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Poriadok voľby kandidáta na dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky (ďalej len „poriadok voľby“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“),
vydaný podľa:
• § 33 ods. 2 písm. g) 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. 10 Štatútu FMFI UK.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento poriadok voľby upravuje podrobnosti1 o
a) vyhlasovaní voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty (ďalej len „kandidát na dekana“),
b) postavení a úlohách volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana,
c) spôsobe podávania návrhov kandidátov na kandidáta na dekana (ďalej len „kandidát pre
voľbu“),
d) overovaní návrhov kandidátov pre voľbu (ďalej len „návrh kandidáta“),
e) predstavovaní kandidátov pre voľbu na zhromaždení členov akademickej obce fakulty,
f) príprave a priebehu tajného hlasovania na zasadnutí akademického senátu fakulty, na ktorom
prebieha voľba kandidáta na dekana (ďalej len „volebné zasadnutie akademického senátu“),
g) oznamovaní výsledkov voľby kandidáta na dekana a
h) spôsobe navrhovania kandidáta, ktorý má byť rektorom UK poverený výkonom funkcie dekana
do vymenovania nového dekana.
(2) Spôsob voľby kandidáta na dekana rámcovo upravuje čl. 23 Štatútu FMFI UK.
(3) Kandidáta na dekana volí Akademický senát FMFI UK (ďalej len „akademický senát“)
priamym tajným hlasovaním.2
Čl. 2
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana
(1) Pre voľbu kandidáta na dekana sa zriaďuje volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana
(ďalej len „volebná komisia“).
(2) Volebná komisia musí mať najmenej troch členov. Počet členov volebnej komisie určí
akademický senát v uznesení o vyhlásení voľby kandidáta na dekana.
(3) Členom volebnej komisie môže byť len člen akademickej obce fakulty. Predsedom
a podpredsedom volebnej komisie môže byť len člen akademického senátu.
(4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou vo voľbe kandidáta na dekana.
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Čl. 23 ods. 11 Štatútu FMFI UK.
§ 27 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 23 ods. 1 Štatútu FMFI UK.
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(5) Členstvo vo volebnej komisii zaniká
a) dňom, kedy člen volebnej komisie prestal byť členom akademickej obce fakulty,
b) dňom, kedy člen volebnej komisie podal kandidatúru vo voľbe kandidáta na dekana,
c) dňom doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa funkcie v listinnej alebo elektronickej
podobe predsedovi volebnej komisie alebo predsedovi akademického senátu,
d) dňom odvolania z funkcie akademickým senátom.
(6) Členstvo všetkých členov volebnej komisie zaniká dňom vymenovania zvoleného kandidáta
na dekana do funkcie dekana fakulty.
(7) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej
členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov
volebnej komisie. O priebehu zasadnutia vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(8) Prvé zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej ustanovení;
zasadnutie volebnej komisie zvolá predseda akademického senátu. Ďalšie zasadnutia volebnej
komisie zvoláva a vedie predseda volebnej komisie.
(9) Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí dohodou spomedzi svojich členov, ktorí
sú členmi akademického senátu, predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda
a podpredseda volebnej komisie žrebom. Žrebovanie riadi najstarší prítomný člen volebnej komisie.
(10) Podpredseda volebnej komisie zastupuje predsedu volebnej komisie
a) v plnení úloh, ktorými ho poverí,
b) v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie
alebo neobsadenia funkcie predsedu volebnej komisie.
(11) Ak volebná komisia nemá predsedu ani podpredsedu, poverí predseda akademického senátu
niektorého člena volebnej komisie plnením úloh predsedu volebnej komisie v plnom rozsahu.
(12) Volebná komisia organizuje a riadi priebeh voľby kandidáta na dekana, najmä
a) určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov,
b) overuje splnenie náležitostí ustanovených pre návrhy kandidátov,
