebná komisia zápisnicu. V zápisnici uvedie počet celkovo 
vydaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných hlasovacích lístkov,  počet  odovzdaných neplatných 
hlasovacích lístkov, počet platných hlasov, ktoré získali kandidáti uvedení na kandidátke, vyznačí prípady, 
v ktorých o poradí kandidátov rozhodlo losovanie, a uvedie zoznam kandidátov zvolených do AS FMFI 
UK. Zápisnica je  platná,  ak ju podpísala  nadpolovičná väčšina členov volebnej  komisie.  K zápisnici 
priloží  písomný  súhlas   všetkých  kandidátov  s  ich  kandidatúrou.  Zápisnicu  s  prílohou  odovzdá  do 
2 pracovných dní predsedovi AS FMFI UK, text zápisnice bez prílohy zverejní najneskôr 2 pracovné dni 
po skončení volieb.

 

Čl. 6 Stály zoznam členov akademickej obce fakulty

(1) Zriaďuje sa Stály zoznam členov akademickej obce fakulty (ďalej len „stály zoznam členov“).

(2) Stály zoznam členov vedie Mandátová komisia AS FMFI UK. [17]

(3) Stály zoznam členov sa vnútorne člení na dva registre:

a)  stály  register  členov  zamestnaneckej  časti  akademickej  obce  fakulty  (ďalej  len  „stály  register 
zamestnancov“),

b) stály register členov študentskej časti akademickej obce fakulty (ďalej len „stály register študentov“).

(4) Do registra podľa odseku 3 písm. a) tohto článku sa o členovi zamestnaneckej časti akademickej obce 
fakulty zapisujú nasledovné údaje:

a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly,

b) pracovisko fakulty, na ktorom pôsobí,



c) údaj, či je osoba členom niektorého z orgánov akademickej samosprávy UK uvedených v čl. 15 Štatútu 
UK a členom niektorého z orgánov akademickej samosprávy fakulty uvedených v čl. 10 Štatútu FMFI 
UK, a to vrátane dĺžky jej funkčného obdobia,

d) údaj, či osoba zastáva funkciu uvedenú v čl. 26 a čl. 72 Štatútu UK alebo funkciu uvedenú v čl. 20 
ods. 1 a čl. 33 Štatútu FMFI UK, a to vrátane dĺžky jej funkčného obdobia.

(5) Do registra podľa odseku 3 písm. b) tohto článku sa o členovi študentskej časti akademickej obce 
fakulty sa zapisujú nasledovné údaje:

a) meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly,

b) študijný program, na ktorom je študent zapísaný na fakulte,

c) údaj, či je osoba členom niektorého z orgánov akademickej samosprávy UK uvedených v čl. 15 Štatútu 
UK a členom niektorého z orgánov akademickej samosprávy fakulty uvedených v čl. 10 Štatútu FMFI 
UK, a to vrátane dĺžky jej funkčného obdobia.

(6) Každý zamestnanec fakulty a každý študent fakulty má právo nahliadnuť do stáleho zoznamu členov 
za účelom kontroly údajov, ktoré sú o jeho osobe v registri zapísané. Register je prístupný k nahliadnutiu 
u niektorého z členov Mandátovej komisie AS FMFI UK, spravidla u jeho predsedu.

(7) Referát personálnej práce Dekanátu FMFI UK, Študijné oddelenie Dekanátu FMFI UK a Referát 
doktorandského  štúdia  FMFI  UK  [18]  sú  povinní  Mandátovej  komisii  AS  FMFI  UK  poskytovať 
súčinnosť potrebnú na plnenie jej úloh stanovených v čl. 6.1 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického 
senátu FMFI UK. Podrobnosti o súčinnosti upraví smernica dekana, ktorá nadobudne účinnosť po jej 
prerokovaní v predsedníctve akademického senátu fakulty.

Čl. 7
zrušený Dodatkom č. 1

Čl. 8  Prechodné a záverečné ustanovenia
 

1.  Tento  vnútorný  predpis  FMFI UK schválil  akademický  senát  FMFI  UK 22.9.2003.  Týmto  dňom 
vstupujú do platnosti ustanovenia čl. 4 - 8 tohoto predpisu, pritom

a)  na  odvolanie  a  voľbu  nového  zástupcu  pracoviska  v  akademickom  senáte  fakulty  sa  použijú 
ustanovenia  o  odvolaní  a  voľbe  nového  člena  zamestnaneckej  časti  akademického  senátu  fakulty 
zastupujúceho sekciu,  oprávnenými  voličmi  v  tomto  prípade  budú všetci  členovia  akademickej  obce 
fakulty z príslušnej sekcie,

b) funkčné obdobie všetkých kandidátov zvolených do študentskej časti akademického senátu fakulty 
medzi 17.5.2002 a dňom schválenia tohoto predpisu končí 30.6.2004. Pred skončením funkčného obdobia 
tejto študentskej časti  akademického senátu fakulty vyhlási  akademický senát fakulty voľby do novej 
študentskej časti akademického senátu. Na tieto voľby sa použijú ustanovenia čl. 3 okrem čl. 3.1 ods. 2, 
pričom v čl. 3.2 ods. 2 sa počet 11 nahrádza počtom 21 a v čl. 3.3 ods. 5, 6 a 8 sa počet 10 nahrádza  
počtom 20.

