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Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, 

fyziky a informatiky (ďalej len „zásady volieb“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), 

vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. c) 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“). 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Tieto zásady volieb upravujú zloženie Akademického senátu FMFI UK (ďalej len „akademický 

senát“ alebo „AS“), funkčné obdobie členov akademického senátu, spôsob volieb do akademického 

senátu, odvolanie členov akademického senátu a postup pri dopĺňaní nových členov akademického 

senátu na uvoľnené mandáty. 

Čl. 2 

Zloženie akademického senátu 

(1) Akademický senát má 30 členov. 

(2) Akademický senát sa člení1 na 

a) dvadsaťčlennú zamestnaneckú komoru akademického senátu (ďalej len „zamestnanecká 

komora“) a 

b) desaťčlennú študentskú komoru akademického senátu (ďalej len „študentská komora“). 

(3) Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.2 

DRUHÁ ČASŤ 

FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 3 

Dĺžka funkčného obdobia 

(1) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej komory je štvorročné. Funkčné obdobie členov 

zamestnaneckej komory sa končí 31. mája príslušného roka. 

(2) Funkčné obdobie členov študentskej komory je dvojročné; každý rok sa volí jedna polovica 

jej členov. Funkčné obdobie členov študentskej komory sa končí 31. mája príslušného roka.  

(3) Funkčné obdobie člena akademického senátu, ktorý 

a) nastúpil ako náhradník (čl. 33 ods. 3) alebo 

 
1  Čl. 14 ods. 2 Štatútu FMFI UK. 
2  § 26 ods. 3 zákona o vysokých školách, čl. 14 ods. 5 Štatútu FMFI UK. 
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b) bol zvolený v doplňujúcich voľbách (čl. 34), 

trvá do konca funkčného obdobia člena akademického senátu, ktorému členstvo predčasne 

zaniklo.3 

(4) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu zvolených v dodatočných 

voľbách (čl. 31) alebo zvolených v riadnych voľbách, ktoré boli vyhlásené podľa ustanovení čl. 44, 

trvá do konca funkčného obdobia členov príslušnej komory akademického senátu, ktorí boli zvolení 

alebo by boli zvolení v riadnych voľbách do príslušnej komory akademického senátu vyhlásených 

podľa ustanovení čl. 12. 

Čl. 4 

Začiatok funkčného obdobia 

(1) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu začína plynúť dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo členov príslušnej komory akademického senátu 

v predchádzajúcom funkčnom období (čl. 3 ods. 1 a 2) alebo v prípade, že sa riadne voľby do 

akademického senátu uskutočnili až po skončení funkčného obdobia členov príslušnej komory 

akademického senátu v predchádzajúcom funkčnom období (čl. 44), prvým dňom nasledujúcim po 

dni riadnych volieb. 

(2) Funkčné obdobie člena akademického senátu, ktorý nastúpil ako náhradník, začína plynúť 

dňom vyhlásenia nastúpenia náhradníka za člena akademického senátu Mandátovou komisiou AS 

(čl. 33 ods. 3). 

(3) Funkčné obdobie člena akademického senátu zvoleného v doplňujúcich voľbách alebo 

dodatočných voľbách začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb alebo 

dodatočných volieb. 

Čl. 5 

Pozastavenie členstva v akademickom senáte 

(1) Člen študentskej komory, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže 

pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte. 

Členstvo v akademickom senáte sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia 

jeho štúdia.4 

(2) Písomnú žiadosť v listinnej podobe člen študentskej komory adresuje predsedovi Mandátovej 

komisie AS a doručuje prostredníctvom podateľne fakulty. 

(3) Členovi študentskej komory sa súčasne s pozastavením členstva v akademickom senáte 

pozastavuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu5 a orgánoch študentskej komory 

akademického senátu,6 ktorých je členom. 

(4) Člen študentskej komory s pozastaveným členstvom sa považuje za neprítomného na 

rokovaní akademického senátu.7 

(5) Členstvo člena študentskej komory s pozastaveným členstvom sa obnoví dňom, keď sa opäť 

stane členom študentskej časti akademickej obce fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo.8 

 
3  § 26 ods. 7 zákona o vysokých školách, čl. 16 ods. 4 a 5 Štatútu FMFI UK. 
4  § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
5  Čl. 13 ods. 4 Štatútu FMFI UK, čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
6  Čl. 42 ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
7  Čl. 16 ods. 6 štvrtá veta Štatútu FMFI UK. 
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(6) Členovi študentskej komory sa súčasne s obnovením členstva v akademickom senáte podľa 

odseku 5 obnovuje členstvo vo všetkých orgánoch akademického senátu a orgánoch študentskej 

komory akademického senátu, ktorých je členom. 

