
Pozmeňujúce návrhy  

k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK 

(stav ku dňu 26. júna 2021, 22.00 hod.) 

 

1. Pozmeňujúci návrh k čl. 24 a 26 (predkladateľ: S. Ševčík) 

 

• V čl. 24 ods. 3 písm. c) sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“. 

• V čl. 24 ods. 4 písm. b) sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“. 

• V čl. 26 ods. 2 písm. a) sa slovo „dvaja“ nahrádza slovom „traja“. 

• V čl. 26 ods. 4 písm. a) sa slovo „štyria“ nahrádza slovom „traja“. 

 

Odôvodnenie: 

V súčasnosti sú do zamestnaneckej komory AS FMFI UK v každom z volebných obvodov 

Matematika, Fyzika a Informatika zvolení dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší celkový počet 

platných hlasov od voličov zo všetkých volebných obvodov, a štyria kandidáti, ktorí získali 

v danom volebnom obvode najväčší počet platných hlasov (volebný systém „2+4“). 

 

Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje systém „2+4“ zmeniť na systém „3+3“ (traja kandidáti by 

boli zvolení hlasmi voličov zo všetkých volebných obvodov a traja kandidáti hlasmi voličov 

z volebného obvodu). Prvá polovica zamestnaneckej komory (10 členov) by tak bola zvolená 

ako zástupcovia celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a druhá polovica by bola 

zvolená ako zástupcovia volebných obvodov (v súčasnosti je tento pomer  

7 : 13 v prospech zástupcov z volebných obvodov). 

 

Pozmeňujúci návrh sa predkladá v záujme zvýšenia zastúpenia celofakultne známych osobností 

(členov akademickej obce známych naprieč volebnými obvodmi, ktoré kopírujú sekcie) v AS 

FMFI UK, čo môže prispieť k ďalšiemu skvalitneniu činnosti AS. 

 

 

2. Pozmeňujúci návrh k čl. 49 ods. 1 (predkladateľ: Koncepčná a právna komisia AS) 

 

V čl. 49 odsek 1 znie: 

„(1) Náhradníkom je každý kandidát, ktorý v daných riadnych voľbách, doplňujúcich voľbách 

alebo dodatočných voľbách v príslušnom volebnom obvode43 nebol zvolený za člena 

akademického senátu a  

a) získal aspoň 10 % hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných voličmi celej 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty alebo aspoň 20 % hlasov z celkového počtu 

platných hlasov odovzdaných voličmi z rovnakého volebného obvodu, ako je kandidát, 

b) získal aspoň 10 % hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných voličmi 

študentskej časti akademickej obce fakulty.“. 



 

Odôvodnenie: 

V súčasnosti je náhradníkom každý kandidát, ktorý v príslušnom volebnom obvode nebol 

zvolený za člena AS FMFI UK a získal nenulový počet platných hlasov. V záujme toho, aby 

náhradníci spĺňali požiadavku reprezentatívnosti sa navrhuje ustanoviť minimálne kvórum 

potrebné na to, aby neúspešnému kandidátovi vzniklo postavenie náhradníka. 

 

 

3. Pozmeňujúci návrh k čl. 49 ods. 1 (predkladateľ: J. Janáček) 

 

V čl. 49 odsek 1 znie: 

„(1) Náhradníkom je každý kandidát, ktorý v daných riadnych voľbách, doplňujúcich voľbách 

alebo dodatočných voľbách v príslušnom volebnom obvode nebol zvolený za člena 

akademického senátu a získal od voličov zo svojho volebného obvodu aspoň 10 % z platných 

hlasov odovzdaných voličmi tohto volebného obvodu.“. 

 

Odôvodnenie: 

Cieľom návrhu je znížiť pravdepodobnosť, že sa cestou náhradníka stane členom AS za 

príslušný volebný obvod kandidát, ktorý získal veľmi malý počet hlasov (napr. len svoj 

vlastný), teda nie je voličmi daného obvodu akceptovateľný. Možnou námietkou je, že podobné 

pravidlo nie je aplikované ani na zvolenie do AS, avšak za predpokladu dostatočného počtu 

kandidátov a dostatočnej volebnej účasti vo volebnom obvode je taká situácia prakticky 

vylúčená, no do zoznamu náhradníkov by sa mohol skutočne dostať aj kandidát s 1 hlasom. 

 


