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N á v r h y   u z n e s e n í  
 

Akademický senát FMFI UK 

berie na vedomie 

správu predsedu Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK 

o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na kandidáta na funkciu dekana FMFI UK  

na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019. 

 

 

 

Akademický senát FMFI UK 

a) berie na vedomie oznámenie Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana 

FMFI UK o výsledkoch 1. kola/2. kola voľby kandidáta na funkciu FMFI UK na funkčné 

obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019, 

b) konštatuje, že v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, čl. 23 Štatútu 

FMFI UK a vnútorným predpisom FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK 

bol tajným hlasovaním v 1. kole/v 2. kole voľby za kandidáta na dekana FMFI UK 

na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 zvolený prof. RNDr. Jozef 

Masarik, DrSc. 
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Výňatok zo Štatútu FMFI UK 

Čl. 23 
Spôsob voľby kandidáta na dekana 

(1) Kandidáta na dekana volí akademický senát priamym tajným hlasovaním.1  

(2) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje akademický senát tak, aby sa konali v lehote 
najmenej 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie dekana 
skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na dekana vyhlási 
akademický senát bez zbytočného odkladu. 

(3) Právo navrhovať kandidáta pre voľby kandidáta na dekana majú členovia akademickej 
obce fakulty.  

(4) Predseda akademického senátu môže na fakulte kandidovať na funkciu dekana po 
skončení funkcie predsedu akademického senátu.2 

(5) Na právoplatnosť voľby kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť najmenej dvoch 
tretín všetkých členov akademického senátu. 

(6) Ak je navrhnutý iba jeden kandidát pre voľby kandidáta na dekana, na jeho zvolenie sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát 
nezíska požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb, v ktorom 
postačuje na zvolenie nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov akademického senátu. 
Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, akademický senát do 
48 hodín vyhlási nové voľby. 

(7) Ak je kandidátov pre voľby kandidáta na dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal 
trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z 
kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú väčšinu hlasov, koná sa bezodkladne druhé 
kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom 
mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, 
postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší 
počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 
postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. 

(8) V druhom kole volieb je zvolený za kandidáta na dekana kandidát, ktorý získa 
trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z 
kandidátov nezíska v druhom kole požadovanú väčšinu hlasov, na zvolenie kandidáta v 
ďalších kolách postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov akademického 
senátu, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade 
postúpenia do druhého kola.  

(9) Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol najneskôr v piatom 
kole zvolený kandidát na dekana, akademický senát do 48 hodín vyhlási nové voľby. 

                                                
1  § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
2  § 28 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
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(10) Podrobnosti o voľbách kandidáta na dekana upraví poriadok voľby kandidáta na 
dekana, ktorý je vnútorným predpisom fakulty a na návrh dekana ho schvaľuje akademický 
senát. 

(11) Ustanovenia odsekov 1, 4 až 10 sa primerane použijú aj na voľbu kandidáta, ktorý má 
byť rektorom poverený výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana; právo 
navrhovať kandidátov na voľbu majú členovia akademického senátu a predsedníctvo 
akademického senátu. 
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Výňatok z Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK 

Čl. 7 
Príprava na hlasovanie 

(1) Predseda volebnej komisie v súčinnosti s tajomníkom akademického senátu zabezpečí 
rozmnoženie hlasovacích lístkov pre príslušné kolo volieb (ďalej len „hlasovací lístok“) 
v potrebnom počte. Vzory hlasovacích lístkov schvaľuje volebná komisia. 

(2) Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti na voľbu v abecednom poradí podľa 
priezviska s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu alebo 
vedecko-pedagogického titulu (ďalej len „titul“). Všetci kandidáti musia byť uvedení na 
jednej strane hlasovacieho lístka. 

(3) Hlasovací lístok okrem náležitostí podľa odseku 2 obsahuje 

a) označenie volieb, 

b) označenie kola volieb, 
c) dátum konania volieb,  

d) poučenie o spôsobe jeho správneho vyplnenia, 
e) ďalšie skutočnosti, o ktorých rozhodne volebná komisia. 

