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Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky (ďalej len „poriadok voľby“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), 

vydaný podľa: 

 § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

 čl. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK. 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Tento poriadok voľby upravuje podrobnosti
1
 o postupe pri podávaní, prerokovávaní 

a rozhodovaní o návrhoch na voľbu kandidáta na funkciu dekana FMFI UK (ďalej len „kandidát na 

dekana“). 

(2) Spôsob voľby kandidáta na dekana rámcovo upravuje čl. 23 Štatútu FMFI UK. 

(3) Kandidáta na dekana volí Akademický senát FMFI UK (ďalej len „akademický senát“) 

priamym tajným hlasovaním.
2
 

Čl. 2 

Volebná komisia 

(1) Pre voľby kandidáta na dekana sa ustanovuje volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana 

(ďalej len „volebná komisia“). 

(2) Volebná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov volebnej komisie určí 

akademický senát súčasne s vyhlásením volieb kandidáta na dekana. 

(3) Členom volebnej komisie môţe byť len člen akademickej obce fakulty. Za predsedu 

a podpredsedu volebnej komisie môţe byť zvolený len člen akademického senátu. 

(4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou vo voľbách kandidáta na 

dekana. 

(5) Členstvo vo volebnej komisii zaniká 

a) dňom, kedy člen volebnej komisie prestal byť členom akademickej obce fakulty, 

b) dňom podania kandidatúry vo voľbách kandidáta na dekana, 

c) dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie alebo 

predsedovi akademického senátu, 

d) dňom odvolania z funkcie akademickým senátom. 

(6) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

volebnej komisie. O priebehu zasadnutia vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.  

                                                 
1
 Čl. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK. 

2
 § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 23 ods. 1 Štatútu FMFI UK. 
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(7) Prvé zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej ustanovení, 

zasadnutie volebnej komisie zvolá predseda akademického senátu. Ďalšie zasadnutia volebnej 

komisie zvoláva a vedie predseda volebnej komisie. 

(8) Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí dohodou spomedzi svojich členov 

predsedu a podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Ak nedôjde k dohode, 

určí sa predseda a podpredseda volebnej komisie ţrebom. Ţrebovanie riadi najstarší prítomný člen 

volebnej komisie. 

(9) Volebná komisia organizuje a riadi priebeh volieb kandidáta na dekana, najmä 

a) určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na voľbu (ďalej len „návrh kandidáta“), 

b) overuje splnenie náleţitostí ustanovených pre návrhy kandidátov, 

c) určuje osobitné volebné miesto, 

d) zabezpečuje správny priebeh hlasovania a dbá na poriadok na osobitnom volebnom mieste, 

e) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na dekana, 

f) odovzdáva volebné dokumenty na archiváciu v registratúre fakulty. 

(10)  Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o sčítavaní hlasov a výsledku voľby 

v príslušnom kole pred ich oznámením. 

(11) Volebná komisia môţe poţiadať predsedníctvo akademického senátu o poskytnutie 

odborných a metodických usmernení spojených s plnením svojich úloh. 

Čl. 3 

Vyhlásenie volieb a voľba členov volebnej komisie 

(1) Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje akademický senát tak, aby sa konali v lehote najmenej 

60 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana.
3
 

(2) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta 

na dekana vyhlási akademický senát bez zbytočného odkladu.
4
 

(3) Akademický senát bezodkladne po vyhlásení volieb ustanoví volebnú komisiu; voľba členov 

volebnej komisie sa uskutoční spravidla verejným hlasovaním.  

(4) Ak sa počet členov volebnej komisie zníţi pod určený počet (čl. 2 ods. 2), zostávajúcich 

členov volebnej komisie bezodkladne vymenuje predsedníctvo akademického senátu. 