c) zodpovedá za organizačnú prípravu a priebeh zhromaždenia členov akademickej obce fakulty
zvolaného za účelom predstavenia kandidátov pre voľbu,
d) určuje osobitné volebné miesto,
e) zabezpečuje správny priebeh tajného hlasovania a dbá na poriadok na osobitnom volebnom
mieste,
f) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledku voľby kandidáta na
dekana,
g) odovzdáva volebné dokumenty na archiváciu v registratúre fakulty.
(13) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o doručených návrhoch kandidátov
pred ich overením a o sčítavaní hlasov a výsledkoch voľby kandidáta na dekana v príslušnom kole
voľby pred ich oznámením.
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(14) Volebná komisia môže požiadať predsedníctvo akademického senátu o poskytnutie
odborných a metodických usmernení spojených s plnením svojich úloh.
Čl. 3
Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana a voľba členov volebnej komisie
(1) Voľbu kandidáta na dekana vyhlasuje akademický senát tak, aby sa konala v lehote najmenej
60 dní a najviac 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana.3
(2) Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľbu kandidáta
na dekana vyhlási akademický senát bez zbytočného odkladu;4 to neplatí, ak akademický senát už
vyhlásil voľbu kandidáta na dekana spôsobom podľa odseku 1.
(3) Uznesenie o vyhlásení voľby kandidáta na dekana obsahuje
a) termín a miesto konania volebného zasadnutia akademického senátu,
b) počet členov volebnej komisie (čl. 2 ods. 2),
c) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesie akademický senát.
(4) Akademický senát bezodkladne po vyhlásení voľby kandidáta na dekana podľa
predchádzajúcich odsekov zvolí členov volebnej komisie; voľba členov volebnej komisie sa
uskutoční spravidla verejným hlasovaním.5
(5) Ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod určený počet, zostávajúcich členov volebnej
komisie bezodkladne zvolí predsedníctvo akademického senátu.
Čl. 4
Informovanie členov akademickej obce fakulty
(1) Volebná komisia bezodkladne po vyhlásení voľby kandidáta na dekana informuje členov
akademickej obce fakulty o vyhlásení voľby, náležitostiach návrhov kandidátov a lehote určenej na
ich podávanie.
(2) Členom akademickej obce fakulty sa informácie podľa predchádzajúceho odseku poskytujú
najmä prostredníctvom úradnej vývesky fakulty, webového sídla fakulty a fakultnej elektronickej
pošty.
Čl. 5
Navrhovanie kandidátov pre voľbu
(1) Právo navrhovať kandidátov pre voľbu majú členovia akademickej obce fakulty (ďalej len
„navrhovateľ“).6
(2) Predseda akademického senátu môže na fakulte kandidovať na funkciu dekana po skončení
funkcie predsedu akademického senátu.7
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Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
Čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
Voľbu členov volebnej komisie upravuje čl. 33 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
Čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK.
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(3) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať
a) meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul (ďalej len „titul“)
kandidáta pre voľbu,
b) aktuálne zamestnanie kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte,
názov pracoviska fakulty alebo jeho skratka,
c) korešpondenčnú adresu kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na
fakulte, návrh kandidáta nemusí obsahovať korešpondenčnú adresu kandidáta pre voľbu,
d) e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu,
e) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na
funkciu dekana fakulty,
f) meno, priezvisko a tituly navrhovateľa,
g) pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce
fakulty,
h) študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom
študentskej časti akademickej obce fakulty,
i) dátum a podpis navrhovateľa,
j) súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov
obsiahnutých v návrhu kandidáta,
k) súhlas kandidáta pre voľbu so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov
obsiahnutých v návrhu kandidáta a osobných údajov obsiahnutých v sprievodných
dokumentoch podľa odseku 8,
l) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesenie volebná komisia.
(4) Odporúčaný vzor návrhu kandidáta (ďalej len „návrhový formulár“) pre individuálneho
navrhovateľa a pre skupinu navrhovateľov schvaľuje volebná komisia; návrhové formuláre volebná
komisia zverejní spôsobom podľa čl. 4 ods. 2.
(5) V jednom návrhu kandidáta môže jeden navrhovateľ alebo skupina navrhovateľov navrhnúť
najviac jedného kandidáta pre voľbu. Návrh kandidáta podaný skupinou členov akademickej obce
fakulty sa považuje za návrh kandidáta podaný jednotlivo každou z osôb danej skupiny členov
akademickej obce fakulty.
(6) Návrhy kandidátov sa podávajú v lehote určenej volebnou komisiou; lehota na podávanie
návrhov kandidátov musí byť minimálne štrnásťdňová a mala by spravidla končiť 14 dní pred dňom
konania volebného zasadnutia akademického senátu.
(7) Návrhy kandidátov sa adresujú predsedovi volebnej komisie a podávajú prostredníctvom
podateľne fakulty; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom
prezentačnej pečiatky na kópii návrhu kandidáta.
(8) Kandidát pre voľbu je povinný v lehote na podávanie návrhov kandidátov v elektronickej
podobe podať štruktúrovaný pracovný životopis a tézy programového vyhlásenia (ďalej len
„sprievodné dokumenty“); sprievodné dokumenty sa podávajú výlučne v PDF formáte.
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(9) Sprievodné dokumenty sa adresujú predsedovi volebnej komisie a v kópii podpredsedovi
volebnej komisie a podávajú prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty; predseda volebnej
komisie potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom.
(10) Späťvzatie podaného návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.
(11) Agitácia v prospech kandidátov pre voľbu sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích
činností.8
Čl. 6
Overovanie návrhov kandidátov
(1) Volebná komisia bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či
podané návrhy kandidátov spĺňajú náležitosti podľa predchádzajúceho článku a rozhodne o zaradení
kandidátov pre voľbu do zoznamu kandidátov pre voľbu (ďalej len „zoznam kandidátov“).
(2) Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta spĺňa všetky predpísané náležitosti, zaradí
kandidáta pre voľbu do zoznamu kandidátov.
(3) Volebná komisia do zoznamu kandidátov nezaradí kandidáta pre voľbu,
a) ktorého nenavrhla oprávnená osoba (čl. 5 ods. 1),
b) ktorý nespĺňa podmienku podľa čl. 5 ods. 2,
c) ktorého návrh kandidáta nebol podaný ustanoveným spôsobom (čl. 5 ods. 5 až 7),
d) ak kandidát pre voľbu ustanoveným spôsobom nepodal sprievodné dokumenty (čl. 5 ods. 8
a 9),
e) ak návrh kandidáta nespĺňa niektorú z podstatných náležitostí návrhu kandidáta; za podstatné
náležitosti návrhu kandidáta sa považujú:
i. meno a priezvisko kandidáta pre voľbu,
ii. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou
na funkciu dekana fakulty,
iii. meno a priezvisko navrhovateľa,
iv. podpis navrhovateľa.
(4) Ak volebná komisia zistí, že návrh kandidáta nespĺňa niektorú (niektoré) z menej podstatných
náležitostí návrhu kandidáta, volebná komisia vyzve navrhovateľa alebo kandidáta pre voľbu, aby
návrh kandidáta o tieto náležitosti v primeranej lehote, ktorú určí, doplnil alebo spresnil. Ak tak
navrhovateľ alebo kandidát pre voľbu v stanovenej lehote neučinia, volebná komisia podaný návrh
kandidáta odmietne a nezaradí kandidáta pre voľbu do zoznamu kandidátov.
(5) V zozname kandidátov sú kandidáti pre voľbu zoradení v abecednom poradí podľa ich
priezvisk s uvedením
a) poradového čísla kandidáta pre voľbu,
b) mena, priezviska a titulov kandidáta pre voľbu,
c) menoslovu navrhovateľov kandidáta pre voľbu,
8
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d) ďalších skutočností, na ktorých sa uznesenie volebná komisia.
(6) Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov spolu so sprievodnými dokumentmi spôsobom
podľa čl. 4 ods. 2.
Čl. 7
Námietky proti zoznamu kandidátov
(1) Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení kandidáta pre voľbu do zoznamu kandidátov
alebo nezaradení kandidáta pre voľbu do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek kandidát pre
