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N á v r h   u z n e s e n i a

Akademický senát FMFI UK

schvaľuje

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity.
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D o d a t o k  č .  2

k  Z á s a d á m  v o l i e b  d o  a k a d e mi c k é h o  s e n á t u  f a k u l t y  a  u n i v e r z i t y

Čl. I

Vnútorný predpis Zásady volieb do akademického senátu fakulty a univerzity v znení Dodatku č. 1 sa 

mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 3.2 ods. 3 druhej vete sa slová „2 pracovné dní“ nahrádzajú slovami „5 pracovných dní“.

2. V čl. 3.2 ods. 5 prvej vete sa slová „1 pracovný deň“ nahrádzajú slovami „4 pracovné dni“.

3. V čl. 3.2 ods. 6 prvej vete sa slová „1 deň“ nahrádzajú slovami „3 pracovné dni“.

4. V čl. 5 odsek 2 znie:

„Termín  volieb  nového  člena  akademického  senátu  fakulty  (ďalej  len  „doplňujúce  voľby“)  vyhlási 

Predsedníctvo AS FMFI UK bez zbytočného odkladu tak,  aby sa konali  vo výučbovej časti  semestra 

a aby:

a) medzi  dňom vyhlásenia  doplňujúcich volieb a termínom pre podávanie  návrhov na kandidátov pre 

doplňujúce voľby podľa odseku 4 uplynulo najmenej 10 pracovných dní,

b) medzi  dňom  zániku  členstva  v akademickom  senáte  fakulty  a prvým  dňom  doplňujúcich  volieb 

uplynulo najviac 30 pracovných dní výučbovej časti semestra.

Voľby nového člena akademického senátu fakulty trvajú najviac 2 pracovné dni.“

5. V čl. 5 ods. 3 prvej vete sa slová „príslušná časť akademického senátu fakulty“ nahrádzajú slovami 

„Predsedníctvo AS FMFI UK“. Odkaz 16 a poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťajú.

6. Za článok 8 sa vkladá článok 8a, ktorý znie:

„Čl. 8a   Prechodné ustanovenie účinné od 11. marca 2013

Ak  sú  ku  dňu  nadobudnutia  účinnosti  Dodatku  č.  2  k Zásadám  volieb  neobsadené  miesta  členov 

akademického  senátu  fakulty  a na  tieto  neobsadené  miesta  neboli  akademickým  senátom  fakulty 

vyhlásené  doplňujúce  voľby,  doplňujúce  voľby  na  neobsadené  miesta  členov  akademického  senátu 

fakulty vyhlási Predsedníctvo AS FMFI UK podľa právnej úpravy účinnej od 11. marca 2013.“
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Čl. II

1. Tento Dodatok č. 2 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 11. marca 2013.

2. Tento  Dodatok  č.  2  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom jeho  schválenia  v Akademickom  senáte 

FMFI UK.

3. Predseda Akademického senátu FMFI UK sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Zásad volieb do 

akademického senátu fakulty a univerzity, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Dodatkom č. 1 

a Dodatkom č. 2.

   doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

predseda AS FMFI UK
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Dôvodová správa 

k návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty 
a univerzity

A. (novelizačné body 1 až 3)

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb sa prekladá v reakcii na kritické ohlasy k organizácii doplňujúcich volieb 
do študentskej časti AS FMFI UK („ŠKAS“-u) konaných dňa 3. októbra 2012, ktoré vyslovili viacerí 
študenti v študentskej ankete „Zima 2012/2013“. Z vyjadrení študentov vyberáme:

• „absolútne nezvládnuté voľby nových členov, kde kandidátka bola hromadne odoslaná až v deň  
samotných volieb“

• „Voľby do neho prebehli v podstate v tichosti (ak sa nemýlim boli iba v jeden deň - nie každý ma  
každý deň vyučovanie) a dovolím si tvrdiť, že mnohí ani netušili, že nejaké voľby boli.“

• „Dokonca  ani  vo  voľbách  neviem  vôbec  kto  kandiduje  a  preto  nehlasujem.  Lebo  to  je  ich  
povinnosť mi to odkomunikovať, nie moja si to zistiť.“

Kritické ohlasy k organizácii doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FMFI UK sú (okrem iného) 
dôsledkom nevhodne nastavených lehôt v platných Zásadách volieb. Navrhuje sa preto predĺženie:

• lehoty  pre  navrhovanie  kandidátov na  5  pracovných  dní  pred  dňom  konania  volieb 
(v súčasnosti 2 pracovné dni),

• lehoty pre zverejnenie kandidátky a určenie volebného miesta na 3 pracovné dní pred dňom 
konania volieb (v súčasnosti 1 deň).