Čl. 4 

Podávanie návrhov 

(1) Volebná komisia bezodkladne po vyhlásení volieb informuje členov akademickej obce 

fakulty o vyhlásení volieb, náleţitostiach návrhov kandidátov na voľbu a lehotách určených na ich 

podávanie; informácie volebná komisie poskytuje najmä prostredníctvom úradnej vývesky fakulty, 

webového sídla fakulty a fakultnej elektronickej pošty. 

                                                 
3
 Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK. 

4
 Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK. 
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(2) Právo navrhovať kandidáta pre voľby kandidáta na dekana majú členovia akademickej obce 

fakulty.
5
 

(3) Predseda akademického senátu môţe na fakulte kandidovať na funkciu dekana po skončení 

funkcie predsedu akademického senátu.
6
 

(4) Návrhy kandidátov sa podávajú v termíne určenom volebnou komisiou, lehota na podávanie 

návrhov musí byť minimálne desať dní odo dňa vyhlásenia volieb. Návrhy sa adresujú predsedovi 

volebnej komisie a podávajú prostredníctvom podateľne fakulty; podateľňa na poţiadanie 

doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu. 

(5) K návrhu kandidáta podľa odseku 4 musí byť v čase jeho podania pripojené 

a) písomné vyhlásenie kandidáta, ţe súhlasí so svojou kandidatúrou, 

b) štruktúrovaný ţivotopis kandidáta, 

c) tézy programového vyhlásenia kandidáta v rozsahu maximálne dvoch strán, 

d) písomný súhlas kandidáta so zverejnením dokumentov uvedených pod písmenami b) a c) 

(ďalej len „sprievodný dokument“). 

Vzory tlačív sprievodných dokumentov schvaľuje volebná komisia. 

(6) Návrh je podaný, keď je doručený do podateľne fakulty v stanovenom termíne a do určenej 

hodiny. 

(7) Volebná komisia bezokladne po uplynutí stanoveného termínu na podávanie návrhov 

kandidátov overí, či podané návrhy spĺňajú náleţitosti podľa odsekov 2 aţ 6. Volebná komisia 

vyzve navrhovateľa alebo kandidáta, aby v primeranej lehote, ktorú určí, návrh alebo sprievodné 

dokumenty doplnil alebo spresnil. 

(8) Na návrhy kandidátov, ktoré nie sú podané podľa odsekov 2 aţ 7, sa neprihliada. 

(9) Ak volebná komisia zistí, ţe návrhy spĺňajú podmienky uvedené v odsekoch 2 aţ 7, predseda 

volebnej komisie bez zbytočného odkladu zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle 

fakulty zoznam kandidátov, zoznam ich navrhovateľov a sprievodné dokumenty. 

(10) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích činností. 

Čl. 5 

Predstavenie kandidátov na voľbu 

(1) Predstavenie kandidátov sa koná na zhromaţdení členov akademickej obce fakulty (ďalej len 

„zhromaţdenie“), ktoré zvolá predseda volebnej komisie.
7
 Termín konania zhromaţdenia určí 

volebná komisia; zhromaţdenie sa uskutoční spravidla sedem dní pred dňom konania voľby. 

(2) Poradie vystupujúcich kandidátov určí volebná komisia ţrebom pred začiatkom 

zhromaţdenia.  

(3) Kandidát na zhromaţdení vystúpi s prejavom samostatne bez účasti ostatných kandidátov 

a v diskusii odpovedá na otázky prítomných členov akademickej obce fakulty. Čas vyhradený na 

                                                 
5
 Čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK. 

6
 § 28 ods. 5 zákona o vysokých školách, čl. 23 ods. 4 Štatútu FMFI UK. 

7
 Čl. 12 ods. 2 písm. d) Štatútu FMFI UK. 
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vystúpenie kandidátov a diskusiu určí v súlade s princípom rovnosti kandidátov pred začiatkom 

zhromaţdenia volebná komisia; čas vyhradený na vystúpenie kandidáta nesmie byť kratší ako 

15 minút a čas vyhradený na diskusiu nesmie byť kratší ako 10 minút. 

