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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
podľa čl. 40 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK
volí Volebnú komisiu fakulty v zložení

RNDr. Michal Demetrian, PhD.,
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.,
RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Mgr. František Herman
Bc. Petra Kubincová
Bc. Štefan Krakovský

Stanoviská orgánov AS FMFI UK
odporúča schváliť

Predsedníctvo AS FMFI UK

(zasadnutie sa konalo 17. septembra 2015)

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK

-----

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK

-----

Mandátová komisia AS FMFI UK

-----

Pedagogická komisia AS FMFI UK

-----

Za správnosť:
RNDr. Róbert Kysel, PhD., v. r.
(tajomník AS FMFI UK)
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Dôvodová správa
Podľa čl. 18 ods. 2 druhej a tretej vety Štatútu UK a čl. 10 ods. 2 Zásad volieb do Akademického
senátu UK voľby členov Akademického senátu UK na fakulte organizuje volebná komisia fakulty,
ktorú volí akademický senát fakulty alebo akademická obec fakulty spomedzi členov akademickej
obce fakulty podľa toho, ako je uvedené v štatúte fakulty. Funkcia člena volebnej komisie fakulty je
nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana a s kandidatúrou do AS UK.
Podľa čl. 17 ods. 4 písm. c) Štatútu FMFI UK členov volebnej komisie fakulty volí Akademický
senát FMFI UK.
Podľa čl. 10 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu UK volebná komisia fakulty musí mať
najmenej troch členov. Podrobnosti o voľbe členov volebnej komisie fakulty a skončení výkonu ich
funkcie upraví vnútorný predpis fakulty.
Voľbu členov volebných komisií upravuje čl. 33 písm. a) Rokovacieho poriadku Akademického
senátu FMFI UK, a to odkazom na ustanovenia čl. 32 Rokovacieho poriadku Akademického senátu
FMFI UK:
(1) Členovia komisií sú volení a odvolávaní spravidla verejným hlasovaním.
(2) Právo navrhovať kandidáta na funkciu člena komisie má ktorýkoľvek člen akademického senátu.
Navrhnutý kandidát musí vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou.
(3) Za člena komisie je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
členov akademického senátu. Ak je počet členov komisie obmedzený a dvaja alebo viacerí kandidáti
získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu, za členov komisie sú
zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.

Podľa čl. 40 ods. 4 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK ak Akademický senát
FMFI UK uznesením neurčí dĺžku funkčného obdobia členov volebnej komisie fakulty, platí, že
funkčné obdobie členov volebnej komisie fakulty sa skončí overením platnosti volieb zástupcov
fakulty do Akademického senátu UK, pre vykonanie ktorých boli členovia volebnej komisie fakulty
zvolení, Volebnou a mandátovou komisiou Akademického senátu UK podľa osobitného vnútorného
predpisu UK (čl. 27 Zásad volieb do Akademického senátu UK).

iii

