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Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Dôvodová správa k návrhu uznesenia. 

3. Harmonogram riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 12 a čl. 50b Zásad volieb do Akademického senátu 

FMFI UK 

a) vyhlasuje riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné 

obdobie do 31. mája 2022, 

b) určuje dni konania riadnych volieb na 13. a 14. októbra 2020 (utorok a streda), 

c) volí študentskú volebnú komisiu v zložení (najmenej 4 členovia akademickej obce fakulty). 

 

 

 

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 je zaradený  

na 22. riadne zasadnutie dňa 19.06.2020 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK ----- 

Mandátová komisia AS FMFI UK 
odporúča schváliť 

(prerokované na 13. zasadnutí 08.06.2020) 

Pedagogická komisia AS FMFI UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 
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Dôvodová správa k návrhu uznesenia  

 

Podľa čl. 3 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „Zásady volieb“) je 

funkčné obdobie členov študentskej komory Akademického senátu FMFI UK dvojročné, pričom 

každý rok sa volí jedna polovica jej členov (t.j. 5 členov).  

 

Funkčné obdobie členov študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa končí 31. mája 

príslušného roka. 

 

Podľa § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách sa funkčné obdobie členov študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK 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 na nové funkčné obdobie, 

funkčné obdobie sa skončí dňom riadnych volieb. 

 

V riadnych voľbách do študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa uplatňuje princíp tzv. 

„kĺzavého mandátu“ spočívajúci v každoročnej obmene jednej polovice členov študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK pri zachovaní dvojročného trvania mandátu „študentských senátorov“. 

 

Vyhlásenie riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK upravuje čl. 12 Zásad volieb: 

• riadne voľby do príslušnej komory Akademického senátu FMFI UK sa konajú v posledných 

60 dňoch funkčného obdobia jej členov,  

• riadne voľby sa môžu konať iba vo výučbovej časti semestra a trvať najmenej dva a najviac 

štyri pracovné dni, 

• Akademický senát FMFI UK vyhlási riadne voľby, určí dni ich konania a zvolí členov volebnej 

komisie najneskôr 30 dní pred ich konaním. 

 

Kreovanie volebných komisií upravuje čl. 10 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK: 

• pre voľby do študentskej komory sa ustanovuje volebná komisia pre voľby do študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK (skrátené označenie: „študentská volebná komisia“), 

• študentská volebná komisia musí mať najmenej štyroch členov; ak sa počet členov volebnej 

komisie zníži pod minimálny počet, chýbajúcich členov volebnej komisie bezodkladne vymenuje 

predseda Akademického senátu FMFI UK, 

• členom volebnej komisie môže byť len volič (t.j. člen akademickej obce fakulty); členmi 

študentskej volebnej komisie sú spravidla voliči do študentskej komory AS FMFI UK, 

• funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s členstvom v Mandátovej komisii AS FMFI UK a 

s kandidatúrou do Akademického senátu FMFI UK. 

 

Voľbu členov volebných komisií upravuje čl. 33 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK; 

členovia volebných komisií sú volení spravidla verejným hlasovaním. 
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Harmonogram riadnych volieb  

do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

(prerokovaný Mandátovou komisiou AS FMFI UK na 12. zasadnutí dňa 8. júna 2020) 

 

29. júna 2020 (pondelok)  15. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK 

vyhlásenie riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022 

voľba členov študentskej volebnej komisie 

 

 

do 21. septembra 2020 (pondelok) 

uskutočnenie prvého zasadnutia študentskej volebnej komisie (zasadnutie zvolá predseda ŠKAS-u) 

 

Študentská volebná komisia na prvom zasadnutí  

 

a) určí si dohodou spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu;  

ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda študentskej volebnej komisie žrebom (žrebovanie 

riadi najstarší prítomný člen volebnej komisie), 

b) uznesením určí lehotu na podávanie návrhov na kandidátov;  

lehota na podávanie návrhov musí byť minimálne štrnásťdňová a musí sa končiť medzi štrnástym a 

siedmym dňom pred dňom konania riadnych volieb (čl. 15 ods. 6 Zásad volieb do AS), 

c) schváli odporúčaný vzor návrhu kandidáta („návrhový formulár“), 

d) prerokuje spôsob informovania voličov o vyhlásení volieb, náležitostiach návrhov kandidátov a 

lehotách určených na ich podávanie. 

 

Odporúča sa, aby lehota na podávanie návrhov na kandidátov bola študentskou volebnou komisiou určená 

na obdobie od 21. septembra 2020 (pondelok) do 6. októbra 2020 (utorok), 13.00 hod. 

 

 

Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov na kandidátov študentská volebná komisia 

a) preskúma, či podané návrhy kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a rozhodne o zaradení 

kandidátov na kandidátku, 

b) schváli vzor (vzory) hlasovacích lístkov, 

c) upraví podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane a vyhradí miesto na umiestňovanie volebných 

plagátov, 

d) určí čas konania volieb a volebné miesto, 

e) určí lehotu na podávanie námietok ku kandidátke (lehota nemôže byť kratšia ako 48 hodín a dlhšia ako 

96 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty). 

 

podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS FMFI UK (námietky ku kandidátke) 

 

5. októbra 2020 (pondelok) 

zasadnutie Mandátovej komisie AS FMFI UK – schválenie zoznamu voličov 

 

podľa potreby - mimoriadne zasadnutie Mandátovej komisie AS FMFI UK 

námietky k údajom v zozname voličov 

 

13. a 14. októbra 2020 (utorok, streda) 

dni konania riadnych volieb do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 
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14. októbra 2020 (streda) 

a) volebná komisia bez zbytočného odkladu po vyhotovení zápisnice o priebehu hlasovania a výsledkoch 

riadnych volieb túto zverejní spôsobom podľa čl. 14 ods. 2 Zásad volieb do AS FMFI UK, 

b) volebná komisia zapečatí volebné spisy a odovzdá ich tajomníkovi AS FMFI UK do úschovy. 

 

 

do 21. októbra 2020 (streda) 

(7 kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty) 

lehota na podávanie písomných námietok členmi akademickej obce fakulty voči priebehu riadnych volieb 

alebo zneniu zápisnice 

 

 

23. októbra 2020 (piatok) 

zasadnutie Mandátovej komisie AS FMFI UK s programom: 

• overenie platnosti riadnych volieb do Študentskej komory AS FMFI UK, 

• vydanie osvedčení o zvolení kandidátom zvoleným za členov Študentskej komory AS FMFI UK, 

• prerokovanie organizačno-technického zabezpečenia ustanovujúceho zasadnutia ŠKAS FMFI UK 

pre volebné obdobie 2020 - 2021 (za účasti predsedu študentskej volebnej komisie a tajomníka 

AS FMFI UK). 

 

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          * 

 

 

26. októbra 2020 (pondelok) 

predpokladaný termín ustanovujúceho zasadnutia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

pre volebné obdobie 2020 - 2021 (zasadnutie zvolá predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK) 


