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Dodatok č. 4 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, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 5 ods. 3 sa slová „je zhodné s funkčným obdobím“ nahrádzajú slovami „začína zvolením a končí 

sa uplynutím funkčného obdobia“. 

2. V čl. 5 ods. 4 sa slová „je jednoročné“ nahrádzajú slovami „začína zvolením“. 

3. V čl. 5 odsek 5 znie: 

„(5) Výkon funkcie predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu, predsedu komisie 

a podpredsedu komisie sa pred uplynutím funkčného obdobia skončí 

a) zánikom členstva v akademickom senáte, 

b) vzdaním sa funkcie alebo 

c) odvolaním.“. 

4. V čl. 6 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie: 

„g) predkladá akademickému senátu na schválenie návrhy rokovacieho poriadku akademického senátu 

a zásad volieb do akademického senátu,2a.“ 

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j). 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie: 

„2a § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách, čl. 17 ods. 3 Štatútu FMFI UK.“. 

5. V čl. 9 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie: 

„b) schvaľuje rámcový plán riadnych zasadnutí akademického senátu na príslušný semester,“ 

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i). 

6. V čl. 10 ods. 8 písm. d) sa slová „obci fakulty, ak osobitný vnútorný predpis fakulty neustanovuje 

inak“ nahrádzajú slovami „obce fakulty, ak zásady volieb do akademického senátu fakulty neustanovujú 

inak“. 

7. V čl. 11 odsek 7 znie: 

„(7) Ak komisia nemá predsedu ani podpredsedu, predseda akademického senátu poverí do zvolenia 

predsedu komisie alebo podpredsedu komisie výkonom funkcie podpredsedu komisie niektorého člena 

komisie z radov členov akademického senátu.“. 

8. V čl. 12 ods. 5 písm. c) sa slová „osobitného vnútorného predpisu fakulty“ nahrádzajú slovami „zásad 

volieb do akademického senátu fakulty“. 
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9. V čl. 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Akademický senát zasadá na akademickej pôde UK v správe fakulty.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

10. V čl. 16 odsek 1 znie: 

„(1) Mimoriadne zasadnutia akademického senátu (ďalej len „mimoriadne zasadnutie“) sú zvolávané  

a) na prerokovanie závažných otázok zo života fakulty alebo jej akademickej obce, ak ich prerokovanie 

neznesie odklad do konania najbližšieho riadneho zasadnutia, 

b) pri slávnostných príležitostiach alebo významných výročiach fakulty, 

c) na základe žiadostí podľa čl. 14 ods. 3 a 4; navrhnutý program zasadnutia uvedený v žiadosti predseda 

akademického senátu nemôže meniť alebo dopĺňať s výnimkou procedurálnych otázok podľa čl. 19 

ods. 3,  

d) na prerokovanie návrhu na odvolanie dekana podľa čl. 24 štatútu fakulty alebo 

e) na voľbu kandidáta na osobu, ktorá má byť rektorom UK poverená výkonom funkcie dekana do 

vymenovania nového dekana.19a “. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 

„19a Čl. 18a ods. 2 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK.“. 

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa druhá veta. 

12. V čl. 18 sa vypúšťa odsek 4. 

13. V čl. 25 odsek 2 znie: 

„(2) Bod „Rôzne“ je určený na informatívne oznamy a iniciatívne návrhy členov akademického senátu 

a pozvaných hostí. V bode „Rôzne“ sa nemožno uznášať o 

a) veciach, ktoré patria do pôsobnosti akademického senátu podľa čl. 17 štatútu fakulty a 

b) návrhoch podľa siedmej časti tohto rokovacieho poriadku.“. 

14. Článok 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 

„(3) Ak v bode „Rôzne“ požiada o udelenie slova zamestnanec alebo študent fakulty, slovo sa mu udelí; 

ustanovenie čl. 18 ods. 2 tretej vety sa nepoužije.“. 

15. V čl. 30 ods. 2 sa nad slovom „hlasovania“ vkladá odkaz 25a.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie: 

„25a Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak člen akademického senátu pri všetkých kandidátoch neoznačí 

žiadnu možnosť. Takto upravený hlasovací lístok je platný a platí, že sa člen akademického senátu pri 

všetkých kandidátoch zdržiava hlasovania.“. 

16. V čl. 33 sa vypúšťajú slová „odborných a pracovných“ a súčasne sa za slovom „senát“ vkladajú slová 

„alebo jeho príslušná komora“. 

17. V čl. 34 odsek 3 znie: 

„(3) Ak akademický senát obdržal návrh na odvolanie dekana, predseda akademického senátu 

bezodkladne zvolá mimoriadne zasadnutie akademického senátu.“. 