voľbu alebo jeho navrhovateľ podať námietku v lehote, ktorú určí volebná komisia; lehota nemôže
byť kratšia ako 48 hodín a dlhšia ako 96 hodín od zverejnenia zoznamu kandidátov na webovom
sídle fakulty.
(2) Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej
elektronickej pošty predsedovi volebnej komisie a zároveň predsedovi akademického senátu.
(3) Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po
uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.
(4) O podaných námietkach rozhodne predsedníctvo akademického senátu bez zbytočného
odkladu, jeho rozhodnutie je konečné a volebná komisia ho vykoná bezodkladne.
Čl. 8
Vzdanie sa kandidatúry
(1) Kandidát pre voľbu sa môže vzdať svojej kandidatúry
a) písomným vyhlásením v listinnej podobe doručeným predsedovi volebnej komisie najneskôr
do otvorenia volebného zasadnutia akademického senátu,
b) ústnym vyhlásením do zápisnice na volebnom zasadnutí akademického senátu.
Vyhlásenie podľa písmena a) predseda volebnej komisie zverejní spôsobom podľa čl. 4 ods. 2.
(2) Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť.
(3) Ak je na hlasovacom lístku v príslušnom kole voľby kandidáta na dekana uvedené meno,
priezvisko a titul kandidáta pre voľbu, ktorý sa vzdal kandidatúry bezprostredne pred tajným
hlasovaním v príslušnom kole voľby kandidáta na dekana, predseda volebnej komisie túto
skutočnosť oznámi a vyhlási, že pri spočítavaní hlasov sa nebude prihliadať na voľbu tohto
kandidáta.
(4) Vyhlásením o vzdaní sa kandidatúry nie sú dotknuté výsledky voľby kandidáta na dekana
v kolách voľby kandidáta na dekana, ktoré predchádzali vyhláseniu o vzdaní sa kandidatúry.
Čl. 9
Predstavenie kandidátov pre voľbu
(1) Predstavenie kandidátov pre voľbu sa koná na zhromaždení členov akademickej obce fakulty
(ďalej len „zhromaždenie“), ktoré zvolá predseda volebnej komisie.9 Termín a miesto konania
9
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zhromaždenia určí volebná komisia; zhromaždenie sa uskutoční spravidla sedem dní pred dňom
konania volebného zasadnutia akademického senátu.
(2) Poradie vystúpení jednotlivých kandidátov pre voľbu určí volebná komisia žrebom pred
začiatkom zhromaždenia.
(3) Zhromaždenie vedie a za dodržiavanie časových limitov podľa odseku 5 zodpovedá predseda
volebnej komisie.
(4) Kandidát pre voľbu na zhromaždení vystúpi s prejavom, v ktorom uvedie podstatné údaje zo
svojho životopisu a predstaví tézy programového vyhlásenia. Bezprostredne po vystúpení kandidáta
pre voľbu nasleduje diskusia. Po skončení vystúpení všetkých kandidátov pre voľbu sa uskutoční
spoločná diskusia kandidátov pre voľbu s prítomnými členmi akademickej obce fakulty,
zamestnancami fakulty a verejnosťou.
(5) Čas vyhradený na vystúpenie kandidátov pre voľbu, maximálnu dĺžku diskusie po vystúpení
kandidáta pre voľbu, maximálnu dĺžku spoločnej diskusie kandidátov pre voľbu a ďalšie
podrobnosti o priebehu zhromaždenia určí volebná komisia v súlade s princípom rovnosti
kandidátov pre voľbu; čas vyhradený na vystúpenie kandidáta pre voľbu nesmie byť kratší ako
20 minút.
(6) O priebehu zhromaždenia sa vyhotovuje písomný záznam.10 Za vyhotovenie písomného
záznamu zodpovedá tajomník akademického senátu. Písomný záznam po jeho overení určenými
členmi volebnej komisie podpisujú predseda volebnej komisie a predseda akademického senátu.
Čl. 10
Príprava na tajné hlasovanie
(1) Predseda volebnej komisie v súčinnosti s tajomníkom akademického senátu zabezpečí
rozmnoženie hlasovacích lístkov pre príslušné kolo voľby kandidáta na dekana (ďalej len
„hlasovací lístok“) v potrebnom počte. Vzory hlasovacích lístkov schvaľuje volebná komisia.
(2) Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti pre voľbu v abecednom poradí podľa priezviska
s uvedením
a) poradového čísla kandidáta pre voľbu,
b) mena, priezviska a titulov kandidáta pre voľbu.
Všetci kandidáti pre voľbu musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka.
(3) Hlasovací lístok ďalej obsahuje
a) označenie, že ide o hlasovací lístok pre voľbu kandidáta na dekana,
b) deň konania voľby kandidáta na dekana,
c) označenie kola voľby kandidáta na dekana,
d) poučenie o spôsobe jeho správneho vyplnenia,
e) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia.

