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Dodatok č. 2 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 schválený akademickým senátom fakulty dňa
9. marca 2015 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 5 ods. 1 sa za slová „predsedníctvo akademického senátu“ vkladajú slová „(ďalej len
„predsedníctvo“)“ a za slová „komisie akademického senátu“ vkladajú slová „(ďalej len „komisia“)“.
2. V čl. 5 odsek 2 znie:
„(2) V zložení orgánov akademického senátu sa prihliada na pomerné zastúpenie členov akademického
senátu z jednotlivých volebných obvodov2 utváraných pre riadne voľby do akademického senátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2 Čl. 10 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“.
3. V čl. 5 odsek 3 znie:
„(3) Funkčné obdobie
a) predsedu akademického senátu,
b) podpredsedu akademického senátu za jeho zamestnaneckú komoru a
c) predsedov, podpredsedov a členov komisií
je zhodné s funkčným obdobím členov zamestnaneckej komory akademického senátu.“.
4. V čl. 5 ods. 5 uvádzacej vete sa slová „predsedu a podpredsedu stálej a dočasnej komisie
akademického senátu“ nahrádzajú slovami „predsedu komisie a podpredsedu komisie“.
5. V čl. 5 ods. 6 uvádzacej vete sa slová „predseda a podpredseda stálej a dočasnej komisie akademického
senátu“ nahrádzajú slovami „predseda komisie a podpredseda komisie“.
6. V čl. 6 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Predseda akademického senátu je výkonným a reprezentatívnym orgánom akademického senátu.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
7. V čl. 6 ods. 2 písm. a) sa za slovom „fakulty“ a čiarkou vkladajú slová „vedúcimi zamestnancami
fakulty, orgánmi akademickej samosprávy“.
8. V čl. 6 ods. 2 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „akademického senátu“.
9. V čl. 6 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „akademického senátu“.
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10. V čl. 8 ods. 1 písm. c) a d) sa vypúšťajú slová „akademického senátu“.
11. V nadpise čl. 9 sa vypúšťajú slová „akademického senátu“.
12. V čl. 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „akademického senátu (ďalej len „predsedníctvo“)“.
13. V čl. 9 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) koordinuje činnosť komisií,“.
14. Nadpis čl. 10 znie: „Komisie“.
15. V čl. 10 ods. 1 sa slová „stále a dočasné komisie akademického senátu (ďalej len „komisia“)“
nahrádzajú slovom „komisie“ a slovo „prácu“ sa nahrádza slovom „činnosť“.
16. V čl. 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS,“.
17. V čl. 10 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a slová „ktorá má pri výkone pôsobnosti podľa čl. 12 ods. 4
postavenie výkonného orgánu akademického senátu”.
18. V čl. 10 ods. 5 sa slovo „komisie” nahrádza slovom „komisií”.
19. V čl. 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „prácu” nahrádza slovom „činnosť”.
20. V čl. 12 ods. 4 písm. b) sa za slovom „senátu” slovo „a” nahrádza čiarkou a súčasne sa za slovom
„jeho” vkladajú slová „vzniku a”.
21. V čl. 17 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa slovo „môže“ a súčasne sa slová „prerušiť alebo ukončiť“
nahrádzajú slovami „preruší alebo ukončí“.
22. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa na konci pripája táto veta:
„Zo zásady verejnosti zasadnutí vyplýva skutočnosť, že zasadnutia akademického senátu sa konajú na
akademickej pôde UK.“.

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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