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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK.
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Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vnútorný predpis
schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 10.10.2016

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
Akademického senátu FMFI UK

Ročník 2015

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 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. d) 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
Rokovací poriadok akademického senátu fakulty schválené akademickým senátom fakulty dňa
9. marca 2015 sa mení takto:
V čl. 30 sa na konci odseku 2 pripája táto veta:
„Ak člen akademického senátu pri niektorom z kandidátov neoznačí žiadnu možnosť, platí, že sa pri
danom kandidátovi zdržiava hlasovania.“.

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

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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Vyznačenie zmien
voči aktuálne platnému zneniu vnútorného predpisu
Čl. 30
Voľba predsedu akademického senátu,
podpredsedu akademického senátu a predsedu komisie
(1) Voľba predsedu akademického senátu sa uskutočňuje tajným hlasovaním.
(2) Člen akademického senátu 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 akademického senátu môže označiť možnosťou „za“ najviac jedného
kandidáta; hlasovací lístok, na ktorom je možnosťou „za“ označený väčší počet ako jeden kandidát, je
neplatný. Ak člen akademického senátu pri niektorom z kandidátov neoznačí žiadnu možnosť, platí, že sa
pri danom kandidátovi zdržiava hlasovania.
(3) V prvom kole voľby je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.
(4) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu hlasov podľa odseku 3, 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.
(5) 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.
(6) V druhom kole je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.
(7) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich odsekov,
vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov. Nová voľba sa
vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho nerozhodne inak.
(8) Na voľbu podpredsedu akademického senátu a predsedu komisie sa vzťahujú ustanovenia
predchádzajúcich odsekov rovnako; v prípade voľby podpredsedu akademického senátu sa väčšina
potrebná na jeho zvolenie počíta z počtu členov príslušnej komory akademického senátu.
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