10
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(4) Za organizačnú prípravu tajného hlasovania a technické vybavenie osobitného volebného
miesta zodpovedá predseda volebnej komisie v súčinnosti s predsedom akademického senátu
a tajomníkom akademického senátu.
(5) Pred začatím každého kola voľby kandidáta na dekana skontroluje predseda volebnej komisie,
za prítomnosti členov volebnej komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje
tiež vybavenie osobitného volebného miesta, najmä či je pripravený abecedný zoznam členov
akademického senátu (ďalej len „zoznam hlasujúcich“), dostatočný počet správne predtlačených
hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby (ďalej len „obálka“) a
osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov.
Čl. 11
Volebné zasadnutie akademického senátu
(1) Volebné zasadnutie akademického senátu zvolá predseda akademického senátu na deň,
hodinu a miesto uvedené v uznesení o vyhlásení voľby kandidáta na dekana. Ak predseda
akademického senátu nezvolá volebné zasadnutie akademického senátu v lehote určenej rokovacím
poriadkom akademického senátu, volebné zasadnutie akademického senátu sa uskutoční ako
mimoriadne zasadnutie akademického senátu v čase a na mieste uvedenom v uznesení o vyhlásení
voľby kandidáta na dekana s nasledovným programom:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov zápisnice.
3. Voľba kandidáta na dekana.
4. Záver.
(2) Kandidát pre voľbu má na volebnom zasadnutí akademického senátu postavenie pozvaného
hosťa.11
(3) Voľba kandidáta na dekana je samostatným bodom programu volebného zasadnutia
akademického senátu.
(4) Na volebnom zasadnutí akademického senátu podá predseda volebnej komisie správu
o výsledkoch overenia návrhov kandidátov podľa čl. 6. Správa najmä obsahuje údaje, ktorí
kandidáti pre voľbu splnili podmienky ustanovené týmto poriadkom voľby, ktorí kandidáti pre
voľbu nesplnili podmienky ustanovené týmto poriadkom voľby a návrhy kandidátov, ktoré boli
odmietnuté (čl. 6 ods. 4).
(5) Po prednesení správy podľa odseku 4 predsedajúci12 otvorí rozpravu13 k navrhnutým
kandidátom pre voľbu.
(6) Po skončení rozpravy14 predseda volebnej komisie poučí členov akademického senátu
o spôsobe tajného hlasovania a platnej úprave hlasovacieho lístka a vyzve členov akademického
senátu, aby sa odobrali na osobitné volebné miesto.

