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Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do 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. 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 

Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK schválené akademickým senátom fakulty dňa  

1. Za článok 6 sa vkladá nový článok 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 6a 

Osobitné ustanovenia o funkčnom období v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu  

alebo výnimočného stavu 

(1) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu, ktoré uplynie v čase mimoriadnej 

situácie,10a núdzového stavu10b alebo výnimočného stavu,10c sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ak 

technické podmienky neumožňujú vykonať riadne voľby do príslušnej komory akademického senátu. Ak 

počas tohto obdobia budú vykonané riadne voľby do príslušnej komory akademického senátu na nové 

funkčné obdobie, funkčné obdobie doterajších členov príslušnej komory akademického senátu sa skončí 

dňom riadnych volieb.10d 

(2) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu zvolených v riadnych voľbách, 

ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu uskutočnili až po 

skončení funkčného obdobia členov príslušnej komory akademického senátu v predchádzajúcom 

funkčnom období,  

a) začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni riadnych volieb a 

b) trvá do 31. mája príslušného roka, v ktorom by skončilo funkčné obdobie členov príslušnej komory 

akademického senátu, ktorí by boli zvolení v riadnych voľbách do príslušnej komory akademického 

senátu, ak by nebola vyhlásená mimoriadnej situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav. 

(3) Ak je v čase mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu znemožnená fyzická 

prítomnosť členov študentskej komory v priestoroch fakulty, člen študentskej komory môže písomnú 

žiadosť o pozastavenie členstva v akademickom senáte podať v elektronickej podobe prostredníctvom 

elektronickej pošty odoslanej z konta elektronickej pošty, ktoré mu pridelila UK (univerzitné e-mailové 

konto). Člen študentskej komory žiadosť adresuje predsedovi Mandátovej komisie AS.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie: 

„10a § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie: 

„10b 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 10c znie: 

„10c 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 10d znie: 

„10d § 108e ods. 1 zákona o vysokých školách.“. 

2. V čl. 13 ods. 2 sa slová „v priestoroch fakulty“ nahrádzajú slovami „na akademickej pôde UK v správe 

fakulty“. 

3. Za článok 26 sa vkladá nový článok 26a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 26a 

Osobitné ustanovenia o riadnych voľbách v čase krízovej situácie 

(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,19a výnimočného stavu19b alebo núdzového stavu,19c počas účinnosti 

opatrení orgánov verejného zdravotníctva,19d alebo ak je v dôsledku živelnej pohromy,19e havárie19f 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 

akademickej obce fakulty na akademickej pôde UK v správe fakulty, 

a) akademický senát môže zmeniť dni konania riadnych volieb,  

b) volebná komisia môže predĺžiť lehotu na podávanie návrhov kandidátov; to neplatí, ak pôvodná lehota 

na podávanie návrhov kandidátov už uplynula, alebo 

c) volebná komisia môže zmeniť čas konania volieb alebo volebné miesto. 

(2) Zmenu dní konania riadnych volieb, predĺženie lehoty na podávanie návrhov kandidátov alebo zmenu 

času konania volieb alebo volebného miesta možno vykonať aj opakovane. Nové dni konania riadnych 

volieb nesmú predchádzať pôvodne určeným dňom. 

(3) O skutočnostiach podľa odsekov 1 a 2 volebná komisia bezodkladne informuje členov akademickej 

obce fakulty spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

(4) Právne účinky úkonov navrhovateľov, kandidátov, členov akademickej obce, volebnej komisie, 

predsedu volebnej komisie, predsedu akademického senátu alebo Mandátovej komisie AS vykonané 

podľa tohto poriadku voľby mimo času krízovej situácie zostávajú zachované.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 

„19a § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie: 

„19b 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 19c znie: 

„19c 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“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie: 

„19d 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 19e znie: 

„19e § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19f znie: 

„19f § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov.“. 

4. Nadpis čl. 31 znie: „Dočasné voľby do akademického senátu“. 

5. Nadpis čl. 34 znie: „Doplňujúce voľby do akademického senátu“. 
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6. Nadpis čl. 43 znie: „Voľby do Študentskej rady vysokých škôl“. 

7. Za článok 50a sa vkladá nový článok 50b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 50b 

Prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Ak funkčné obdobie členov študentskej komory uplynie odo dňa účinnosti dodatku č. 4 týchto zásad 

volieb a technické podmienky neumožňujú vykonať riadne voľby do študentskej komory na funkčné 

obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2022, funkčné obdobie členov študentskej komory zvolených na 

funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2020 skončí uplynutím posledného dňa tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak počas tohto obdobia budú vykonané riadne voľby 

do študentskej komory na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie členov študentskej komory sa skončí 

dňom riadnych volieb.31 

(2) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 alebo bezprostredne po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na vyhlásenie 

a) riadnych volieb a určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie nevzťahujú lehoty podľa 

čl. 12, 

b) dodatočných volieb, určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie nevzťahujú lehoty 

podľa čl. 31 ods. 1 a 2, 

c) doplňujúcich volieb, určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie nevzťahujú lehoty 

podľa čl. 34 ods. 3 a 4, 

d) vyhlásenie hlasovania o odvolaní, určenie dní ich konania a zvolenie členov komisie pre hlasovanie 

o odvolaní nevzťahujú lehoty podľa čl. 37 ods. 1.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 

„31 § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách.“. 

 

 

Čl. II 

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

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


