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Návrh uznesení

Akademický senát FMFI UK
a) podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK a čl. 3 ods. 1 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby
kandidáta na dekana FMFI UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na funkčné
obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 a určuje deň ich konania na 1. decembra 2014
(pondelok) o 14.00 hod.,
b) podľa čl. 3 ods. 1 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK
určuje počet členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na 5.

Akademický senát FMFI UK
podľa čl. 3 ods. 3 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK
ustanovuje volebnú komisiu pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK v zložení
PhDr. Pavel Gombárik, PhD.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Bc. Michal Švehlík

Dôvodová správa

Podľa § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách kandidáta na dekana volí akademický senát fakulty
priamym tajným hlasovaním.

Funkčné obdobie dekana FMFI UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. uplynie dňom 31. januára 2015.

Podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK voľby kandidáta na dekana vyhlasuje Akademický senát FMFI UK
tak, aby sa konali v lehote najmenej 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana.

Podrobnosti o voľbách kandidáta na dekana FMFI UK upravuje vnútorný predpis FMFI UK Poriadok
voľby kandidáta na dekana FMFI UK, ktorý bol schválený na 18. riadnom zasadnutí AS FMFI UK
v 7. volebnom období dňa 21. októbra 2013 (účinnosť nadobudol dňa 24. októbra 2013).

(Výňatok z vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK)

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 môže byť len člen akademickej obce fakulty. Za predsedu a podpredsedu
volebnej komisie môže 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.

(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 žrebom. Žrebovanie 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 náležitostí 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 môže požiadať 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.1
(2) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľby kandidáta na
dekana vyhlási akademický senát bez zbytočného odkladu.2
(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 zníži pod určený počet (čl. 2 ods. 2), zostávajúcich členov
volebnej komisie bezodkladne vymenuje predsedníctvo akademického senátu.
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Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
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