11
12
13
14

Čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
Čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
Čl. 21 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
Čl. 24 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
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Čl. 12
Priebeh tajného hlasovania
(1) Na osobitnom volebnom mieste sa môžu pri tajnom hlasovaní zdržiavať len členovia volebnej
komisie, členovia akademického senátu a ďalšie osoby, ktorým na to udelila povolenie volebná
komisia. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh tajného
hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh tajného hlasovania,
môžu členovia volebnej komisie z osobitného volebného miesta vykázať.
(2) Ako prví hlasujú členovia volebnej komisie, ak sú zároveň členmi akademického senátu.
(3) Volebná komisia vydá členovi akademického senátu na osobitnom volebnom mieste
hlasovací lístok a obálku. Člen akademického senátu potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka a obálky
vlastnoručným podpisom v zozname hlasujúcich.
(4) Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky člen akademického senátu jednotlivo vstupuje do
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Členovi akademického senátu, ktorý nevstúpi
do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, volebná komisia tajné hlasovanie neumožní.
(5) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri mene
a priezvisku kandidáta pre voľbu označí tú alternatívu, za ktorú hlasuje („za“, „proti“, „zdržiavam
sa“). Člen akademického senátu môže označiť možnosťou „za“ najviac jedného kandidáta pre
voľbu; hlasovací lístok, na ktorom je možnosťou „za“ označený väčší počet ako jeden kandidát pre
voľbu, je neplatný. Ak člen akademického senátu pri niektorom z kandidátov pre voľbu neoznačí
žiadnu možnosť, platí, že sa pri danom kandidátovi pre voľbu zdržiava hlasovania.14a Upravený
hlasovací lístok vloží člen akademického senátu do obálky.
(6) Na požiadanie člena akademického senátu mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený
hlasovací lístok iný a vykoná o tom záznam v zozname hlasujúcich. Nesprávne upravený hlasovací
lístok člen akademického senátu znehodnotí pred členmi volebnej komisie.
(7) Člen akademického senátu hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov vkladá obálku pred volebnou komisiou do volebnej schránky.
(8) Po skončení tajného hlasovania volebná komisia na osobitnom volebnom mieste zapečatí
nevydané hlasovacie lístky, otvorí volebnú schránku a pristúpi k zisťovaniu výsledkov voľby
kandidáta na dekana.
(9) Na právoplatnosť voľby kandidáta na dekana je potrebná prítomnosť najmenej dvoch tretín
všetkých členov akademického senátu.15 Za počet prítomných členov akademického senátu sa
považuje počet vydaných hlasovacích lístkov a obálok podľa záznamov v zozname hlasujúcich.
Čl. 13
Zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po prvom kole
(1) Na mieste, kde volebná komisia sčítava hlasy, môžu byť okrem členov volebnej komisie
prítomní iba členovia predsedníctva akademického senátu a ďalšie osoby, ktorým na to udelila
povolenie volebná komisia.
14a