(4) Zhromaţdenie vedie a za dodrţiavanie časových limitov podľa odseku 3 zodpovedá predseda 

volebnej komisie.  

(5) Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, čakajú počas predstavovania a vystúpení ostatných 

kandidátov v určenej miestnosti za prítomnosti člena volebnej komisie určeného ţrebom tak, aby sa 

nedozvedeli obsah vystúpenia ostatných kandidátov. 

Čl. 6 

Vzdanie sa kandidatúry 

(1) Kandidát sa môţe vzdať svojej kandidatúry. Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry musí byť 

podané písomne predsedovi volebnej komisie najneskôr do začatia hlasovania v príslušnom kole 

voľby. Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry nemoţno vziať späť. 

(2) Oznámením o vzdaní sa kandidatúry nie sú dotknuté výsledky volieb daného kandidáta 

v kolách volieb uskutočnených pred vzdaním sa kandidatúry. 

(3) Ak je na hlasovacom lístku v príslušnom kole voľby uvedené meno, priezvisko a titul 

kandidáta, ktorý sa vzdal kandidatúry bezprostredne pred hlasovaním v príslušnom kole voľby, 

predseda volebnej komisie túto skutočnosť oznámi a vyhlási, ţe pri spočítavaní hlasov sa nebude 

prihliadať na voľbu tohto kandidáta. 

Čl. 7 

Príprava na hlasovanie 

(1) Predseda volebnej komisie v súčinnosti s tajomníkom akademického senátu zabezpečí 

rozmnoţenie 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 náleţitostí 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 kaţdého kola volieb skontroluje predseda volebnej komisie, za prítomnosti 

členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tieţ 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 



 5 

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.
8
 

(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 predsedajúci
9
 otvorí rozpravu

10
 k navrhnutým 

kandidátom. 

(5) Po skončení rozpravy
11

 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 môţu pri hlasovaní zdrţiavať 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, môţu 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 neumoţní. 

(10) Člen akademického senátu vyjadrí svoju voľbu tak, ţe na hlasovacom lístku zakrúţkovaním 

poradového čísla označí jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje. Upravený hlasovací lístok vloţí 

člen akademického senátu do obálky. 

(11) Na poţiadanie 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, ţe po opustení osobitného priestoru na úpravu 

hlasovacích lístkov vkladá obálku pred volebnou komisiou do volebnej schránky. 

                                                 
8
 Čl. 12 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 

9
 Čl. 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 

10
 Čl. 19 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 

11
 Čl. 22 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
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(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.
12

 Za počet prítomných členov akademického senátu sa 

povaţuje 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, môţu byť okrem členov volebnej komisie 

prítomní iba členovia Predsedníctva AS a ďalšie osoby, ktorým na to dala povolenie volebná 

komisia. 

(2) Volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname. Obálky, ktoré 

nemajú náleţitosti 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 

vyţaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát nezíska 

poţadovanú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo volieb.
13

 

                                                 
12

 Čl. 23 ods. 5 Štatútu FMFI UK. 
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(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 poţadovanú 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.
14

 

(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 pouţijú ustanovenia čl. 8 

ods. 5 aţ 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 pouţijú 

ustanovenia čl. 9 rovnako. 

(3) Na oznámenie výsledkov volieb kandidáta na dekana po druhom kole voľby sa pouţije 

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.
15

 

(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 

poţadovanú väčšinu hlasov, do tretieho kola postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v 

prípade postúpenia do druhého kola (čl. 10 ods. 3 tretia aţ piata veta).
16

 

(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. 
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 Čl. 23 ods. 6 Štatútu FMFI UK. 
14

 Čl. 23 ods. 7 Štatútu FMFI UK. 
15

 Čl. 23 ods. 6 Štatútu FMFI UK. 
16

 Čl. 23 ods. 8 Štatútu FMFI UK. 
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Čl. 12 

Tretie alebo ďalšie kolo voľby kandidáta na dekana 

(1) Na priebeh hlasovania v treťom alebo ďalšom kole voľby kandidáta na dekana sa pouţijú 

ustanovenia čl. 8 ods. 5 aţ 15 rovnako; rozprava sa pred tretím a ďalším kolom voľby kandidáta na 

dekana nekoná, ak akademický senát nerozhodne inak. 

