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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 12 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK 

 

I. 

a) vyhlasuje riadne voľby do zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK 

na nové funkčné obdobie, 

b) určuje dni konania riadnych volieb na 5. a 6. mája 2014 (pondelok a utorok), 

c) volí členov zamestnaneckej volebnej komisie v zložení  

Mgr. Jela Babušíková, PhD. 

doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. 

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. 

PhDr. Pavel Gombárik, PhD. 

RNDr. Ivan Košinár, CSc. 

doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. 

 

II. 

a) vyhlasuje riadne voľby do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

na nové funkčné obdobie, 

b) určuje dni konania riadnych volieb na 5. a 6. mája 2014 (pondelok a utorok), 

c) volí členov študentskej volebnej komisie v zložení 

Bc. Stanislav Griguš 

Bc. Mária Kieferová 

Bc. Jakub Kováč 

Mgr. Kristián Valentín 
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Dôvodová správa k návrhu uznesenia 
 

Podľa čl. 43 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „Zásady volieb“): 

 funkčné obdobie členov zamestnaneckej komory zvolených vo voľbách v dňoch 26. až 27. apríla 
2010 a v nadväzujúcich doplňujúcich voľbách sa skončí dňom 31. mája 2014, 

 funkčné obdobie členov študentskej komory zvolených vo voľbách v dňoch 2. až 3. mája 2012, 
3. októbra 2012 a v nadväzujúcich doplňujúcich voľbách sa skončí dňom 31. mája 2014. 

 

Vyhlásenie riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK upravuje čl. 12 Zásad volieb: 

 riadne voľby do príslušnej komory Akademického senátu FMFI UK vyhlasuje Akademický senát 
FMFI UK najneskôr 30 dní pred ich konaním, 

 riadne voľby do príslušnej komory Akademického senátu FMFI UK sa konajú v posledných 
60 dňoch funkčného obdobia jej členov,  

 riadne voľby sa môžu konať iba vo výučbovej časti semestra a trvať najmenej dva a najviac 
štyri pracovné dni (presné určenie dátumu konania riadnych volieb je obligatórnou súčasťou 
uznesenia o vyhlásení riadnych volieb – čl. 13 ods. 1 Zásad volieb), 

 Akademický senát FMFI UK bezodkladne po vyhlásení riadnych volieb ustanoví volebnú komisiu; 
voľba členov volebnej komisie sa uskutoční spravidla verejným hlasovaním. 

 

Zloženie volebných komisií upravuje čl. 11 Zásad volieb: 

 pre voľby do zamestnaneckej komory sa ustanovuje volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej 
komory (skrátené označenie: „zamestnanecká volebná komisia“), 

 pre voľby do študentskej komory sa ustanovuje volebná komisia pre voľby do študentskej komory 
(skrátené označenie: „študentská volebná komisia“), 

 z dôvodu účelnosti, najmä ak sa voľby do oboch komôr akademického senátu konajú v rovnaké dni, 
môže byť ustanovená spoločná volebná komisia pre voľby do akademického senátu (ustanovenie 
spoločnej volebnej komisie sa pre nadchádzajúce riadne voľby nenavrhuje). 

 zamestnanecká volebná komisia a študentská volebná komisia musia mať najmenej troch členov; 
ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod minimálny počet, chýbajúcich členov volebnej 
komisie bezodkladne vymenuje predseda akademického senátu, 

 členom volebnej komisie môže byť len volič (t.j. člen akademickej obce fakulty); členmi 
zamestnaneckej volebnej komisie sú spravidla voliči do zamestnaneckej komory, členmi študentskej 
volebnej komisie sú spravidla voliči do študentskej komory, 

 funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Mandátovej komisie AS a 
s kandidatúrou do akademického senátu. 
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Harmonogram riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK 
(prerokovaný Mandátovou komisiou AS FMFI UK dňa 5. marca 2014) 

 
 
24. marec 2014 
vyhlásenie riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK a voľba členov volebných komisií 
 
 
do 28. marca 2014 
uskutočnenie prvého zasadnutia zamestnaneckej volebnej komisie (zasadnutie zvolá predseda AS) 
uskutočnenie prvého zasadnutia študentskej volebnej komisie (zasadnutie zvolá predseda ŠKAS-u) 
 
Volebná komisia na prvom zasadnutí  
 
a) určí si dohodou spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu;  
ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredsedovia volebnej komisie žrebom (žrebovanie riadi 
najstarší prítomný člen volebnej komisie), 

b) určí lehotu na podávanie návrhov na kandidátov;  
lehota na podávanie návrhov musí byť minimálne štrnásťdňová a musí sa končiť medzi štrnástym a 
siedmym dňom pred dňom konania volieb (čl. 15 ods. 6 Zásad volieb do AS), 
c) prerokuje spôsob informovania voličov o dňoch a čase konania volieb, volebnom mieste, náležitostiach 
návrhov na kandidátov (formuláre) a lehotách určených na ich podávanie. 
 
 
31. marec 2014 
spoločné zasadnutie Mandátovej komisie AS a predsedov volebných komisií k organizačno-technickému 
zabezpečeniu riadnych volieb do AS 
 
 
po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na kandidátov 
volebná komisia preskúma podané návrhy na kandidátov, rozhodne o zaradení kandidátov na kandidátku 
a kandidátku zverejní 
 
Volebná komisia: 
a) schváli vzor (vzory) hlasovacích lístkov, 
b) upraví podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane a vyhradí miesto na umiestňovanie volebných 
plagátov, 
 
c) určí čas konania volieb a volebné miesto. 
 
 
do 48 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty 
lehota na podávanie písomných námietok členmi akademickej obce fakulty voči zaradeniu alebo 
nezaradeniu kandidáta na kandidátku 
 
podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS  (námietky ku kandidátke) 
 
podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS  (porušenie pravidiel volebnej kampane) 
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28. apríl 2014 (pondelok) 
zasadnutie Mandátovej komisie AS – schválenie zoznamov voličov 
 
podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS  (námietky k údajom v zozname voličov) 
 
 
5. a 6. máj 2014 (pondelok, utorok) 
dni konania riadnych volieb do AS 
 
 
6. máj 2014 
volebná komisia bez zbytočného odkladu po vyhotovení zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkoch 
riadnych volieb túto zverejní spôsobom podľa čl. 14 ods. 2 Zásad volieb do AS 
 
volebná komisia odovzdá volebné spisy tajomníkovi AS do úschovy 
 
 
do 7 dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty 
lehota na podávanie písomných námietok členmi akademickej obce fakulty voči priebehu riadnych volieb 
alebo zneniu zápisnice 
 
podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS  (námietky k priebehu volieb a zápisnici) 
 
 
V prípade, že k priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice nebudú podané námietky: 
Mandátová komisia AS na zasadnutí v druhej polovici mája overí platnosť riadnych volieb do 
príslušných komôr AS a vydá kandidátom zvoleným za členov AS osvedčenia o zvolení. 
 
 
*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          * 
 
 
prvý týždeň júna 2014 
Mandátová komisia AS spoločne s predsedami volebných komisií a tajomníkom AS prerokuje 
organizačno-technické zabezpečenie ustanovujúceho zasadnutia AS pre nasledujúce funkčné obdobie 
 
 
9. jún 2014 
predpokladaný termín ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK pre nasledujúce 
funkčné obdobie (zasadnutie zvolá predseda Mandátovej komisie AS) 