15

Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak člen akademického senátu pri všetkých kandidátoch pre voľbu neoznačí
žiadnu možnosť. Takto upravený hlasovací lístok je platný a platí, že sa člen akademického senátu pri všetkých
kandidátoch pre voľbu zdržiava hlasovania.
Čl. 23 ods. 5 Štatútu FMFI UK.
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(2) Volebná komisia sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname hlasujúcich.
Neúradné obálky a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálkach, volebná komisia vylúči.
(3) Neplatný je hlasovací lístok, ak člen akademického senátu
a) upravil hlasovací lístok iným ako predpísaným spôsobom (čl. 12 ods. 5) alebo
b) vyjadril svoju voľbu na inom ako vydanom tlačive.
(4) Ak je v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky v danej obálke
neplatné.
(5) Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na platnosť hlasovacieho lístka,
pokiaľ sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje k zisteniu prejavu vôle člena akademického senátu
upraviť hlasovací lístok platným spôsobom podľa čl. 12 ods. 5. Na prečiarknutie a dopisovanie
hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(6) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka a obálky volebná komisia
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Rozhodnutie volebnej komisie je konečné.
Čl. 14
Vyhlásenie výsledkov voľby kandidáta na dekana po prvom kole
(1) Predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi akademickému senátu
a) počet členov akademického senátu, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a obálka,
b) počet členov akademického senátu, ktorí odovzdali obálku,
c) počet neplatných hlasovacích lístkov,
d) počet platných hlasovacích lístkov,
e) počet členov akademického senátu, ktorí hlasovali za navrhnutých kandidátov pre voľbu, proti
navrhnutým kandidátom pre voľbu a počet členov akademického senátu, ktorí sa hlasovania
zdržali.
(2) Ak je navrhnutý iba jeden kandidát pre voľbu, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná
väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu
hlasov, uskutoční sa bezodkladne druhé kolo voľby kandidáta na dekana.16
(3) Ak je kandidátov pre voľbu viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu
hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole
požadovanú väčšinu hlasov, koná sa bezodkladne druhé kolo voľby kandidáta na dekana. 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 len títo
kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa
umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a
druhom mieste do druhého kola.17
(4) Na základe oznámenia podľa odseku 1 predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie
vyhlási výsledok voľby kandidáta na dekana po prvom kole voľby. Ak nebol v prvom kole voľby
16
17
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zvolený kandidát na dekana, predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi, ktorí
kandidáti postupujú do druhého kola voľby kandidáta na dekana.
Čl. 15
Druhé kolo voľby kandidáta na dekana
(1) Na priebeh tajného hlasovania v druhom kole voľby kandidáta na dekana sa použijú
ustanovenia čl. 12 rovnako; rozprava sa pred druhým kolom voľby kandidáta na dekana nekoná, ak
akademický senát nerozhodne inak.
(2) Na zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po druhom kole voľby sa použijú
ustanovenia čl. 13 rovnako.
(3) Na oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana po druhom kole voľby sa použije
ustanovenie čl. 14 ods. 1 rovnako.
(4) Ak bol pred prvým kolom voľby kandidáta na dekana navrhnutý iba jeden kandidát pre
voľbu, v druhom kole voľby kandidáta na dekana postačuje na jeho zvolenie nadpolovičná väčšina
hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol
zvolený kandidát na dekana, akademický senát najneskôr do 14 dní vyhlási novú voľbu kandidáta
na dekana.18
(5) Ak bolo pred prvým kolom voľby kandidáta na dekana navrhnutých viac kandidátov pre
voľbu, v druhom kole voľby kandidáta na dekana je zvolený ten kandidát, ktorý získa trojpätinovú
väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska
v druhom kole požadovanú väčšinu hlasov, do tretieho kola voľby kandidáta na dekana postupujú
kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola (čl. 14 ods. 3 tretia až
piata veta).19
(6) Na základe oznámenia podľa odseku 3 predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie
vyhlási výsledok voľby kandidáta na dekana po druhom kole voľby. Ak nebol v druhom kole voľby
zvolený kandidát na dekana, predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi, ktorí
kandidáti postupujú do tretieho kola voľby kandidáta na dekana.
Čl. 16
Tretie alebo ďalšie kolo voľby kandidáta na dekana
(1) Na priebeh tajného hlasovania v treťom alebo ďalšom kole voľby kandidáta na dekana sa
použijú ustanovenia čl. 12 rovnako; rozprava sa pred tretím alebo ďalším kolom voľby kandidáta na
dekana nekoná, ak akademický senát nerozhodne inak.
(2) Na zisťovanie výsledkov voľby kandidáta na dekana po treťom alebo ďalšom kole voľby sa
použijú ustanovenia čl. 13 rovnako.
(3) Na oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana po treťom alebo ďalšom kole voľby sa
použijú ustanovenia čl. 14 ods. 1 rovnako.
(4) Na zvolenie kandidáta na dekana v treťom alebo ďalšom kole voľby kandidáta na dekana
postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov akademického senátu; do ďalších kôl
18
19
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voľby kandidáta na dekana postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia
do druhého kola (čl. 14 ods. 3 tretia až piata veta).20
(5) Na základe oznámenia podľa odseku 3 predseda alebo iný poverený člen volebnej komisie
vyhlási výsledok voľby kandidáta na dekana po treťom alebo ďalšom kole voľby. Ak nebol
v treťom alebo ďalšom kole voľby zvolený kandidát na dekana, predseda alebo iný poverený člen
volebnej komisie oznámi, ktorí kandidáti postupujú do štvrtého alebo ďalšieho kola voľby
kandidáta na dekana.
(6) Ak podľa postupu uvedeného v odseku 5 nebol najneskôr v piatom kole voľby kandidáta na
dekana zvolený kandidát na dekana, akademický senát najneskôr do 14 dní vyhlási novú voľbu
kandidáta na dekana.21
Čl. 17
Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledku voľby kandidáta na dekana
(1) Volebná komisia bezodkladne po poslednom kole voľby kandidáta na dekana vyhotoví
písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledku voľby kandidáta na dekana (ďalej len
„zápisnica“) v potrebnom počte rovnopisov. Zápisnicu podpisuje predseda, podpredseda a ostatní
členovia volebnej komisie.
(2) Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody
nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť.
(3) Zápisnica obsahuje
a) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie,
b) mená, priezviská a tituly kandidátov pre voľbu,
c) mená, priezviská a tituly navrhovateľov jednotlivých kandidátov pre voľbu,
d) výrok a odôvodnenie postupu podľa čl. 6 ods. 3 a 4,
e) deň, hodinu a miesto konania volebného zasadnutia akademického senátu a osobitné volebné
miesto,
f) počet všetkých členov akademického senátu,
g) počet členov akademického senátu prítomných na volebnom zasadnutí akademického senátu
podľa prezenčnej listiny,22
h) počet členov akademického senátu, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a obálka v jednotlivých
kolách voľby kandidáta na dekana,
i) počet členov akademického senátu, ktorí odovzdali obálku v jednotlivých kolách voľby
kandidáta na dekana,
j) počet neplatných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,
k) počet platných hlasovacích lístkov v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana,
l) počet členov akademického senátu, ktorí v jednotlivých kolách voľby kandidáta na dekana
hlasovali za navrhnutých kandidátov pre voľbu, proti navrhnutým kandidátom pre voľbu a
počet členov akademického senátu, ktorí sa hlasovania zdržali,
20
21
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Čl. 23 ods. 8 Štatútu FMFI UK.
Čl. 23 ods. 9 Štatútu FMFI UK.
Čl. 12 ods. 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.