(2) Na zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po treťom alebo ďalšom kole sa pouţijú 

ustanovenia čl. 9 rovnako. 

(3) Na oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana po treťom alebo ďalšom kole sa pouţijú 

ustanovenia čl. 10 ods. 1 rovnako. 

(4) Na zvolenie kandidáta na dekana v treťom alebo ďalšom kole voľby kandidáta na dekana 

postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov akademického senátu; do ďalších kôl 

postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola (čl. 10 ods. 

3 tretia aţ piata veta).
17

 

(5) Na základe oznámenia podľa odseku 3 predsedajúci vyhlási výsledok volieb kandidáta na 

dekana po treťom alebo ďalšom kole voľby. Ak nebol v treťom alebo ďalšom kole voľby zvolený 

kandidát na dekana, predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi, ktorí kandidáti 

postupujú do štvrtého alebo ďalšieho kola voľby. 

(6) Ak podľa postupu uvedeného v odseku 5 nebol najneskôr v piatom kole zvolený kandidát na 

dekana, akademický senát do 48 hodín vyhlási nové voľby.
18

 

Čl. 13 

Zápisnica o výsledku volieb kandidáta na dekana 

(1) Volebná komisia bezodkladne po poslednom kole voľby vyhotoví písomnú zápisnicu 

o priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na dekana (ďalej len „zápisnica“) v potrebnom počte 

rovnopisov. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie a predseda 

akademického senátu. 

(2) Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môţe v zápisnici uviesť dôvody 

nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť. 

(3) Zápisnica obsahuje 

a) deň a čas konania volieb a osobitné volebné miesto, 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 

c) mená, priezviská a tituly kandidátov na voľbu, 

d) počet návrhov kandidátov a mená, priezviská a tituly ich navrhovateľov, 

e) výrok a odôvodnenie postupu podľa čl. 4 ods. 7, 

f) počet členov akademického senátu, 

g) počet členov akademického senátu prítomných na zasadnutí akademického senátu podľa 

prezenčnej listiny,
19
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 Čl. 23 ods. 8 Štatútu FMFI UK. 
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h) počet vydaných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby, 

i) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby, 

j) počet neplatných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby, 

k) počet platných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby, 

l) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v príslušných kolách voľby, 

m) meno, priezvisko a titul zvoleného kandidáta na dekana alebo konštatácia o nezvolení 

kandidáta na dekana, 

n) prehľad uznesení, ktoré volebná komisia prijala a ich stručné odôvodnenie, 

o) výrok, či voľby kandidáta na dekana prebehli v súlade s týmto poriadkom voľby a inými 

vnútornými predpismi fakulty, vnútornými predpismi UK a právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, 

p) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia. 

(4) Volebná komisia bezodkladne po poslednom kole voľby zapečatí pouţité hlasovacie lístky a 

zoznamy pre jednotlivé kolá volieb a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými spismi na archiváciu 

v registratúre fakulty v súlade s vnútorným predpisom UK.
20

 

Čl. 14 

Oznámenie výsledku volieb kandidáta na dekana 

(1) Zápisnicu s prílohami zverejní volebná komisia bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení 

prostredníctvom úradnej vývesky fakulty a webového sídla fakulty. 

(2) Predseda akademického senátu zápisnicu bez zbytočného odkladu zašle rektorovi UK 

a súčasne mu navrhne vymenovať zvoleného kandidáta za dekana fakulty. 

