Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vnútorný predpis
schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 26.03.2018

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb
do Akademického senátu FMFI UK

Ročník 2018

Dodatok č. 2 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 v znení dodatku č. 1 sa menia a dopĺňajú takto:
1. V čl. 9 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a) volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry a oddelenie Katedry didaktiky so
zameraním na didaktiku matematiky,
b) volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry a oddelenie Katedry didaktiky so zameraním
na didaktiku fyziky,
c) volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry a oddelenie Katedry didaktiky so
zameraním na didaktiku informatiky,“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17 Najmä v súčinnosti s referátom personálnej práce, študijným oddelením a referátom doktorandského
štúdia.“.
3. V čl. 14 ods. 1 sa slová „lehotách určených“ nahrádzajú slovami „lehote určenej“.
4. V čl. 15 ods. 6 sa slová „uznesením volebnej komisie“ nahrádzajú slovami „volebnou komisiou“.
5. V čl. 15 ods. 8 sa za slovo „späťvzatie“ vkladá slovo „podaného“.
6. V nadpise čl. 17 sa slovo „ku“ nahrádza slovom „proti“.
7. V čl. 21 ods. 2 sa za slovo „členov“ vkladá slovo „volebnej“.
8. V čl. 22 ods. 1 sa slovo „dala“ nahrádza slovom „udelila“.
9. V nadpise čl. 25 sa slovo „voči“ nahrádza slovom „proti“.
10. V čl. 25 ods. 1 sa slovo „voči“ nahrádza slovom „proti“.
11. V čl. 27 ods. 3 písm. a) sa slová „jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „dvoch kandidátov“.
12. V čl. 29 odsek 2 znie:
„(2) Za členov akademického senátu, ktorí zastupujú celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty,
a) sú v každom z volebných obvodov „Matematika“, „Fyzika“ a „Informatika“ zvolení dvaja kandidáti,
ktorí získali najväčší celkový počet platných hlasov od voličov zo všetkých volebných obvodov,
b) je vo volebnom obvode „Podporné katedry“ zvolený kandidát, ktorý získal najväčší celkový počet
platných hlasov od voličov zo všetkých volebných obvodov.“.
13. V čl. 29 odsek 4 znie:

„(4) Zo zvyšných kandidátov
a) sú v každom z volebných obvodov „Matematika“, „Fyzika“ a „Informatika“ zvolení za členov
akademického senátu štyria kandidáti, ktorí získali v danom volebnom obvode najväčší počet platných
hlasov,
b) je vo volebnom obvode „Podporné katedry“ zvolený za člena akademického senátu kandidát, ktorý
získal v danom volebnom obvode najväčší počet platných hlasov.“.
14. V čl. 32 ods. 1 sa za slovom „hlasov“ vypúšťa čiarka a slová „náhradníkmi sa nestávajú kandidáti
z doplňujúcich volieb konaných podľa čl. 34 ods. 2“.
15. V čl. 33 sa vypúšťa odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
16. V čl. 34 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
17. V čl. 34 ods. 2 sa za slovom „komory“ vypúšťajú slová „zvolenému podľa čl. 29 ods. 2 písm. b) a c)
alebo čl. 29 ods. 4“.
18. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30 § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“.
19. Za článok 50 sa vkladá nový článok 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 50a
Prechodné ustanovenie k dodatku č. 2 účinnému od 26. marca 2018
(1) Pre riadne voľby do zamestnaneckej komory na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2022 sa
vytvárajú z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty
tieto volebné obvody:
a) volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry,
b) volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry,
c) volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry,
d) volebný obvod „Podporné katedry“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c).
(2) Náhradníci z riadnych volieb do zamestnaneckej komory na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do
31. mája 2022 sa stávajú náhradníkmi vo volebných obvodoch v znení zásad volieb účinnom od
26. marca 2018.“.

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