
Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity

Čl. I

Vnútorný predpis FMFI UK Zásady volieb do akademického senátu fakulty a univerzity sa mení a 

dopĺňa takto:

1. Názov vnútorného predpisu znie „Zásady volieb do akademického senátu fakulty“.

2. Za názov vnútorného predpisu a pred názov článku 1 sa vkladá preambula, ktorá znie:

„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.“.

3. V čl. 1 ods. 1 sa v prvej vete za slová „Akademický senát FMFI UK“ vkladajú slová „(ďalej len 
„AS FMFI UK“ alebo „akademický senát fakulty“)“.

4. V čl. 1 ods. 1 posledná veta znie:

„Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora, vedúceho zamestnanca fakulty a tajomníka fakulty.[2]“.

5. V čl. 1 odsek 4 znie:

„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]“.

6. V čl. 2.3 odsek 2 znie:



„2. Najmenej 2 pracovné dni pred termínom volieb 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.“.

7. V čl. 2.3 ods. 3 sa v prvej vete za slová „s dekanátom[7]“ dopĺňajú slová „a tajomníkom 

akademického senátu fakulty[7a]“.

8. V čl. 3.3 odsek 2 znie:

„2. Najmenej 2 pracovné dni pred termínom volieb 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.“.

9. V čl. 3.3 ods. 3 sa v prvej vete za slová „s dekanátom[9]“ dopĺňajú slová „a tajomníkom 

akademického senátu fakulty[9a]“.

10. V čl. 4 odsek 1 znie:
„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.“.

11. Doterajší čl. 4 ods. 2 sa vypúšťa.

12. Nový čl. 4 ods. 2 znie:

„2. Návrh na odvolanie člena akademického senátu fakulty (ďalej len „člen“) podá predsedníctvo 

akademického senátu fakulty v prípade dvoch neospravedlnených absencií[12].“.



13. V čl. 4 ods. 3 písm. a) znie:

„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;“.

14. Doterajší čl. 4 ods. 9 sa vypúšťa.

15. V čl. 5 ods. 3 sa v prvej vete slová „z čl. 3.1 ods. 2“ menia na slová „z čl. 3.1 ods. 3“.

16. V čl. 5 ods. 3 posledná veta znie:

„Náplň práce komisie určuje čl. 2.1 ods. 4, resp. čl. 3.1 ods. 4.“.

17. V čl. 5 ods. 7 sa v prvej vete za slová „s dekanátom“ dopĺňajú slová „a tajomníkom 

akademického senátu fakulty“.

18. Doterajšie čl. 6 až 7 vrátane sa vypúšťajú.

19. Nový čl. 6 vrátane nadpisu znie:

„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.“.

20. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 a 15 znejú:

„[1] § 26 ods. 2 ZVS, čl. 13 ods. 1 Štatútu FMFI UK
[2] § 26 ods. 3 ZVS, čl. 13 ods. 2 Štatútu FMFI UK
[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
[9] čl. 17 ods. 6 Štatútu FMFI UK 
[11] § 26 ods. 6 ZVS, čl. 15 Štatútu FMFI UK 
[15] § 26 ods. 7 ZVS, čl. 15 ods. 2 Štatútu FMFI UK“.

21. Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 30 sa vypúšťajú.

22. Poznámky pod čiarou k novým odkazom 7a, 8a, 9a, 11a, 17 a 18 znejú:

„[7a] čl. 14b ods. 2 písm. k) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK
[8a] čl. 6.1 ods. 6 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK
[9a] čl. 14b ods. 2 písm. k) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK
[11a] čl. 4a ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK
[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 

Čl. II



1. Tento dodatok bol schválený na zasadnutí AS FMFI UK dňa 28. mája 2012.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS FMFI UK.

3. Predseda AS FMFI UK sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Zásad volieb v znení tohto 

dodatku.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

predseda AS FMFI UK