(3) Predseda akademického senátu zašle zápisnicu na vedomie predsedovi Akademického senátu 

UK. 

Čl. 15 

Spoločné ustanovenia 

(1) Tento poriadok voľby sa primerane pouţije 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 alebo predsedníctvo akademického senátu.
21

 

(2) Ak vznikne spor o výklad ustanovení tohto poriadku voľby alebo ak sa vyskytne situácia, 

ktorá nie je v tomto poriadku voľby upravená, výklad podá alebo postup určí predsedníctvo 

akademického senátu. 

                                                 
19

 Čl. 12 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
20

 Vnútorný predpis UK č. 1/2006 – Smernica rektora UK  Registratúrny poriadok a Registratúrny plán. 
21

 Čl. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK. 
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Čl. 16 

Záverečné ustanovenie 

Tento poriadok voľby nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Akademickom senáte 

FMFI UK a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Štatútu FMFI UK schváleného Akademickým 

senátom FMFI UK dňa 16. septembra 2013 a Akademickým senátom UK dňa 25. septembra 2013. 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

predseda Akademického senátu FMFI UK dekan FMFI UK 

 

 



Dôvodová správa

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len „poriadok voľby“) je nový vnútorný 

predpis fakulty, ktorý upravuje podrobnosti o 

• zložení volebnej komisie a jej činnosti,

• postupe pri podávaní a obsahových náležitostiach návrhov kandidátov na voľbu, 

• predstavení kandidátov na voľbu na zhromaždení členov akademickej obce fakulty,

• rokovaní akademického senátu o voľbe kandidáta na dekana,

• priebehu hlasovania v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,

• vyhlasovaní výsledkov hlasovania po jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,

• obsahových náležitostiach zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb kandidáta na dekana,

• oznámení výsledkov volieb kandidáta na dekana.

Potreba schválenia poriadku voľby vyplýva z čl. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK. 

Poriadok voľby nahradí „Harmonogram volieb kandidáta na funkciu dekana FMFI UK“, ktorý bol 

v minulosti „ad hoc“ prijímaný Akademickým senátom FMFI UK pred každou voľbou kandidáta na 

dekana.



Vyhodnotenie vnútrofakultného pripomienkového konania k návrhu Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Pripomienka Odôvodnenie Podal Stanovisko Konc a Práv Kom
V čl. 2 ods. 5 uvádzacia veta znie: "Členstvo 
vo volebnej komisii zaniká ..." a vkladá sa 
nové písmeno d), ktoré znie: "dňom odvolania 
z funkcie akademickým senátom".

legislatívno-technické pripomienky Róbert 
Kysel akceptovaná

cl. 2 bod 5 navrhujem odstranit
obsah bodu 5 je podla mna v bodoch 3 a 4 -- ak by sme 
chceli bod 5 potom preco nenapisat aj kedy sa konci funkcia 
(pod)predsedovi VK s ohladom na jeho posobenie v senate?

Michal 
Demetrian

čiastočne akceptovaná - ods. 3 a 4 
nepokrývajú všetky prípady zániku 
členstva vo VK

druhá veta ods. 3 bola upravená tak, aby 
sa (pod)predsedovi VK nezanikol výkon 
funkcie (pod)predsedu tým, že mu 
zaniklo členstvo v AS

cl. 2 bod 11 navrhujem odstranit volebna komisia je zvolena z rozumnych ludi, nepotrebuju 
legislativne ustanoveny organ "tutora"

Michal 
Demetrian

čiastočne akceptovaná - prvá veta 
odseku bola vypustená, druhá veta bola 
ponechaná (možnosť požiadať P AS o 
odborné a metodické usmernenia)

čl. 6 odsek 2 zvážiť je to užitočné? Jakub 
Kováč 

čiastočne akceptovaná - ustanovenie 
bolo ponechané, v záujme jednoznačnej 
interpretácie však bolo upravené

cl 4 bod 1 vynechat text " informácie volebná 
komisie poskytuje najmä prostredníctvom 
úradnej vývesky fakulty, webového sídla 
fakulty a fakultnej elektronickej pošty."

