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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. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

 

 

 

 
Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál zaradený na rokovanie 

dňa 28. mája 2015 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK ----- 

Mandátová komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(zasadnutie sa konalo 4. mája 2015) 

Pedagogická komisia AS FMFI UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD., v. r.  
(tajomník AS FMFI UK) 

 
 



Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
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Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského 
v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný 
podľa: 

 § 33 ods. 2 písm. c) 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. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 

Zásady volieb do akademického senátu fakulty schválené akademickým senátom fakulty dňa 
9. marca 2015 sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. Nadpis článku 25 znie: „Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb”. 

 

2. V čl. 32 sa odsek 3 dopĺňa novými písmenami e) a f), ktoré znejú: 

„e) vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej komory (čl. 34 ods. 1) alebo 
f) vyhlásením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej komory (čl. 34 ods. 3).“. 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 
 
 
 
 
 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
 predseda Akademického senátu FMFI UK 

 
 

 



Vyznačenie zmien voči aktuálne platnému zneniu vnútorného predpisu 

Čl. 25 
Námietky k voči priebehu a výsledkom riadnych volieb 

(...) 

Čl. 32 
Náhradníci 

(1) Náhradníkom je každý kandidát, ktorý v daných riadnych voľbách, doplňujúcich voľbách 
alebo dodatočných voľbách v príslušnom volebnom obvode nebol zvolený za člena akademického 
senátu a získal nenulový počet platných hlasov; náhradníkmi sa nestávajú kandidáti z doplňujúcich 
volieb konaných podľa čl. 34 ods. 2. 

(2) Zoznamy náhradníkov vedie Mandátová komisia AS. 

(3) Postavenie náhradníka zaniká 

a) vzdaním sa postavenia náhradníka; na vzdanie sa postavenia náhradníka sa primerane použijú 
ustanovenia čl. 6 ods. 2 a 3, 

b) zvolením náhradníka za člena akademického senátu v akýchkoľvek riadnych voľbách, 
doplňujúcich voľbách alebo dodatočných voľbách; postavenie náhradníka zaniká dňom 
overenia platnosti príslušných volieb Mandátovou komisiou AS, 

c) skončením funkčného obdobia členov akademického senátu, na ktoré sa postavenie náhradníka 
viazalo, 

d) smrťou náhradníka, 

e) vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej komory (čl. 34 ods. 1) alebo 
f) vyhlásením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej komory (čl. 34 ods. 3). 

(4) Zánikom členstva v akademickej obci fakulty alebo vymenovaním do niektorej z funkcií 
podľa čl. 2 ods. 3 postavenie náhradníka nezaniká, iba sa neuplatňuje. 

(5) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa predchádzajúcich odsekov, o spornej otázke 
rozhodne s konečnou platnosťou Mandátová komisia AS. 

Čl. 34 

(1) Ak zaniklo členovi študentskej komory členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho 
funkčného obdobia a na uvoľnené miesto nie je náhradník (čl. 32 ods. 1), zvolí v doplňujúcich 
voľbách študentská časť akademickej obce fakulty na uvoľnené miesto nového člena akademického 
senátu. 

(2) Ak zaniklo členovi zamestnaneckej komory zvolenému podľa čl. 29 ods. 2 písm. a) členstvo 
v akademickom senáte pred skončením jeho funkčného obdobia, zvolí v doplňujúcich voľbách 
zamestnanecká časť akademickej obce fakulty na uvoľnené miesto nového člena akademického 
senátu. 



 

(3) Ak zaniklo členovi zamestnaneckej komory zvolenému podľa čl. 29 ods. 2 písm. b) a c) alebo 
čl. 29 ods. 4 členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho funkčného obdobia a na 
uvoľnené miesto nie je náhradník (čl. 32 ods. 1), zvolia v doplňujúcich voľbách voliči príslušného 
volebného obvodu, v ktorom sa uvoľnilo miesto, nového člena akademického senátu. 

(...) 


