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Dodatok č. 5 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 9. marca 

2015 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. Článok 26a vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 26a 

Osobitné ustanovenia o riadnych voľbách v čase krízovej situácie 

(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,19a núdzového stavu 19b alebo výnimočného 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 alebo prerušiť jej plynutie; 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, prerušenie 

plynutia lehoty na podávanie návrhov kandidátov, zmenu času konania volieb alebo volebného miesta 

možno vykonať aj opakovane. Nové dni konania riadnych volieb nesmú predchádzať pôvodne určeným 

dňom. 

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

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

vykonané podľa týchto zásad volieb mimo času krízovej situácie zostávajú zachované. 

(4) Ak v čase krízovej situácie plynie lehota na podávanie návrhov kandidátov a rektor alebo dekan 

prikáže na fakulte uskutočňovať vzdelávacie činnosti na väčšine študijných programov niektorého stupňa 

štúdia dištančnou metódou, 

a) plynutie lehoty na podávanie návrhov kandidátov sa prerušuje prvým dňom uskutočňovania 

vzdelávacích činností dištančnou metódou, 

b) lehota na podávanie návrhov kandidátov začína opätovne plynúť dňom obnovenia uskutočňovania 

vzdelávacích činností prezenčnou metódou vo výučbovej časti semestra, 

c) dni konania riadnych volieb sa posúvajú o počet dní, počas ktorých bolo plynutie lehoty na podávanie 

návrhov kandidátov prerušené. 

(5) Ak v čase krízovej situácie uplynula lehota na podávanie návrhov kandidátov a rektor alebo dekan 

prikáže na fakulte uskutočňovať vzdelávacie činnosti na väčšine študijných programov niektorého stupňa 

štúdia dištančnou metódou, dni konania riadnych volieb sa posúvajú o počet dní, počas ktorých sa 

uskutočňovali vzdelávacie činnosti dištančnou metódou. 

(6) Ustanoveniami odsekov 4 a 5 nie sú dotknuté oprávnenia Predsedníctva AS zmeniť dni konania 

riadnych volieb podľa odseku 1 písm. a) alebo volebnej komisie predĺžiť lehotu na podávanie návrhov 

kandidátov alebo prerušiť jej plynutie podľa odseku 1 písm. b) v prípade, že nedôjde k ukráteniu práv 
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členov akademickej obce fakulty voliť a byť volený v riadnych voľbách a zmenené dni konania riadnych 

volieb, predĺžená lehota na podávanie návrhov kandidátov alebo prerušenie lehoty na podávanie návrhov 

kandidátov sú účelnejšie z hľadiska fakultného harmonogramu štúdia. 

(7) O skutočnostiach podľa odsekov 1 až 5 volebná komisia bezodkladne informuje členov akademickej 

obce fakulty spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

(8) Mandátová komisia AS je oprávnená volebnej komisii vydávať záväzné odborné a metodické 

usmernenia k vykonaniu riadnych volieb v čase krízovej situácie; odborné a metodické usmernenia sa 

zverejňujú na úradnej výveske fakulty a webovom sídle fakulty.“. 

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. 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 19c znie: 

„19c 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 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.“. 

2. Za článok 50a sa vkladá nový článok 50c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 50c 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 5 účinnému od 12. októbra 2020 

(1) Ak pred nadobudnutím účinnosti dodatku č. 5 týchto zásad volieb boli vyhlásené voľby do niektorej z 

komôr akademického senátu, plynula lehota na podávanie návrhov kandidátov a rektor alebo dekan 

prikázal na fakulte uskutočňovať vzdelávacie činnosti na väčšine študijných programov niektorého stupňa 

štúdia dištančnou metódou, 

a) volebné lehoty ustanovené týmito zásadami volieb neplynú v čase odo dňa účinnosti dodatku č. 5 

týchto zásad volieb do dňa, ktorý predchádza dňu obnovenia prezenčnej metódy uskutočňovania 

vzdelávacích činností vo výučbovej časti semestra, 

b) lehota na podávanie návrhov kandidátov, ktorá uplynula po 5. októbri 2020 do dňa účinnosti dodatku 

č. 5 týchto zásad volieb, sa skončí napoludnie v utorok v prvom výučbovom týždni po obnovení 

uskutočňovania vzdelávacích činností prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou, 

c) právne účinky úkonov navrhovateľov a kandidátov vykonané do dňa účinnosti dodatku č. 5 týchto 

zásad volieb zostávajú zachované, 

d) dni konania volieb sa z pôvodne určených dní menia na stredu a štvrtok v druhom výučbovom týždni 

po obnovení uskutočňovania vzdelávacích činností prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou. 

(2) O skutočnostiach podľa odseku 1 volebná komisia bezodkladne informuje členov akademickej obce 

fakulty spôsobom podľa čl. 14 ods. 2.“. 
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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 
 