Navrhované  úpravy  (predĺženie  lehôt)  prispejú  k zlepšeniu  technicko-organizačnej  stránky  riadnych 
a doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FMFI UK. 

B. (novelizačné body 4 a 5)

S cieľom  odbremenenia  zasadnutí  AS  FMFI  UK  od  „operatívy“,  medzi  ktorú  patrí  pomerne  časté 
vyhlasovanie  doplňujúcich  volieb  a voľba  členov  volebných  komisií,  sa  v súlade  s odporučeniami 
Mandátovej komisie AS FMFI UK (pozri zápisnicu z jej zasadnutia dňa 07.02.2013) navrhuje preniesť 
právomoc  vyhlasovať  doplňujúce  voľby  a voliť  členov  volebných  komisií  pre  doplňujúce  voľby  na 
Predsedníctvo AS FMFI UK. 

Zároveň  sa  navrhuje  úprava  lehôt  spojených  s  vyhlásením  doplňujúcich  volieb,  pretože  dodržať 
v súčasnosti  platné lehoty pre stanovenie termínu doplňujúcich volieb v prípade,  ak funkcia člena AS 
FMFI UK zanikne počas výučbovej časti semestra, je de facto nemožné.

C.

Ďalšie zmeny, ktoré odporučila Mandátová komisia AS FMFI UK, budú zapracované do úplne nových 
Zásad volieb do akademického senátu fakulty, ktoré budú nadväzovať na vypracovanie nového Štatútu 
FMFI UK; ich prijatie je však podmienené prijatím dodatku k Štatútu UK Akademickým senátom UK.
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Platné znenie Zásad volieb do akademického senátu fakulty

(s  vyznačenými zmenami)

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 5 pracovných dní 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 4 pracovné dni 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 3 pracovné dni pred prvým dňom volieb. Súčasne 
so zverejnením kandidátky volebná komisia určí a zverejní volebné miesto (volebné miesta). 

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.

2.  Termín  volieb  nového člena  akademického  senátu  fakulty  (ďalej  len  „doplňujúce  voľby“)  vyhlási 
Predsedníctvo AS FMFI UK bez zbytočného odkladu tak,  aby sa konali  vo výučbovej časti  semestra 
a aby:

a) medzi  dňom vyhlásenia  doplňujúcich volieb a termínom pre podávanie  návrhov na kandidátov pre 
doplňujúce voľby podľa odseku 4 uplynulo najmenej 10 pracovných dní,
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b) medzi  dňom  zániku  členstva  v akademickom  senáte  fakulty  a prvým  dňom  doplňujúcich  volieb 
uplynulo najviac 30 pracovných dní výučbovej časti semestra.

Voľby nového člena akademického senátu fakulty trvajú najviac 2 pracovné dni.

3. Súčasne so stanovením termínu doplňujúcich volieb príslušná časť akademického senátu fakulty [16] 
Predsedníctvo  AS  FMFI  UK 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.

[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

odseky 4 až 12 ostávajú nezmenené
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Výňatok zo zápisnice Mandátovej komisie AS FMFI UK
(zasadnutie dňa 07. 02. 2013)

Členovia komisie v záujme odbremenenia zasadnutí  AS od „operatívy“ navrhujú presunúť vy-

hlasovanie doplňujúcich volieb, voľbu členov volebných komisií a otázky spojené s nastupovaním náh-

radníkov na Predsedníctvo AS, resp. Mandátovú komisiu AS (s výnimkou riadnych volieb do AS, ktoré 

by naďalej vyhlasoval senát samotný).

Za správnosť výňatku:

Mgr. Róbert Kysel, v. r.

tajomník AS FMFI UK

Stanovisko študentskej časti AS FMFI UK

25. februára 2013

Študentská  časť  AS  FMFI  UK  vyjadruje  s ú h l a s n é  stanovisko  s návrhom  Dodatku  č.  2 

k Zásadám volieb  do akademického senátu fakulty a univerzity.  Vítame návrh presunúť vyhlasovanie 

doplňujúcich volieb do AS a voľbu členov volebných komisií do právomoci Predsedníctva AS FMFI UK.

Zuzana Cocuľová, v. r.

predsedníčka ŠČ AS FMFI UK

Stanovisko Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK

Zasadnutie komisie sa konalo dňa 1. marca 2013.

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK odporúča schváliť Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do 

akademického senátu fakulty a univerzity. 

RNDr. Ivan Košinár, CSc., v. r.

predseda KaPK AS FMFI UK
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