(7) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 1 až 6, o spornej otázke rozhodne 

s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS na návrh Mandátovej komisie AS.  

(8) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov komisií akademického senátu 

z radov študentov fakulty, ktorí nie sú členmi akademického senátu. 

Čl. 6 

Zánik členstva v akademickom senáte 

(1) Dôvody zániku členstva v akademickom senáte upravuje zákon o vysokých školách9 a čl. 16 

ods. 1 Štatútu FMFI UK. 

(2) Člen akademického senátu sa môže vzdať funkcie člena akademického senátu 

a) ústnym vyhlásením do zápisnice na zasadnutí akademického senátu alebo 

b) písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi Mandátovej komisie AS 

a doručeným prostredníctvom podateľne fakulty; predseda Mandátovej komisie AS adresuje 

písomné vyhlásenie predsedovi akademického senátu.  

(3) Funkcie člena akademického senátu sa nemožno vzdať so spätnou účinnosťou; vzdanie sa 

funkcie člena akademického senátu nemožno vziať späť.10 

(4) Členstvo v akademickom senáte zaniká 

a) dňom, kedy nastala rozhodná skutočnosť pre jeho zánik podľa § 26 ods. 6 písm. a), b), c), d), 

e), f), g), h) a j) zákona o vysokých školách, 

b) dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia výsledkov hlasovania o odvolaní člena 

akademického senátu podľa čl. 37 ods. 3, ak bol člen akademického senátu z funkcie odvolaný. 

(5) Ak nastane spor o skutočnosť spôsobujúcu zánik členstva v akademickom senáte u niektorého 

z jeho členov, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS na návrh 

Mandátovej komisie AS. 

Čl. 6a 

Osobitné ustanovenia o funkčnom období  

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

(1) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu, ktoré uplynie v čase 

mimoriadnej situácie,10a núdzového stavu10b alebo výnimočného stavu,10c sa skončí uplynutím 

posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu, ak technické podmienky neumožňujú vykonať riadne voľby do príslušnej 

komory akademického senátu. Ak počas tohto obdobia budú vykonané riadne voľby do príslušnej 

 
8  § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
9  § 26 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
10  Čl. 16 ods. 2 Štatútu FMFI UK. 
10a  § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
10b  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. 
10c  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. 
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komory akademického senátu na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie doterajších členov 

príslušnej komory akademického senátu sa skončí dňom riadnych volieb.10d 

(2) Funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu zvolených v riadnych 

voľbách, ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

uskutočnili až po skončení funkčného obdobia členov príslušnej komory akademického senátu 

v predchádzajúcom funkčnom období,  

a) začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni riadnych volieb a 

b) trvá do 31. mája príslušného roka, v ktorom by skončilo funkčné obdobie členov príslušnej 

komory akademického senátu, ktorí by boli zvolení v riadnych voľbách do príslušnej komory 

akademického senátu, ak by nebola vyhlásená mimoriadnej situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav. 

(3) Ak je v čase mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu znemožnená 

fyzická prítomnosť členov študentskej komory v priestoroch fakulty, člen študentskej komory môže 

písomnú žiadosť o pozastavenie členstva v akademickom senáte podať v elektronickej podobe 

prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej z konta elektronickej pošty, ktoré mu pridelila UK 

(univerzitné e-mailové konto). Člen študentskej komory žiadosť adresuje predsedovi Mandátovej 

komisie AS. 

TRETIA ČASŤ 

VOLEBNÉ PRÁVO, VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ ORGÁNY 

Čl. 7 

Právo voliť 

Členov zamestnaneckej komory volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty, členov študentskej komory volia v priamych tajných voľbách členovia 

študentskej časti akademickej obce fakulty (ďalej len „volič“).11 

Čl. 8 

Právo byť volený 

Členom zamestnaneckej komory môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce 

fakulty, členom študentskej komory môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty.12 

Čl. 9 

Volebné obvody 

(1) Pre voľby do zamestnaneckej komory sa vytvárajú z členov zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty13 tieto volebné obvody: 

a) volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry a oddelenie Katedry 

didaktiky so zameraním na didaktiku matematiky, 

 
10d  § 108e ods. 1 zákona o vysokých školách. 
11  § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 15 ods. 1 a 2 Štatútu FMFI UK. 
12  § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 14 ods. 4 Štatútu FMFI UK. 
13  Čl. 32 Štatútu FMFI UK, čl. 3 ods. 1 Organizačného poriadku FMFI UK. 



 5 

b) volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry a oddelenie Katedry didaktiky so 

zameraním na didaktiku fyziky, 

c) volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry a oddelenie Katedry 

didaktiky so zameraním na didaktiku informatiky, 

d) volebný obvod „Podporné katedry“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c). 