18. Článok 35 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 35 

Navrhovanie kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana 
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Spôsob navrhovania kandidáta, ktorý má byť rektorom UK poverený výkonom funkcie dekana do 

vymenovania nového dekana, upravuje vnútorný predpis fakulty Poriadok voľby kandidáta na dekana 

FMFI UK.“. 

19. V čl. 37 sa slovo „Rada“ v príslušnom tvare nahrádza slovom „rada“ v príslušnom tvare. 

20. Nadpis čl. 38 znie: „Zápisnica“. 

21. V čl. 38 ods. 7 sa slovo „štrnásť“ nahrádza číslom „30“. 

22. V čl. 40 ods. 7 písm. a) sa slovo „návhu“ nahrádza slovom „návrhu“. 

23. V čl. 42 ods. 4 sa slová „je jednoročné“ nahrádzajú slovami „začína zvolením“. 

24. Článok 42 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) Ak študentská komora nemá predsedu ani podpredsedu, predseda akademického senátu poverí do 

zvolenia predsedu študentskej komory alebo podpredsedu študentskej komory výkonom funkcie 

podpredsedu študentskej komory niektorého člena študentskej komory, s ktorého poverením súhlasí 

nadpolovičná väčšina členov študentskej komory s obsadenými mandátmi.“. 

25. V čl. 44 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Na zvolanie a prípravu ustanovujúceho zasadnutia študentskej komory sa vzťahujú ustanovenia čl. 3 

primerane. 

(2) Ustanovujúce zasadnutie študentskej komory sa neuskutoční v prípade, keď začne plynúť funkčné 

obdobie členov oboch komôr akademického senátu súčasne.28a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie: 

„28a V prípade, keď začne plynúť funkčné obdobie členov oboch komôr akademického senátu súčasne, sa 

uskutoční ustanovujúce zasadnutie akademického senátu podľa druhej časti tohto rokovacieho poriadku.“. 

26. Za dvanástu časť sa vkladá nová trinásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„TRINÁSTA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE 

Čl. 48a 

Osobitosti zasadnutí akademického senátu, jeho kolektívnych orgánov a študentskej komory 

v čase krízovej situácie 

(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,31a výnimočného stavu31b alebo núdzového stavu,31c počas účinnosti 

opatrení orgánov verejného zdravotníctva,31d alebo ak je v dôsledku živelnej pohromy,31e havárie31f alebo 

inej udalosti ohrozujúcej životy alebo zdravie zamestnancov alebo študentov fakulty alebo ohrozujúcej 

majetok UK v správe fakulty (ďalej len „krízová situácia“) obmedzená fyzická prítomnosť členov 

akademického senátu, členov kolektívneho orgánu akademického senátu, členov študentskej komory 

alebo pozvaných hostí na akademickej pôde UK v správe fakulty, zasadnutie akademického senátu, jeho 

kolektívneho orgánu alebo študentskej komory možno uskutočniť 

a) na inom vhodnom mieste na akademickej pôde UK mimo správy fakulty alebo 

b) prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 

(ďalej len „telekonferencia“) bez fyzickej prítomnosti členov akademického senátu, členov kolektívneho 

orgánu akademického senátu, členov študentskej komory pozvaných hostí a hostí v rokovacej miestnosti. 
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(2) V čase krízovej situácie akademický senát, jeho orgány a študentská komora v rozsahu svojej 

pôsobnosti prednostne prerokúvajú materiály zamerané na riešenie krízovej situácie a plnenie úloh 

fakulty vyplývajúcich z krízovej situácie. 

(3) Na zasadnutie akademického senátu, jeho kolektívneho orgánu alebo študentskej komory 

prostredníctvom telekonferencie sa vzťahujú ustanovenia štvrtej až jedenástej časti tohto rokovacieho 

poriadku s týmito odchýlkami:  

a) prezenčná listina zo zasadnutia sa v listinnej podobe nevyhotovuje, 

b) za prítomného na zasadnutí sa považuje člen akademického senátu, člen kolektívneho orgánu 

akademického senátu, člen študentskej komory, pozvaný hosť alebo hosť, ktorý má počas zasadnutia 

v prostriedku informačnej a komunikačnej technológie uvedený status indikujúci prítomnosť na 

prebiehajúcej telekonferencii, 

c) na zasadnutí nemožno rokovať a uznášať sa o veciach, ktoré podľa zákona o vysokých školách alebo 

tohto rokovacieho poriadku vyžadujú tajné hlasovanie,  

d) čl. 27 ods. 5 druhá veta sa nepoužije, 

e) verejne sa hlasuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie alebo podľa mien, 

f) ak sa verejne hlasovalo prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, každý člen 

akademického senátu môže bezprostredne po hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania 

z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia; ak akademický senát námietke vyhovie, hlasovanie sa 

opakuje, 

g) záznamy o verejných hlasovaniach členov akademického senátu vedie tajomník akademického senátu, 

h) zo zasadnutia sa namiesto zvukového záznamu vyhotovuje zvukovo-obrazový záznam; to neplatí, ak sa 

zasadnutie uskutočňuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, ktoré neumožňujú prenos 

obrazu. 

