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Dodatok č. 1 k Poriadku voľby kandidáta na dekana 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. f) 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. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK.

Čl. I
Poriadok voľby kandidáta na dekana fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa
20. novembra 2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 12 sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zodpovedá za organizačnú prípravu a priebeh zhromaždenia členov akademickej obce fakulty
zvolaného za účelom predstavenia kandidátov pre voľbu,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
2. V čl. 2 ods. 13 sa za slovo „informácie“ vkladajú slová „o doručených návrhoch kandidátov pred ich
overením a“.
3. V čl. 5 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jeho skratka“.
4. V čl. 5 ods. 3 písm. c) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová: „v prípade, ak kandidát
pre voľbu pôsobí na fakulte, návrh kandidáta nemusí obsahovať korešpondenčnú adresu kandidáta pre
voľbu“.
5. V čl. 5 ods. 4 znie:
„(4) Odporúčaný vzor návrhu kandidáta (ďalej len „návrhový formulár“) pre individuálneho navrhovateľa
a pre skupinu navrhovateľov schvaľuje volebná komisia; návrhové formuláre volebná komisia zverejní
spôsobom podľa čl. 4 ods. 2.“.
6. V čl. 5 ods. 9 sa slová „predsedovi akademického senátu“ nahrádzajú slovami „podpredsedovi volebnej
komisie“ a vypúšťajú sa slová „na e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu uvedenú v návrhu kandidáta“.
7. Článok 9 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 9
Predstavenie kandidátov pre voľbu
(1) Predstavenie kandidátov pre voľbu sa koná na zhromaždení členov akademickej obce fakulty (ďalej
len „zhromaždenie“), ktoré zvolá predseda volebnej komisie.9 Termín konania zhromaždenia určí volebná
komisia; zhromaždenie sa uskutoční spravidla sedem dní pred dňom konania volebného zasadnutia
akademického senátu.
(2) Poradie vystúpení jednotlivých kandidátov pre voľbu určí volebná komisia žrebom pred začiatkom
zhromaždenia.
(3) Zhromaždenie vedie a za dodržiavanie časových limitov podľa odseku 5 zodpovedá predseda
volebnej komisie.
(4) Kandidát pre voľbu na zhromaždení vystúpi s prejavom, v ktorom uvedie podstatné údaje zo svojho
životopisu a predstaví tézy programového vyhlásenia. Bezprostredne po vystúpení kandidáta pre voľbu
nasleduje diskusia. Po skončení vystúpení všetkých kandidátov pre voľbu sa uskutoční spoločná diskusia
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kandidátov pre voľbu s prítomnými členmi akademickej obce fakulty, zamestnancami fakulty
a verejnosťou.
(5) Čas vyhradený na vystúpenie kandidátov pre voľbu, maximálnu dĺžku diskusie po vystúpení
kandidáta pre voľbu, maximálnu dĺžku spoločnej diskusie kandidátov pre voľbu a ďalšie podrobnosti
o priebehu zhromaždenia určí volebná komisia v súlade s princípom rovnosti kandidátov pre voľbu; čas
vyhradený na vystúpenie kandidáta pre voľbu nesmie byť kratší ako 20 minút.
(6) O priebehu zhromaždenia sa vyhotovuje písomný záznam.10 Za vyhotovenie písomného záznamu
zodpovedá tajomník akademického senátu. Písomný záznam po jeho overení určenými členmi volebnej
komisie podpisujú predseda volebnej komisie a predseda akademického senátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9 Čl. 12 ods. 2 písm. d) Štatútu FMFI UK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10 Čl. 12 ods. 3 Štatútu FMFI UK.“.
8. V čl. 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak predseda akademického senátu nezvolá volebné
zasadnutie akademického senátu v lehote určenej rokovacím poriadkom akademického senátu, volebné
zasadnutie akademického senátu sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie akademického senátu v čase a
na mieste uvedenom v uznesení o vyhlásení voľby kandidáta na dekana s nasledovným programom:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Voľba kandidáta na dekana.
4. Záver.“.
9. V čl. 12 ods. 3 sa slovo „odovzdá“ nahrádza slovom „vydá“.
10. V čl. 12 ods. 3 sa za slovom „lístka“ vkladajú slová „a obálky“.
11. V čl. 12 ods. 5 sa nad slovom „hlasovania“ umiestňuje odkaz 14a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak člen akademického senátu pri všetkých kandidátoch pre voľbu
neoznačí žiadnu možnosť. Takto upravený hlasovací lístok je platný a platí, že sa člen akademického
senátu pri všetkých kandidátoch pre voľbu zdržiava hlasovania.“.
12. V čl. 12 ods. 9 sa za slovom „lístkov“ vkladajú slová „a obálok“.
13. V čl. 14 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) počet členov akademického senátu, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a obálka,
b) počet členov akademického senátu, ktorí odovzdali obálku,“.
14. V čl. 14 ods. 4 sa slovo „predsedajúci“ nahrádza slovami „predseda alebo iný poverený člen volebnej
komisie“.
15. V čl. 15 ods. 6 sa slovo „predsedajúci“ nahrádza slovami „predseda alebo iný poverený člen volebnej
komisie“.
16. V čl. 16 ods. 5 sa slovo „predsedajúci“ nahrádza slovami „predseda alebo iný poverený člen volebnej
komisie“.
17. V čl. 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predseda akademického senátu“.
18. V čl. 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo predseda akademického senátu“.
19. V čl. 17 odsek 3 znie:
„(3) Zápisnica obsahuje
a) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

mená, priezviská a tituly kandidátov pre voľbu,
mená, priezviská a tituly navrhovateľov jednotlivých kandidátov pre voľbu,
výrok a odôvodnenie postupu podľa čl. 6 ods. 3 a 4,
deň, hodinu a miesto konania volebného zasadnutia akademického senátu a osobitné volebné miesto,
počet všetkých členov akademického senátu,
počet členov akademického senátu prítomných na volebnom zasadnutí akademického senátu podľa
prezenčnej listiny,22
počet členov akademického senátu, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a obálka v jednotlivých
kolách voľby kandidáta na dekana,
počet členov akademického senátu, ktorí odovzdali obálku v jednotlivých kolách voľby kandidáta na
dekana,
počet neplatných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,
počet platných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,
počet členov akademického senátu, ktorí v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana hlasovali
za navrhnutých kandidátov pre voľbu, proti navrhnutým kandidátom pre voľbu a počet členov
akademického senátu, ktorí sa hlasovania zdržali,
meno, priezvisko a titul zvoleného kandidáta na dekana alebo konštatácia o nezvolení kandidáta na
dekana,
výrok, či voľba kandidáta na dekana bola v súlade s týmto poriadkom voľby a inými vnútornými
predpismi fakulty, vnútornými predpismi UK a právnym poriadkom Slovenskej republiky,
iné skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22 Čl. 12 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.“.
20. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25 § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“.

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

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

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK
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