(2) Každý volič do zamestnaneckej komory môže byť zaradený iba do jedného volebného 

obvodu. 

(3) Pre voľby do študentskej komory tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden 

volebný obvod. 

(4) Ak nastane spor o zaradenie člena akademickej obce fakulty do volebného obvodu, o jeho 

zaradení rozhodne s konečnou platnosťou Mandátová komisia AS. 

Čl. 10 

Volebné orgány 

(1) Volebnými orgánmi pre účely volieb do akademického senátu sú 

a) volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej komory (ďalej len „zamestnanecká volebná 

komisia“), 

b) volebná komisia pre voľby do študentskej komory (ďalej len „študentská volebná komisia“), 

c) Mandátová komisia AS a 

d) Predsedníctvo AS. 

(2) Zamestnanecká volebná komisia a študentská volebná komisia (ďalej len „volebná komisia“) 

musia mať najmenej štyroch členov. Ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod minimálny 

počet, chýbajúcich členov volebnej komisie bezodkladne vymenuje predseda akademického senátu. 

(3) Členom volebnej komisie môže byť len volič. Členmi zamestnaneckej volebnej komisie sú 

spravidla voliči do zamestnaneckej komory, členmi študentskej volebnej komisie sú spravidla voliči 

do študentskej komory. 

(4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s členstvom v Mandátovej komisii AS a 

s kandidatúrou do akademického senátu. 

(5) Členstvo vo volebnej komisii zaniká 

a) dňom, kedy člen volebnej komisie prestal byť voličom, 

b) dňom podania kandidatúry do akademického senátu (čl. 15 ods. 6), 

c) dňom doručenia písomného vyhlásenia o vzdaní sa funkcie v listinnej alebo elektronickej 

podobe predsedovi volebnej komisie alebo predsedovi akademického senátu, 

d) dňom odvolania z funkcie akademickým senátom, 

e) dňom konania ustanovujúceho zasadnutia akademického senátu14 alebo jeho študentskej 

komory;15 v prípade doplňujúcich volieb alebo dodatočných volieb dňom overenia platnosti 

doplňujúcich volieb alebo dodatočných volieb Mandátovou komisiou AS. 

 
14  Druhá časť Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
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(6) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

volebnej komisie. O priebehu zasadnutia vyhotovuje volebná komisia zápisnicu. 

(7) Prvé zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej ustanovení; 

zasadnutie zamestnaneckej volebnej komisie zvolá predseda akademického senátu, zasadnutie 

študentskej volebnej komisie zvolá predseda študentskej komory alebo predseda akademického 

senátu. Ďalšie zasadnutia volebnej komisie zvoláva a vedie predseda volebnej komisie. 

(8) Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí dohodou spomedzi svojich členov 

predsedu a podpredsedu; podpredseda volebnej komisie zastupuje predsedu volebnej komisie 

v plnení úloh, ktorými ho poverí a v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo 

neobsadenia funkcie v rozsahu jeho práv a povinností. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda 

a podpredseda volebnej komisie žrebom. Žrebovanie riadi najstarší prítomný člen volebnej komisie. 

(9) Volebná komisia môže určiť zapisovateľa volebnej komisie (ďalej len „zapisovateľ“). 

Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a 

priebehom rokovania volebnej komisie. 

(10) Volebná komisia riadi priebeh volieb, najmä 

a) určuje lehotu na podávanie návrhov kandidátov na členov akademického senátu (ďalej len 

„kandidát“), 

b) preskúmava návrhy kandidátov a rozhoduje o ich zaradení na kandidátku, 

c) určuje čas konania volieb a volebné miesto, 

d) zabezpečuje správny priebeh hlasovania a dbá na poriadok na volebnom mieste, 

e) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb, 

f) odovzdáva volebné dokumenty do úschovy tajomníkovi akademického senátu. 

(11) Mandátová komisia AS pri voľbách do akademického senátu najmä 

a) vyhotovuje zoznam voličov a rozhoduje s konečnou platnosťou o žiadostiach voličov 

požadujúcich doplnenie údajov a vykonanie opráv v zozname voličov, 

b) dohliada nad pripravenosťou volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa týchto zásad 

volieb, 

c) rozhoduje o námietkach proti uzneseniam, rozhodnutiam a úkonom volebných komisií, 

d) overuje platnosť volieb do akademického senátu a vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia 

o zvolení, 

e) vyhlasuje nastúpenie náhradníka za člena akademického senátu a odovzdáva mu osvedčenie 

o tom, že sa stal členom akademického senátu. 

(12) Mandátová komisia AS je oprávnená volebným komisiám vydávať záväzné odborné 

a metodické usmernenia k voľbám do akademického senátu. 