2. Platnosť prechodných ustanovení uvedených v ods. 1 písm. a), b) končí posledným dňom funkčného 
obdobia akademického senátu fakulty zvoleného na funkčné obdobie 1.7.2002-30.6.2006.

3. Akademický senát fakulty zvolený na funkčné obdobie 1.7.2002-30.6.2006 vyhlási voľby do nového 
akademického senátu fakulty tak, aby boli splnené ustanovenia čl. 1 ,  čl. 2.1 ods. 1, 2 a čl. 3.1 ods. 1, 2. 



Dňom vyhlásenia volieb vstúpia do platnosti ustanovenia čl. 2 a 3 tohoto predpisu.

4. Ustanovenia čl.  1 tohoto predpisu vstúpia do platnosti  dňom nasledujúcim po skončení funkčného 
obdobia akademického senátu fakulty zvoleného na funkčné obdobie 1.7.2002-30.6.2006.

5. Do dňa účinnosti jednotlivých ustanovení tohto vnútorného predpisu zostávajú v platnosti príslušné 
ustanovenia doterajšieho Volebného poriadku AS a Volebného poriadku študentskej časti AS FMFI UK 
schváleného 15.4.2002, pokiaľ nie sú v rozpore so ZVS, štatútom UK alebo štatútom fakulty.

6. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb bol schválený na zasadnutí AS FMFI UK dňa 28. mája 2012.
7. Dodatok č. 1 k Zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom 28. mája 2012.
8. V súlade s čl. II ods. 3 Dodatku č. 1 k Zásadám volieb predseda AS FMFI UK vydal úplné znenie 
Zásad volieb dňa 28. mája 2012.

[1] § 26 ods. 2 ZVS, čl. 13 ods. 1 Štatútu FMFI UK

[2] § 26 ods. 3 ZVS, čl. 13 ods. 2 Štatútu FMFI UK

[3]  pre  potreby  tohoto  predpisu  matematická  sekcia  fakulty  pozostáva  zo  všetkých  matematických 
katedier,  fyzikálna  sekcia  fakulty  zo  všetkých  fyzikálnych  katedier,  informatická  sekcia  fakulty  zo 
všetkých informatických katedier a Výpočtového centra, sekcia ostatné pracoviská fakulty pozostáva z 
podporných katedier

[4] § 26 ods. 2 ZVS, čl. 12 ods. 2 Štatútu FMFI UK

[5] čl. 13 ods. 7 Štatútu FMFI UK

[6] čl. 6.1 ods. 6 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[7] čl. 17 ods. 6 Štatútu FMFI UK

[7a] čl. 14b ods. 2 písm. k) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[8] pod uvoľneným miestom (zaniknutým členstvom)  sa v takom prípade myslí neobsadené miesto, pod 
termínom zániku mandátu sa rozumie prvý deň posunutého termínu volieb vyhlásených podľa čl. 2.1 a 
čl. 2.2 ods. 5; pokiaľ sa v týchto doplňujúcich voľbách volia členovia zamestnaneckej časti senátu za celú  
zamestnaneckú časť aj za niektorú sekciu, majú voľby za jednotlivé sekcie a za celú zamestnaneckú časť 
samostatné hlasovacie lístky

[8a] čl. 6.1 ods. 6 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[9] čl. 17 ods. 6 Štatútu FMFI UK

[9a] čl. 14b ods. 2 písm. k) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[10] pod uvoľneným miestom (zaniknutým členstvom) sa v takom prípade myslí neobsadené miesto, pod 
termínom zániku mandátu sa rozumie prvý deň posunutého termínu volieb vyhlásených podľa čl. 3.1 a 
čl. 3.2 ods. 5

[11] § 26 ods. 6 ZVS, čl. 15 Štatútu FMFI UK

[11a] čl. 4a ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[12] čl. 7 ods. 8 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK

[13] teda členovia zamestnaneckej časti AOF v prípade člena zamestnaneckej časti senátu zvoleného za 
celú zamestnaneckú časť AOF, členovia zamestnaneckej časti AOF z príslušnej sekcie v prípade člena 
zamestnaneckej časti senátu zvoleného za sekciu

[14] teda členovia zamestnaneckej časti AOF v prípade člena zamestnaneckej časti senátu zvoleného za 



celú zamestnaneckú časť AOF, členovia zamestnaneckej časti AOF z príslušnej sekcie v prípade člena 
zamestnaneckej  časti  senátu  zvoleného  za  sekciu;  členovia  študentskej  časti  AOF  v  prípade  člena 
študentskej časti senátu

[15] § 26 ods. 7 ZVS, čl. 15 ods. 2 Štatútu FMFI UK

[16]  teda  zamestnanecká  časť  AS  v  prípade  voľby  nového  člena  zamestnaneckej  časti  AS,  resp. 
študentská časť AS v prípade voľby nového člena študentskej časti AS

[17] čl. 6.1 ods. 6 písm. a) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK 

[18]  príloha Organizačného poriadku FMFI UK – Smernica dekana: Prevádzkový poriadok Dekanátu 
FMFI UK 
[*] zmena Zásad volieb uznesením č. 3 zo zasadnutia AS FMFI UK dňa 29.3.2010

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

predseda AS FMFI UK
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