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N á v r h y   u z n e s e n í  

 

A) Zriadenie Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického 

senátu FMFI UK: 

 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 10 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FMFI UK 

I. 

zriaďuje Dočasnú komisiu Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do 

Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „dočasná komisia”), 

II. 

určuje, že dočasná komisia bude mať osem členov (vrátane predsedu dočasnej komisie) a bude 

tvorená  

a) dvoma členmi zastupujúcimi volebný obvod Matematika,  

b) dvoma členmi zastupujúcimi volebný obvod Fyzika,  

c) dvoma členmi zastupujúcimi volebný obvod Informatika,  

d) jedným členom zastupujúcim volebný obvod Podporné katedry a  

e) jedným členom zastupujúcim Študentskú komoru Akademického senátu FMFI UK, 

III. 

vymedzuje úlohy dočasnej komisie takto: 

1. vypracovať analýzu volebného systému uplatňovaného vo voľbách do oboch komôr 

Akademického senátu FMFI UK so zameraním na historický vývin volebného systému, 

pozitíva a negatíva v minulosti uplatnených zmien volebného systému, 

2. porovnať volebný systém uplatňovaný vo voľbách do oboch komôr Akademického senátu 

FMFI UK s volebnými systémami ostatných fakúlt UK, vybraných fakúlt verejných 

vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných štátov Európy, 

3. analyzovať, aké zmeny v Zásadách volieb do Akademického senátu FMFI UK je potrebné 

vykovať v súvislosti so zavedením elektronického spôsobu tajného hlasovania vo voľbách 

do oboch komôr Akademického senátu FMFI UK, 

4. navrhnúť spôsob, ako umožniť účasť na voľbách do oboch komôr Akademického senátu 

FMFI UK tým členom akademickej obce FMFI UK, ktorí v deň konania volieb nie sú 

z objektívnych dôvodov osobne prítomní na FMFI UK, 

5. zhodnotiť pozitíva a negatíva zavedenia štvorročnej dĺžky funkčného obdobia členov 

Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK za podmienky, že riadne voľby 

polovice členov Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa budú konať každé 

dva roky, 
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6. predložiť Akademickému senátu FMFI UK súhrnnú správu, v ktorej dočasná komisia zhrnie 

svoje zistenia a odporúčania k bodom 1 až 5. 

Termín: 31. marec 2020 

 

 

B) Voľba predsedu Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akade-

mického senátu FMFI UK: 

 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním volí ................ za predsedu Dočasnej komisie 

Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK. 

(uznesenie vyplynie z tajného hlasovania) 

 

 

C) Voľba členov Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického 

senátu FMFI UK: 

 

Akademický senát FMFI UK volí 

doc. RNDr. Zbyňka Kubáčka, CSc. 

doc. Mgr. Jána Mačutka, PhD. 

prof. RNDr. Miroslava Grajcara, DrSc. 

RNDr. Róberta Kysela, PhD. 

RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. 

doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. 

PhDr. Alenu Zemanovú 

(zástupca ŠKAS) 

za členov Dočasnej komisie Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do 

Akademického senátu FMFI UK. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Návrh na zriadenie dočasnej komisie Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do 

Akademického senátu FMFI UK sa predkladá na základe podnetov členov Akademického senátu 

FMFI UK týkajúcich sa rôznorodých aspektov platných Zásad volieb do Akademického senátu 

FMFI UK (volebný systém uplatňovaný pri voľbách do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK, 

zavedenie elektronického spôsobu volieb do Študenskej komory AS FMFI UK, umožniť zúčastniť 

sa na voľbách aj členom akademickej obce fakulty - voličom, ktorí v deň konania volieb nie sú 

fyzicky prítomní na fakulte, zmena dĺžky a začiatku plynutia funkčného obdobia členov Študentskej 

komory AS FMFI UK). 

Vzhľadom na charakter podnetov sa navrhuje, aby sa nimi nezaoberala niektorá zo stálych komisií 

Akademického senátu FMFI UK, ale pre tento účel špecificky vytvorená dočasná komisia.  

Komisia Akademického senátu FMFI UK je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom 

Akademického senátu FMFI UK (čl. 10 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK). Komisia 

nemá rozhodovaciu a výkonnú právomoc, konečné rozhodnutie o odporúčaniach komisie bude 

predmetom rokovania a hlasovania Akademického senátu FMFI UK. 

 

Uznesenie A) 

Návrh uznesenia v súlade s čl. 10 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK zriaďuje dočasnú 

komisiu, určuje názov dočasnej komisie a vymedzuje úlohy dočasnej komisie. 

 

(3) Dočasné komisie môže akademický senát zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh. 

Zloženie dočasnej komisie a jej úlohy vymedzí akademický senát na konkrétny prípad alebo situáciu 

uznesením. 

 

Uznesenie B) 

Spôsob voľby predsedu komisie Akademického senátu FMFI UK upravujú čl. 11 ods. 2 a 3 a čl. 30 

Rokovacieho poriadku AS FMFI UK. Voľba predsedu komisie sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 

 

Uznesenie C) 

Spôsob voľby členov komisie Akademického senátu FMFI UK upravuje čl. 32 Rokovacieho 

poriadku AS FMFI UK. Voľba členov komisie sa uskutočňuje verejným hlasovaním. 


