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Materiál obsahuje: 

1. Dôvodová správa. 

2. Uznesenie č. 8 z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 11. marca 2019. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK mení III. časť uznesenia č. 8 z 5. riadneho zasadnutia Akademického 

senátu FMFI UK dňa 11. marca 2019 takto: 

A. 

Za úlohu č. 5 sa vkladá nová úloha č. 6, ktorá znie: 

„6. navrhnúť spôsob, ako vykonať voľby do oboch komôr Akademického senátu FMFI UK v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená 

fyzická prítomnosť členov akademickej obce FMFI UK v budovách v správe FMFI UK,“ 

Doterajšia úloha č. 6 sa označuje ako úloha č. 7. 

B. 

V úlohe č. 7 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“. 

C. 

Pôvodné znenie: 

Termín: 31. marec 2020 

Nové znenie: 

Termín: 31. december 2021 
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Dôvodová správa 

 

Zmenou uznesenia č. 8 z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 11. 3. 2019 sa 

navrhuje  

• posunúť termín pre predloženie záverečnej správy Dočasnej komisie Akademického senátu 

FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK z pôvodného 

termínu 31. marec 2020 na nový termín 31. december 2021, 

• rozšíriť úlohy Dočasnej komisie Akademického senátu FMFI UK pre revíziu Zásad volieb 

do Akademického senátu FMFI UK o novú úlohu, a to navrhnúť spôsob, ako vykonať voľby 

do oboch komôr Akademického senátu FMFI UK v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená fyzická prítomnosť členov 

akademickej obce FMFI UK v budovách v správe fakulty. 

Časť C. 

Dôvodom pre posunutie termínu predloženia správy dočasnej komisie je zmena priorít, ktorá 

nastala v činnosti Akademického senátu FMFI UK v uplynulých mesiacoch (v čase vzniku dočasnej 

komisie v marci 2019 nebola známa informácia, že rektor UK predloží návrh nového Študijného 

poriadku UK, čo vyvolá potrebu vypracovania nového Študijného poriadku FMFI UK; 

v uplynulých mesiacoch sa ďalej pripravoval a schvaľoval dodatok k Štatútu FMFI UK). 

Podľa dostupných informácií Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK pripravuje 

nový Štatút UK, jeho predloženie na diskusiu akademickej obci UK sa očakáva v aktuálnom 

semestri. Nový Štatút UK môže významným spôsobom zasiahnuť do úpravy členstva 

v akademickej obci UK (a tým aj členstva v akademickej obci fakulty). Činnosť dočasnej komisie je 

preto vhodné predĺžiť do času, kým nebudú zverejnené obsahové zmeny v Štatúte UK. 

Časti A. a B. 

Vzhľadom na aktuálnu skúsenosť s nemožnosťou vykonať riadne voľby do Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK na nové dvojročné funkčné obdobie v mesiaci máj (pandémia 

koronavírusu) sa navrhuje rozšíriť úlohy dočasnej komisie o novú úlohu, a to navrhnúť všeobecne 

použiteľný spôsob, ako vykonať voľby do oboch komôr Akademického senátu FMFI UK v čase 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená 

fyzická prítomnosť členov akademickej obce FMFI UK v budovách v správe fakulty. 
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Výpis uznesení z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 11.03.2019 

 

Uznesenie č. 8: 

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, 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  
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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, 

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 

 

Uznesenie č. 9: 

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 a 

Borisa Bobáľa 

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

Akademického senátu FMFI UK. 

 

Uznesenie č. 10: 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním volí RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. za predsedu 

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

FMFI UK. 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