(4) Pred začatím každého kola volieb skontroluje predseda volebnej komisie, za 
prítomnosti členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež 
vybavenie osobitného volebného miesta, najmä či je pripravený abecedný zoznam členov 
akademického senátu (ďalej len „zoznam“), dostatočný počet správne predtlačených 
hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby (ďalej len 
„obálka“) a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. 

Čl. 8 
Rokovanie akademického senátu a priebeh hlasovania 

(1) Voľba kandidáta na dekana je samostatným bodom programu zasadnutia akademického 
senátu. 

(2) Kandidát má na zasadnutí akademického senátu, na ktorom sa koná voľba kandidáta na 
dekana, postavenie pozvaného hosťa.3 

(3) Na zasadnutí akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu 
o výsledkoch overenia návrhov kandidátov na voľbu podľa čl. 4 ods. 7. Správa obsahuje 
údaje, ktorí kandidáti na voľbu splnili podmienky ustanovené týmto poriadkom voľby, ktorí 
kandidáti nesplnili podmienky ustanovené týmto poriadkom voľby a návrhy, na ktoré sa 
neprihliada (čl. 4 ods. 8). 

(4) Po prednesení správy podľa odseku 3 predsedajúci4 otvorí rozpravu5 k navrhnutým 
kandidátom. 

                                                
3  Čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
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(5) Po skončení rozpravy6 predseda volebnej komisie objasní spôsob úpravy hlasovacieho 
lístka podľa odseku 10 a vyzve členov akademického senátu, aby sa odobrali na osobitné 
volebné miesto. 

(6) Na osobitnom volebnom mieste sa môžu pri hlasovaní zdržiavať len členovia volebnej 
komisie, členovia akademického senátu a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie volebná 
komisia. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh 
hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh hlasovania, 
môžu členovia volebnej komisie z osobitného volebného miesta vykázať. 

(7) Ako prví volia členovia volebnej komisie, ak sú zároveň členmi akademického senátu.  

(8) Volebná komisia odovzdá členovi akademického senátu na osobitnom volebnom mieste 
hlasovací lístok a obálku. Člen akademického senátu potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka 
a obálky vlastnoručným podpisom v zozname.  

(9) Po prevzatí hlasovacieho lístka člen akademického senátu jednotlivo vstupuje do 
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Členovi akademického senátu, ktorý 
nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, volebná komisia hlasovanie 
neumožní. 

(10) Člen akademického senátu vyjadrí svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku 
zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. Upravený 
hlasovací lístok vloží člen akademického senátu do obálky. 

(11) Na požiadanie člena akademického senátu mu volebná komisia vydá za nesprávne 
upravený hlasovací lístok iný a vykoná o tom záznam v zozname. Nesprávne upravený 
hlasovací lístok člen akademického senátu znehodnotí pred členmi volebnej komisie.  

(12) Člen akademického senátu hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov vkladá obálku pred volebnou komisiou do volebnej schránky. 

(13) Po skončení hlasovania volebná komisia na osobitnom volebnom mieste zapečatí 
nevydané hlasovacie lístky, otvorí volebnú schránku a pristúpi k zisťovaniu výsledkov voľby. 

(14) Na právoplatnosť voľby kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť najmenej dvoch 
tretín všetkých členov akademického senátu.7 Za počet prítomných členov akademického 
senátu sa považuje počet vydaných hlasovacích lístkov podľa záznamov v zozname. 

Čl. 9 
Zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po prvom kole 

(1) Na mieste, kde volebná komisia sčítava hlasy, môžu byť okrem členov volebnej 
komisie prítomní iba členovia Predsedníctva AS a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie 
volebná komisia. 

                                                                                                                                                  
4  Čl. 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
5  Čl. 19 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
6  Čl. 22 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
7  Čl. 23 ods. 5 Štatútu FMFI UK. 
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(2) Volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname. Obálky, 
ktoré nemajú náležitosti podľa čl. 7 ods. 4 a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, volebná 
komisia vylúči. 

