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Dodatok č. 1 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  

28. júna 2021 sa dopĺňajú takto: 

 

1. Za článok 59 sa vkladá nový článok 59a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 59a 

Osobitné ustanovenia o voľbách do Akademického senátu UK  

a Študentskej rady vysokých škôl v čase krízovej situácie 

(1) Tajné hlasovanie vo voľbách do Akademického senátu UK a Študentskej rady vysokých škôl možno 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vykonať 

a) hlasovaním na volebnom mieste, 

b) elektronickým hlasovaním, 

c) kombinovaným hlasovaním alebo 

d) korešpondenčným hlasovaním. 

(2) Tajné hlasovanie možno vykonať len jedným zo spôsobov uvedeným v odseku 1. Spôsob vykonania 

hlasovania určí Predsedníctvo AS v uznesení o vyhlásení príslušných volieb.  

(3) Na spôsoby hlasovania podľa odseku 1 písm. b) až d) sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej až 

ôsmej časti týchto zásad volieb. 

(4) Ak je v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu obmedzená fyzická 

prítomnosť členov akademickej obce fakulty na akademickej pôde UK v správe fakulty, 

a) Predsedníctvo AS môže zmeniť dni konania volieb do Akademického senátu UK a Študentskej rady 

vysokých škôl alebo spôsob vykonania hlasovania, 

b) Predsedníctvo AS môže predĺžiť lehotu na podávanie návrhov kandidátov alebo prerušiť jej plynutie; 

to neplatí, ak pôvodná lehota na podávanie návrhov kandidátov už uplynula,  

c) návrh kandidáta možno podať aj v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty 

adresovanej na hromadnú e-mailovú adresu volebnej komisie fakulty, a to v podobe naskenovaného 

listinného dokumentu s podpismi navrhovateľa a kandidáta, 

d) volebná komisia fakulty môže zmeniť čas konania volieb alebo volebné miesto. 

(5) Zmenu dní konania volieb do Akademického senátu UK a Študentskej rady vysokých škôl, spôsobu 

vykonania hlasovania, 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 volieb nesmú predchádzať pôvodne určeným dňom. 

(6) Právne účinky úkonov navrhovateľov, kandidátov, členov akademickej obce fakulty alebo volebných 

orgánov vykonané mimo času krízovej situácie zostávajú zachované. 

(7) O skutočnostiach podľa odsekov 4 až 6 volebná komisia fakulty bezodkladne informuje členov 

akademickej obce fakulty najmä prostredníctvom úradnej vývesky akademického senátu, webového sídla 

fakulty a fakultnej elektronickej pošty.“. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie: 

„66a § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 66b znie: 

„66b 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 66c znie: 

„66c 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.“. 

 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
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