predpis nech specifikuje len to co je nutne Michal 
Demetrian

neakceptovaná - poriadok voľby je 
koncipovaný aj ako „metodický návod“ 
pre VK, Konc. a Práv. komisia AS sa 
preto nedomnieva, že by predmetné 
ustanovenie v poriadku voľby bolo 
nadbytočné

v cl8 od 9 navrhujem vynechat, podobne cl 13 Nemame ako realizovat toto nariadenie "hlasovanie 
neumozní. " budeme potrebovat SBS? "sa opýta, či kazdý 
člen akademického senátu, .." to znamena, ze ak sa neopyta 
budu sa musiet opakovat volby? Mne sa zda popisany postup 
ako podrobny zdrojovy kod. Co v pripadoch ked 
clen/predseda volebnej komisie neurobi prislusne nie prave 
podstatne nariadenia?

Roman 
Ďurikovič

čiastočne akceptovaná 

Čl. 8

ods. 9 - člen senátu MUSÍ zájsť za 
plentu, inak by bola narušená tajnosť 
hlasovania a volebná komisia mu 
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Vyhodnotenie vnútrofakultného pripomienkového konania k návrhu Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Pripomienka Odôvodnenie Podal Stanovisko Konc a Práv Kom
NESMIE umožniť hlasovať (vhodiť 
lístok do hlasovacej schránky). Ak by 
mu umožnila napriek tomu hlasovať, 
ktorýkoľvek neúspešný kandidát môže 
napadnúť voľbu dekana.

ods. 10 - definícia platnej úpravy 
hlasovacieho lístka

ods. 11 - ošetrenie prípadu, ktorý reálne 
môže nastať

ods. 12 - síce samozrejmé, ale tento 
odsek je štandardnou súčasťou všetkých 
volebných predpisov

ods. 13 - odsek bol vypustený

ods. 14 - poriadok voľby je koncipovaný 
aj ako metodický návod pre VK, čo má 
urobiť (zapečatiť nevydané lístky a 
obálky), ustanovenie preto komisia 
navrhuje ponechať

ods. 15 - prvá veta je prebratá zo štatútu 
fakulty, druhá veta špecifikuje, kto sa 
považuje za prítomného (čo keď člen AS 
prítomný v rokovacej miestnosti nebude 
chcieť hlasovať? bude alebo nebude 
započítaný do kvóra??)

čl. 13 - akceptovaná, článok 
bol,vypustený ako duplicitný
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Vyhodnotenie vnútrofakultného pripomienkového konania k návrhu Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Pripomienka Odôvodnenie Podal Stanovisko Konc a Práv Kom

cl 8 bod 10 "zakruzkuje" nahradit "upravi 
podla pokynov uvedenych na listku (alebo tak 
cosi) ...

vyssie sa uvadza ze VK oboznami senatorov so spravnym 
vyplnenim listka nie s kruzkovanim (a mozno nebude 
kruzkovanie :))

Michal 
Demetrian

čiastočne akceptovaná - vo všetkých 
voľbách (aj tých „vyšších“) sa krúžkuje, 
komisia preto navrhuje ponechať 
krúžkovanie aj pri voľbe kandidáta na 
dekana

V záujme jednoznačnosti bol však 
upravený čl. 8 ods. 5 nasledovne:
(5) Po skončení rozpravy predseda 
volebnej komisie objasní spôsob úpravy 
hlasovacieho lístka podľa odseku 10, 
platnosť a neplatnosť hlasovacieho 
lístka a vyzve členov akademického 
senátu, aby sa odobrali na osobitné 
volebné miesto.

cl 8 bod 13 vynechat podla mna je jasne kedy sa konci hlasovanie bod 13 je ako 
navod ako to spochybnit

