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Dodatok č. 3 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 dodatkov č. 1 a 2 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 5 ods. 5 písm. c) na konci sa vypúšťa čiarka a pripája slovo „alebo“. 

2. V čl. 5 ods. 6 písm. a) sa za slovami „orgánu akademického senátu“ vkladá čiarka a slová „ktorého je 

členom,“. 

3. V čl. 6 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: 

„d) z titulu svojej funkcie je členom predsedníctva,“. 

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i). 

4. V čl. 9 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „(čl. 13 ods. 3)“. 

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa slová „čl. 33 ods. 7“ nahrádzajú slovami „čl. 33 ods. 6“. 

6. V čl. 10 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“. 

7. V čl. 10 ods. 6 písm. b) sa slová „orgánom akademickej samosprávy fakulty“ nahrádzajú slovami 

„akademickému senátu, dekanovi, prodekanom alebo vedúcim zamestnancom fakulty“. 

8. V čl. 10 ods. 6 písm. e) sa slová „orgány akademickej samosprávy fakulty“ nahrádzajú slovami 

„akademický senát, dekana, prodekanov alebo vedúcich zamestnancov fakulty“. 

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová „čl. 34 ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „čl. 34 ods. 3 

až 5“. 

10. V čl. 10 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta. 

11. V čl. 10 ods. 8 písm. f) na konci sa vypúšťa čiarka a pripája slovo „alebo“. 

12. V čl. 11 ods. 1 písm. b) sa slová „orgánmi akademickej samosprávy fakulty“ nahrádzajú slovami 

„dekanom, prodekanmi“. 

13. V čl. 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e). 

14. V čl. 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Predseda stálej komisie je z titulu svojej funkcie členom predsedníctva.“. 

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7. 
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15. V čl. 11 ods. 5 písm. b) sa slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „povinností“. 

16. V čl. 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Funkcie predsedu a podpredsedu Mandátovej komisie AS sú nezlučiteľné s funkciou predsedu 

akademického senátu.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

17. V čl. 13 ods. 3 prvej vete sa za slovo „spravodajcu“ vkladajú slová „(spravodajcov)“. 

18. V čl. 14 ods. 7 sa slovo „rokovanie“ nahrádza slovom „zasadnutie“. 

19. V čl. 15 ods. 1 sa za slovom „zasadnutí“ vkladajú slová „na príslušný semester“ a súčasne sa slová 

„pred začiatkom každého semestra prerokuje“ nahrádzajú slovom „schvaľuje“. 

20. V čl. 28 ods. 1 sa vypúšťa slovo „spravidla“. 

21. V čl. 29 ods. 3 sa písmeno „f)“ nahrádza písmenom „g)“. 

22. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa na konci pripájajú slová „pre študentov“. 

23. V nadpise siedmej časti sa slová „voľba a odvolanie“ nahrádzajú slovami „voľby a odvolávanie“. 

24. V čl. 30 odseky 4 a 5 znejú: 

„(4) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole voľby požadovanú väčšinu hlasov, 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 voľby len títo kandidáti. Ak v prvom kole voľby 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 z kandidátov, 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 voľby všetci títo kandidáti.“. 

25. V čl. 30 ods. 6 sa za slovo „kole“ vkladá slovo „voľby“. 

26. V čl. 32 odsek 2 znie: 

„(2) Každý člen akademického senátu má právo požiadať akademický senát o zvolenie za člena 

ľubovoľnej komisie. Právo navrhovať kandidáta na člena komisie z radov zamestnancov alebo študentov 

fakulty, ktorí nie sú členmi akademického senátu, má ktorýkoľvek člen akademického senátu. Navrhnutý 

kandidát musí vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou.“. 

27. V čl. 37 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „na“. 

28. V čl. 38 odsek 2 znie: 

„(2) Zápisnica sa zhotovuje na základe zvukového záznamu, ktorý sa uchováva v registratúre 

akademického senátu po dobu najmenej štyroch rokov odo dňa konania zasadnutia akademického 

senátu.“. 

29. V čl. 39 ods. 1 sa vypúšťa slovo „najmenej“. 
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30. V čl. 40 odsek 7 znie: 

„(7) Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. Hlasovaním sa 

v komisii rozhoduje iba v prípade, keď 

a) komisia nerozhodne o prerokovávanom návhu konsenzuálne alebo 

b) ide o výkon pôsobnosti Mandátovej komisie AS podľa čl. 12 ods. 5.”. 

31. V čl. 40 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta. 

32. V čl. 40 ods. 8 písm. b) sa slová „orgány akademickej samosprávy fakulty a” nahrádzajú slovami 

„dekana, prodekanov alebo”. 

33. V čl. 42 ods. 2 písm. b) sa slová „orgánmi akademickej samosprávy fakulty” nahrádzajú slovami 

„dekanom, prodekanmi”. 

34. V čl. 46 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „a elektronického archívu”. 

35. V čl. 48 sa za slovom „orgánov” vypúšťa čiarka a súčasne sa slovo „aj” nahrádza slovami „podobe a”. 

36. V čl. 49 ods. 2 sa slová „naliehavom prípade” nahrádzajú slovami „naliehavých prípadoch”. 

37. V čl. 50 ods. 1 sa slovo „upraviť” nahrádza slovom „upravovať”. 

36. V prílohe rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty sa v odseku 3 písm. d) vypúšťajú slová 

„akademického senátu”. 

38. V prílohe rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty sa v odseku 6 vypúšťajú slová 

„akademického senátu”. 

39. V prílohe rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty sa vo vzorovom obale materiálu pri 

menách a priezviskách predkladateľa a spracovateľa materiálu vypúšťajú slová „v. r.”. 

40. V prílohe rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty sa vo vzorovom stanovisku orgánov 

akademického senátu k materiálu vypúšťajú slová „v. r.”. 

 

Čl. II 

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

 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Akademického senátu FMFI UK 

 

 