(3) Neplatný je hlasovací lístok, ak člen akademického senátu 

a) svoju voľbu na hlasovacom lístku nevyjadril vôbec, 
b) upravil hlasovací lístok iným ako predpísaným spôsobom (čl. 8 ods. 10), 

c) vyjadril svoju voľbu na inom ako vydanom tlačive. 

(4) Ak je v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky v danej 
obálke neplatné. 

(5) Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na platnosť hlasovacieho 
lístka, pokiaľ sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje k zisteniu prejavu vôle člena 
akademického senátu upraviť hlasovací lístok platným spôsobom (čl. 8 ods. 10). 

(6) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky volebná 
komisia väčšinou hlasov všetkých členov volebnej komisie. Rozhodnutie volebnej komisie je 
konečné.  

Čl. 10 
Vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na dekana po prvom kole 

(1) Predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi akademickému senátu 

a) počet vydaných hlasovacích lístkov, 
b) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

c) počet neplatných hlasovacích lístkov, 
d) počet platných hlasovacích lístkov, 

e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. 

(2) Ak je navrhnutý iba jeden kandidát pre voľby kandidáta na dekana, na jeho zvolenie sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát 
nezíska požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb.8 

(3) Ak je kandidátov pre voľby kandidáta na dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal 
trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z 
kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú väčšinu hlasov, koná sa bezodkladne druhé 
kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom 
mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, 
postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší 

                                                
8  Čl. 23 ods. 6 Štatútu FMFI UK. 



 8 

počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 
postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.9 

(4) Na základe oznámenia podľa odseku 1 predsedajúci vyhlási výsledok volieb kandidáta 
na dekana po prvom kole voľby. Ak nebol v prvom kole voľby zvolený kandidát na dekana, 
predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi, ktorí kandidáti postupujú do 
druhého kola voľby. 

Čl. 11 
Druhé kolo voľby kandidáta na dekana 

(1) Na priebeh hlasovania v druhom kole voľby kandidáta na dekana sa použijú 
ustanovenia čl. 8 ods. 5 až 15 rovnako; rozprava sa pred druhým kolom voľby kandidáta na 
dekana nekoná, ak akademický senát nerozhodne inak. 

(2) Na zisťovanie výsledkov volieb kandidáta na dekana po druhom kole voľby sa použijú 
ustanovenia čl. 9 rovnako. 

(3) Na oznámenie výsledkov volieb kandidáta na dekana po druhom kole voľby sa použije 
ustanovenie čl. 10 ods. 1 rovnako. 

(4) Ak bol pred prvým kolom voľby kandidáta na dekana navrhnutý iba jeden kandidát, 
v druhom kole voľby kandidáta na dekana postačuje na jeho zvolenie nadpolovičná väčšina 
hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol 
zvolený kandidát na dekana, akademický senát do 48 hodín vyhlási nové voľby.10 

(5) Ak bolo pred prvým kolom voľby kandidáta na dekana navrhnutých viac kandidátov, 
v druhom kole voľby kandidáta na dekana je zvolený ten kandidát, ktorý získa trojpätinovú 
väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 
druhom kole požadovanú väčšinu hlasov, do tretieho kola postupujú kandidáti podľa 
rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola (čl. 10 ods. 3 tretia až piata 
veta).11 

(6) Na základe oznámenia podľa odseku 3 predsedajúci vyhlási výsledok volieb kandidáta 
na dekana po druhom kole voľby. Ak nebol v druhom kole voľby zvolený kandidát na 
dekana, predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi, ktorí kandidáti postupujú 
do tretieho kola voľby. 

 

                                                
9  Čl. 23 ods. 7 Štatútu FMFI UK. 
10  Čl. 23 ods. 6 Štatútu FMFI UK. 
11  Čl. 23 ods. 8 Štatútu FMFI UK. 