12

m) meno, priezvisko a titul zvoleného kandidáta na dekana alebo konštatácia o nezvolení
kandidáta na dekana,
n) výrok, či voľba kandidáta na dekana bola v súlade s týmto poriadkom voľby a inými
vnútornými predpismi fakulty, vnútornými predpismi UK a právnym poriadkom Slovenskej
republiky,
o) iné skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia.
(4) Volebná komisia bezodkladne po poslednom kole voľby kandidáta na dekana zapečatí použité
hlasovacie lístky a zoznamy hlasujúcich pre jednotlivé kolá voľby kandidáta na dekana a odovzdá
ich spolu s ostatnými volebnými spismi na archiváciu v registratúre fakulty v súlade s osobitným
vnútorným predpisom UK.23
Čl. 18
Zverejnenie výsledku voľby kandidáta na dekana
(1) Volebná komisia zverejní zápisnicu bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení spôsobom
podľa čl. 4 ods. 2.
(2) Predseda akademického senátu zápisnicu bez zbytočného odkladu zašle rektorovi UK
a súčasne mu navrhne vymenovať zvoleného kandidáta na dekana do funkcie dekana fakulty.
(3) Predseda akademického senátu zašle zápisnicu na vedomie predsedovi Akademického
senátu UK.
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

23
23a
23b

23c

23d

23e
23f

Vnútorný predpis UK č. 1/2006 – Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a Registratúrny plán.
§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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.
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.
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.
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
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d) volebná komisia môže určiť, že zhromaždenie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie
alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
(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.
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.
(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
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.
24
§ 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, čl. 17 ods. 4 písm. a) Štatútu FMFI UK.
24a
Čl. 16 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK.
24b
§ 27 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 18 ods. 6 Štatútu FMFI UK.
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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.
Čl. 19
Spoločné ustanovenia
(1) Ak vznikne spor o výklad ustanovení tohto poriadku voľby alebo ak sa vyskytne situácia,
ktorá nie je v tomto poriadku voľby upravená, výklad podá alebo postup určí predsedníctvo
akademického senátu.
(2) Ak nie je v tomto poriadku voľby pre niektorý úkon volebnej komisie, predsedu volebnej
komisie, predsedu akademického senátu alebo predsedníctva akademického senátu stanovená
lehota, platí, že musia konať bezodkladne.
(3) Vedúci zamestnanci fakulty, pracoviská fakulty a tajomník akademického senátu sú povinní
poskytovať volebnej komisii súčinnosť pri vykonávaní tohto poriadku voľby.

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.
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(4) Členovia volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými
prídu do styku.24
(5) Ak tento poriadok voľby neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na zvolanie volebného
zasadnutia akademického senátu a rokovanie počas volebného zasadnutia akademického senátu
všeobecné ustanovenia Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
(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. 20
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto poriadku voľby sa zrušuje Poriadok voľby kandidáta na
dekana FMFI UK zo dňa 21. 10. 2013.
(2) Tento poriadok voľby nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým
senátom FMFI UK.
(3) Dodatok č. 1 k poriadku voľby nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom fakulty, dňa 28. januára 2019.
(4) Dodatok č. 2 k poriadku voľby nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom fakulty, dňa 27. apríla 2020.

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

24

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

§ 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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