Michal 
Demetrian

akceptovaná - odsek bol z poriadku 
voľby vypustený

cl 8 bod 14 vynechat podobne ako v bode 13 - je jasne ze take cosi treba 
zabezpecit a od toho je ta komisia

Michal 
Demetrian

neakceptovaná - poriadok voľby je 
koncipovaný aj ako metodický návod 
pre VK, čo má urobiť (zapečatiť 
nevydané lístky a obálky), ustanovenie 
preto komisia navrhuje ponechať

V čl. 8 ods. 15 sa za prvou vetou vkladá odkaz 
na poznámku pod čiarou, ktorá znie: "Čl. 23 
ods. 5 Štatútu FMFI UK". Ostatné poznámky 
pod čiarou sa prečísľujú.

Prvá veta čl. 8 ods. 15 je prebratá zo štatútu fakulty, je preto 
vhodné doplniť odkaz na príslušné ustanovenie.

Róbert 
Kysel akceptovaná

cl 9 bod 1 vynechat mne to pride ako samozrejme ze s listkami manipuluje 
vylucne VK

Michal 
Demetrian

neakceptovaná - komisia navrhuje 
ustanovenie v poriadku voľby ponechať

cl 9 ods. 3 odstranit "Neplatný je hlasovací lístok" takych moznosti je nekonecne 
vela a nie su vsetky moznosti popisane v tomto odtsavci. 
Dolezite je aby bol definovany platny hlasovaci listok a 
vsetko ostatne by mal byt neplatny listok. Chyba definicia 

Roman 
Ďurikovič 

čiastočne akceptovaná
Platná úprava hlasovacieho lístka je 
uvedená v čl. 8 ods. 10.

Materiál na 10. zasadnutie Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK   (14.10.2013) 3/4



Vyhodnotenie vnútrofakultného pripomienkového konania k návrhu Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Pripomienka Odôvodnenie Podal Stanovisko Konc a Práv Kom

platneho hlasovacie listka 

Výpočet prípadov, kedy je hlasovací 
lístok neplatný, je konečná množina a 
všetky prípady sú uvedené v ods. 3.

Odsek 3 bol z dôvodu výkladovej 
jednoznačnosti upravený.

cl 9 bod 3 odstranit suhlas s r. durikovicom Michal 
Demetrian čiastočne akceptovaná (viď vyššie)

cl 9 bod 4 vynechat
mechanicke poskodenie je napriklad aj to ktore sposobi 
skartovacka ... podla mna je to usudok VK co je a co ne je 
platny listok

Michal 
Demetrian

čiastočne akceptovaná - ustanovenie 
bolo upravené tak, aby pokrývalo aj iné 
než mechanické poškodenie 
hlasovacieho lístka a súčasne tak, aby sa 
minimalizoval priestor pre subjektívne 
posudzovanie platnosti hlasovacieho 
lístka členmi VK

V čl. 14 ods. 4 sa slová "tajomníkovi 
akademického senátu do úschovy; volebné 
spisy sa archivujú" nahrádzajú slovami "na 
archiváciu".

Úschova u tajomníka AS je "nadbytočná", spôsob archivácie 
upravuje Registratúrny poriadok UK.

Róbert 
Kysel akceptovaná

V čl. 16 sa vypúšťa odsek 2.
Odsek je nadbytočný, je nadmieru otázne, ktoré ustanovenia 
z poriadku voľby by sa dali použiť aj na odvolávanie dekana 
(náležitosti zápisnice ??).

Róbert 
Kysel

akceptovaná - odvolanie dekana 
upravuje čl. 24 štatútu fakulty

cl 16 ods. 2 "primerane pouzije aj pri 
odvolávaní dekana" toto je dost horuci zemiak 
aby to bolo dobavene len jednou vetou. 

mmmm Roman 
Ďurikovič akceptovaná (viď vyššie)
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