(4) Zo zasadnutia akademického senátu uskutočňovaného prostredníctvom telekonferencie fakulta 

zabezpečuje verejný priamy prenos prostredníctvom svojho webového sídla.31g 

(5) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a postupe prijímania uznesení na zasadnutí 

akademického senátu, jeho kolektívneho orgánu alebo študentskej komory uskutočňovanom 

prostredníctvom telekonferencie, určuje 

a) predseda akademického senátu v pozvánke na zasadnutie akademického senátu, 

b) predseda akademického senátu v pozvánke na zasadnutie predsedníctva, 

c) predseda komisie v pozvánke na zasadnutie komisie, 

d) predseda študentskej komory v pozvánke na zasadnutie študentskej komory. 

(6) Ak predseda akademického senátu v čase krízovej situácie nezvolá zasadnutie akademického senátu 

v lehote podľa čl. 14 ods. 4 a je obmedzená fyzická prítomnosť členov akademického senátu alebo 

pozvaných hostí v priestoroch fakulty, zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom telekonferencie v prvý 

pracovný deň po márnom uplynutí lehoty 

a) v čase, v ktorom sa obvykle konajú zasadnutia akademického senátu a 

b) prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, ktorými sa obvykle konajú zasadnutia 

akademického senátu prostredníctvom telekonferencie.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie: 

„31a § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie: 

„31b Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31c znie: 

„31c Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 31d znie: 

„31d Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31e znie: 

„31e § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31f znie: 

„31f § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31g znie: 

„31g Podľa § 108 ods. 10 zákona o vysokých školách sa zasadnutie akademického senátu považuje za 

verejné aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí jeho verejný priamy prenos.“. 

Doterajšia trinásta časť sa označuje ako štrnásta časť. 

27. V čl. 50 ods. 1 sa za slovo „jeho“ vkladá slovo „kolektívneho“. 

28. V čl. 50 ods. 2 sa za slovo „jeho“ vkladá slovo „kolektívneho“. 

29. V čl. 51 ods. 1 sa za slovo „jeho“ vkladá slovo „kolektívneho“. 

30. Za článok 52 sa vkladá nový článok 52a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 52a 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Ak funkčné obdobie podpredsedu akademického senátu za jeho študentskú komoru a podpredsedu 

študentskej komory uplynie odo dňa účinnosti dodatku č. 4 tohto rokovacieho poriadku a technické 

podmienky neumožňujú vykonať riadne voľby do študentskej komory na funkčné obdobie od 1. júna 

2020 do 31. mája 2022, funkčné obdobie podpredsedu akademického senátu za jeho študentskú komoru a 

podpredsedu študentskej komory skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po 

skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19.  

(2) Ak počas obdobia podľa odseku 1 budú vykonané riadne voľby do študentskej komory na nové 

funkčné obdobie, funkčné obdobie podpredsedu akademického senátu za jeho študentskú komoru 

a podpredsedu študentskej komory sa skončí dňom riadnych volieb.“. 

31. V prílohe Rokovacieho poriadku akademického senátu fakulty sa doterajší vzor obalu materiálu, 

návrhu uznesenia a  stanovísk orgánov akademického senátu k materiálu a nahrádza novým vzorom obalu 

materiálu, návrhu uznesenia a stanovísk orgánov akademického senátu k materiálu: 
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

Materiál na 12. riadne zasadnutie  

Akademického senátu FMFI UK 

dňa 27. 04. 2020 

 

 

 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK 

__________________________________________________ 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK. 

3. Dôvodová správa. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracoval: 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

predseda AS FMFI UK tajomník AS FMFI UK 
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Stanoviská orgánov AS FMFI UK 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál bol prerokovaný  

na 17. riadnom zasadnutí dňa 06.03.2020 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK 
komisia nebola uznášaniaschopná 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 02.03.2020) 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť s pripomienkami 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 02.03.2020) 

Mandátová komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(prerokované na 12. zasadnutí 09.03.2020) 

Pedagogická komisia AS FMFI UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 
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Čl. II 

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

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Akademického senátu FMFI UK 

 

 


