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Dodatok č. 2 k Poriadku voľby kandidáta na dekana 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
Poriadok voľby kandidáta na dekana fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa
20. novembra 2017 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto:
1. V preambule vnútorného predpisu sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a číslo 10 sa
nahrádza číslom 11.
2. V čl. 1 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „a“.
3. V čl. 1 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a súčasne sa čl. 1 ods. 1 dopĺňa novým
písmenom h), ktoré znie:
„h) spôsobe navrhovania kandidáta, ktorý má byť rektorom UK poverený výkonom funkcie dekana do
vymenovania nového dekana.“.
4. V čl. 3 ods. 1 sa za slovom „dní“ vkladajú slová „a najviac 120 dní“.
5. V čl. 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak
akademický senát už vyhlásil voľbu kandidáta na dekana spôsobom podľa odseku 1“.
6. V čl. 9 ods. 1 sa za slovo „termín“ vkladajú slová „a miesto“.
7. V čl. 15 ods. 4 sa slová „do 48 hodín“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 14 dní“.
8. V čl. 16 ods. 6 sa slová „do 48 hodín“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 14 dní“.
9. Za článok 18 sa vkladajú nové články 18a a 18b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Čl. 18a
Osobitné ustanovenia o voľbe kandidáta na dekana v čase krízovej situácie
(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,23a výnimočného stavu23b alebo núdzového stavu,23c počas účinnosti
opatrení orgánov verejného zdravotníctva,23d alebo ak je v dôsledku živelnej pohromy,23e havárie23f 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, ostatných zamestnancov fakulty alebo kandidátov pre voľbu na akademickej
pôde UK v správe fakulty,
a) akademický senát môže zmeniť termín alebo miesto konania volebného zasadnutia akademického
senátu alebo skutočnosti podľa čl. 3 ods. 3 písm. c),
b) volebná komisia môže predĺžiť lehotu na podávanie návrhov kandidátov; to neplatí, ak pôvodná lehota
na podávanie návrhov kandidátov už uplynula,
c) volebná komisia môže zmeniť termín alebo miesto konania zhromaždenia, alebo
d) volebná komisia môže určiť, že zhromaždenie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie alebo
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
2

(2) Zmenu termínu alebo miesta konania volebného zasadnutia akademického senátu, zmenu skutočností
podľa čl. 3 ods. 3 písm. c), predĺženie lehoty na podávanie návrhov kandidátov alebo zmenu termínu
alebo miesta konania zhromaždenia možno vykonať aj opakovane. Nový termín konania volebného
zasadnutia akademického senátu alebo nový termín konania zhromaždenia nesmie predchádzať pôvodne
určenému termínu.
(3) O skutočnostiach podľa odsekov 1 a 2 volebná komisia bezodkladne informuje členov akademickej
obce fakulty spôsobom podľa čl. 4 ods. 2.
(4) Právne účinky úkonov kandidátov pre voľbu, navrhovateľov, členov akademickej obce, volebnej
komisie, predsedu volebnej komisie, predsedu akademického senátu alebo predsedníctva akademického
senátu vykonané podľa tohto poriadku voľby mimo času krízovej situácie zostávajú zachované.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b 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 23c znie:
„23c 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 23d znie:
„23d 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 23e znie:
„23e § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23f znie:
„23f § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.“.
Čl. 18b
Spôsob navrhovania kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana
(1) Ak fakulta nemá dekana,23g akademický senát navrhuje rektorovi UK osobu, ktorá má byť poverená
výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana (ďalej len „osoba poverená výkonom funkcie
dekana“), najviac na šesť mesiacov.24
(2) Predseda akademického senátu bezodkladne po tom, čo sa uprázdnila funkcia dekana, zvolá
mimoriadne zasadnutie akademického senátu.24a Voľba kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie
dekana je samostatným bodom programu mimoriadneho zasadnutia akademického senátu.
(3) Právo navrhovať kandidáta na kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana majú členovia
akademického senátu a prodekani fakulty. Navrhnutý kandidát musí vysloviť písomný súhlas so svojou
kandidatúrou. Lehotu, náležitosti a spôsob podávania návrhov kandidátov určí predseda akademického
senátu v pozvánke na mimoriadne zasadnutie akademického senátu.
(4) Predseda akademického senátu v súčinnosti s tajomníkom akademického senátu zabezpečí
rozmnoženie hlasovacích lístkov pre príslušné kolo voľby kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie
dekana v potrebnom počte. Na náležitosti hlasovacieho lístka sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 10
ods. 2 a 3.
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(5) Voľba kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana sa uskutočňuje tajným hlasovaním.24b
(6) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku
kandidáta označí tú alternatívu, za ktorú hlasuje („za“, „proti“, „zdržiavam sa“). Člen akademického
senátu môže označiť možnosťou „za“ najviac jedného kandidáta; hlasovací lístok, na ktorom je
možnosťou „za“ označený väčší počet ako jeden kandidát, je neplatný. Ak člen akademického senátu pri
niektorom z kandidátov neoznačí žiadnu možnosť, platí, že sa pri danom kandidátovi zdržiava
hlasovania.24c
(7) V prvom kole voľby je za kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana zvolený kandidát,
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasom všetkých členov akademického senátu.
(8) 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.
(9) 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.
(10) V druhom kole voľby je kandidátom na osobu poverenú výkonom funkcie dekana zvolený kandidát,
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.
(11) Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na osobu poverenú výkonom funkcie
dekana, predseda akademického senátu preruší mimoriadne zasadnutie akademického senátu na 30 minút
a vyhlási novú voľbu kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana. V novej voľbe možno
navrhnúť aj nezvolených kandidátov.
(12) Predseda akademického senátu uznesenie akademického senátu, ktorým bol zvolený kandidát na
osobu poverenú výkonom funkcie dekana, bez zbytočného odkladu zašle rektorovi UK a zverejní ho na
webovom sídle fakulty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23g znie:
„23g Ide najmä o nasledovné prípady:
i. úradujúcemu dekanovi sa skončil výkon jeho funkcie v dôsledku uplynutia funkčného obdobia
a akademický senát včas nezvolil kandidáta na dekana,
ii. úradujúcemu dekanovi sa skončil výkon jeho funkcie v dôsledku uplynutia funkčného obdobia
a rektor UK nevymenoval do funkcie dekana fakulty kandidáta na dekana zvoleného
akademickým senátom,
iii. výkon funkcie dekana sa skončil pred uplynutím jeho funkčného obdobia v dôsledku odvolania,
iv. výkon funkcie dekana sa skončil pred uplynutím jeho funkčného obdobia v dôsledku smrti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24 § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, čl. 17 ods. 4 písm. a) Štatútu FMFI UK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a Čl. 16 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
„24b § 27 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 18 ods. 6 Štatútu FMFI UK.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c 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.“.
10. V čl. 19 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
11. Článok 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak tento poriadok voľby neobsahuje v čl. 18b osobitné ustanovenia, použijú sa na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia akademického senátu a rokovanie počas mimoriadneho zasadnutia
akademického senátu, na ktorom sa uskutočňuje voľba kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie
dekana, všeobecné ustanovenia Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.“.

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

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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