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Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku 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. d) 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. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 

Rokovací poriadok akademického senátu fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa 

9. marca 2015 v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

„2 Čl. 12 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“. 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 

„10 Čl. 6 ods. 8, čl. 7 ods. 5 a čl. 50 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“. 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: 

„11 16 ods. 1 až 4, čl. 47 ods. 1 až 4, čl. 51 ods. 1 až 5 a čl. 53 ods. 2 až 4 Zásad volieb do Akademického 

senátu FMFI UK.“. 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: 

„12 Čl. 53 ods. 2 až 4 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“. 

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: 

„14 Podľa čl. 6 ods. 9 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK sa ustanovenia o pozastavení 

členstva v akademickom senáte primerane vzťahujú aj na členov komisií akademického senátu z radov 

študentov fakulty, ktorí nie sú členmi akademického senátu.“. 

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie: 

„15 Čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“. 

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: 

„16 Čl. 6 ods. 8, čl. 7 ods. 5, čl. 12 ods. 4, čl. 13, čl. 14 ods. 3 a 4, čl. 16 ods. 5, čl. 20 ods. 4, čl. 28, čl. 29, 

čl. 30 ods. 5, čl. 37 ods. 1, čl. 41 ods. 1, čl. 47 ods. 5, čl. 49 ods. 2 a 5, čl. 50, čl. 51 ods. 6, čl. 53 ods. 6 a 

čl. 61 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.“. 

8. Za článok 41 sa vkladá nový článok 41a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 41a 

Telekonferenčné zasadnutia 

(1) Ak je to účelné, kolektívne orgány akademického senátu môže uskutočňovať svoje zasadnutia 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 

(ďalej len „telekonferencia“) bez fyzickej prítomnosti členov kolektívneho orgánu akademického senátu, 

pozvaných hostí a hostí v rokovacej miestnosti. 
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(2) Na zasadnutie kolektívneho orgánu akademického senátu prostredníctvom telekonferencie sa 

vzťahujú ustanovenia čl. 39 až 41. 

(3) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a postupe prijímania uznesení na zasadnutí kolektívneho 

orgánu akademického senátu uskutočňovanom prostredníctvom telekonferencie určuje 

a) predseda akademického senátu v pozvánke na zasadnutie predsedníctva, 

b) predseda komisie v pozvánke na zasadnutie komisie.“. 

9. V čl. 48a ods. 1 písm. b) sa slová „videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a 

komunikačnej technológie (ďalej len „telekonferencia“)“ nahrádzajú slovom „telekonferencie“. 

10. V čl. 48a ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená c) 

až f). 

11. V čl. 48a ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: 

„d) tajne sa hlasuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie zaručujúcimi tajnosť 

hlasovania; to neplatí, ak je predmetom tajného hlasovania voľba kandidáta na dekana alebo návrh na 

odvolanie dekana,“. 

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g). 

12. V čl. 48a odsek 6 znie: 

„(6) Ak osoba príslušná na zvolanie zasadnutia akademického senátu alebo jeho študentskej komory 

nezvolá zasadnutie akademického senátu alebo zasadnutie študentskej komory v lehote podľa čl. 3 ods. 1, 

čl. 14 ods. 4, čl. 44 ods. 1 alebo čl. 45 ods. 2 a je obmedzená fyzická prítomnosť členov akademického 

senátu, členov študentskej komory alebo pozvaných hostí v priestoroch fakulty, zasadnutie sa uskutoční 

prostredníctvom telekonferencie v prvý pracovný deň po márnom uplynutí lehoty 

a) v čase, v ktorom sa obvykle konajú zasadnutia akademického senátu a 

b) prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, ktorými sa obvykle konajú zasadnutia 

akademického senátu prostredníctvom telekonferencie.“. 

13. Za článok 50 sa vkladá článok 50a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 50a 

Uznášaniaschopnosť komôr akademického senátu 

(1) Príslušná komora akademického senátu je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí akademického 

senátu prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.31h 

(2) Študentská komora je schopná sa uznášať, ak je na samostatnom zasadnutí študentskej komory podľa 

čl. 45 prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 31h znie: 

„31h Ide najmä o prípady voľby podpredsedu akademického senátu (čl. 30 ods. 8), odvolania podpredsedu 

akademického senátu (čl. 31 ods. 5), voľby a odvolania zástupcu príslušnej komory akademického senátu 

v iných orgánoch (čl. 33 písm. c) ) a voľby a odvolania podpredsedu študentskej komory (čl. 43 ods. 5).“. 
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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 

 

 


