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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaní volí 

XXX 

za zástupcu FMFI UK v Rade vysokých škôl  

na funkčné obdobie od 1. júna 2015 do 31. mája 2019. 
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I nf or m á c i a  o  s p ô s o b e  v o ľ b y  

Podľa § 27 ods. 1 písm. k) 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”) akademický senát fakulty 

volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (RVŠ). 

Podľa § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách sa akademický senát fakulty v otázke podľa § 27 ods. 1 

písm. k) uznáša tajným hlasovaním. 

Voľbu zástupcu FMFI UK v RVŠ upravuje čl. 37 Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FMFI UK. Podľa odseku 3 predmetného článku sa na voľbu zástupcu FMFI UK v RVŠ použijú 

ustanovenia o voľbe predsedu AS. 

Člen AS vyjadruje svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta alebo 

poradovom čísle kandidáta označí tú alternatívu, za ktorú hlasuje („za“, „proti“, „zdržiavam sa“). 

Člen AS môže označiť možnosťou „za“ najviac jedného kandidáta; hlasovací lístok, na ktorom je 

možnosťou „za“ označený väčší počet ako jeden kandidát, je neplatný. 

V prvom kole voľby je zástupcom FMFI UK v RVŠ zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých členov AS (t.j. 16 platných hlasov). 

Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa bezodkladne 

druhé kolo voľby. Do druhého kola voľby 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 do druhého kola voľby všetci kandidáti 

na prvom a druhom mieste. 

Ak sa niektorý kandidát, ktorý postúpil do druhého kola voľby, vzdá práva kandidovať a v druhom kole 

voľby by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola voľby ten kandidát, ktorý v prvom kole 

získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký ďalší najväčší počet hlasov podľa 

predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola všetci títo kandidáti. 

V druhom kole je zástupcom FMFI UK v RVŠ zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných členov akademického senátu. 
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Uznesenie č. 2  

z 11. riadneho zasadnutia Predsedníctva AS FMFI UK dňa 20. apríla 2015 

 

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK 

podľa čl. 37 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK 

a) vyhlasuje voľby zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 

b) určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov do 30. apríla 2015 (štvrtok) - 12.00 hod., 

c) schvaľuje návrhový formulár pre podávanie návrhov kandidátov, 

d) určuje, že návrhy kandidátov sa podávajú na návrhovom formulári a doručujú osobne predsedovi 
Akademického senátu FMFI UK alebo prostredníctvom podateľne fakulty do stanovenej lehoty, 

e) ukladá predsedovi Akademického senátu FMFI UK, aby oznam o vyhlásení volieb spolu s návrhovým 
formulárom zaslal prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty všetkým zamestnancom a doktorandom 
fakulty. 

 

 
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r. 

predseda Akademického senátu FMFI UK 

 