(13) Predsedníctvo AS pri voľbách do akademického senátu najmä 

a) vyhlasuje dodatočné voľby do akademického senátu a volí členov volebnej komisie, 

b) vyhlasuje doplňujúce voľby do akademického senátu a volí členov volebnej komisie. 

 
15  Čl. 43 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
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Čl. 11 

Zoznam voličov 

(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo voľbách do príslušnej komory akademického 

senátu (ďalej len „zoznam voličov“) je totožný so zoznamom členov príslušnej časti akademickej 

obce fakulty. Členstvo v akademickej obci fakulty upravuje zákon o vysokých školách16 a čl. 11 

ods. 2 a 3 Štatútu FMFI UK. 

(2) Zoznam voličov v členení podľa jednotlivých volebných obvodov vyhotoví Mandátová 

komisia AS v súčinnosti s vecne príslušnými oddeleniami a referátmi Dekanátu FMFI UK17 

najneskôr päť dní pred dňom konania volieb. 

(3) Každý člen akademickej obce fakulty má právo overiť si, či je zapísaný v zozname voličov, či 

údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. 

O žiadosti bez zbytočného odkladu rozhodne Mandátová komisia AS, jej rozhodnutie je konečné. 

(4) Zoznam voličov vyhotovený podľa odseku 2 odovzdá Mandátová komisia AS predsedovi 

volebnej komisie najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania. 

(5) Do zoznamu voličov volebná komisia dopíše v deň volieb voliča iba so súhlasom najmenej 

dvoch členov Mandátovej komisie AS; členovia Mandátovej komisie AS svoj súhlas potvrdzujú 

podpismi v zozname voličov. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

RIADNE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 12 

Vyhlásenie riadnych volieb a voľba členov volebnej komisie 

(1) Riadne voľby do príslušnej komory akademického senátu (ďalej len „riadne voľby“) sa 

konajú v posledných 60 dňoch funkčného obdobia jej členov. Vyhlasuje ich akademický senát. 

(2) Riadne voľby sa môžu konať iba vo výučbovej časti semestra a trvať najmenej dva a najviac 

štyri pracovné dni. 

(3) Akademický senát vyhlási riadne voľby, určí dni ich konania a zvolí členov volebnej 

komisie18 najneskôr 30 dní pred ich konaním. 

Čl. 13 

Čas konania riadnych volieb a volebné miesto 

(1) Riadne voľby sa konajú v určené dni spravidla v čase od desiatej do šestnástej hodiny. Čas 

konania riadnych volieb určuje volebná komisia. 

(2) Riadne voľby sa konajú vždy na akademickej pôde UK v správe fakulty. Volebné miesto 

určuje volebná komisia tak, aby na volebnom mieste bola zaručená tajnosť hlasovania. Volebná 

komisia môže určiť aj viac volebných miest. 

 
16  § 25 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
17  Najmä v súčinnosti s referátom personálnej práce, študijným oddelením a referátom doktorandského štúdia. 
18  Voľbu členov volebnej komisie upravuje čl. 33 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
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(3) Čas konania riadnych volieb a volebné miesto je volebná komisia povinná určiť a zverejniť 

najneskôr spolu so zverejnením kandidátky (čl. 16 ods. 5).  

(4) Čas konania riadnych volieb alebo volebné miesto, ktoré boli zverejnené, možno zmeniť len 

v prípade výnimočných okolností. Na zverejnenie informácie o zmene času konania riadnych volieb 

alebo volebného miesta sa primerane použijú ustanovenia čl. 14 ods. 2. 

Čl. 14 

Informovanie voličov 

(1) Volebná komisia bezodkladne po vyhlásení riadnych volieb informuje voličov o vyhlásení 

volieb, náležitostiach návrhov kandidátov a lehote určenej na ich podávanie. 

(2) Voličom sa informácie podľa predchádzajúceho odseku poskytujú najmä prostredníctvom 

úradnej vývesky akademického senátu, webového sídla fakulty, webového sídla študentskej komory 

a fakultnej elektronickej pošty. 

Čl. 15 

Navrhovanie kandidátov 

(1) Kandidovať do príslušnej komory akademického senátu môže každý člen príslušnej časti 

akademickej obce fakulty. 

(2) Kandidát kandiduje vo volebnom obvode, v ktorom je voličom (čl. 9 ods. 1 a 3). 

(3) Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce 

fakulty (ďalej len „navrhovateľ“). Člen akademickej obce fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť 

samého seba. 

(4) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

a) meno a priezvisko navrhovateľa, 

b) pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce 

fakulty, 

c) študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom 

študentskej časti akademickej obce fakulty, 

d) meno a priezvisko kandidáta, 

e) pracovisko kandidáta, ak je kandidát členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

f) študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta, ak je kandidát členom študentskej časti 

akademickej obce fakulty, 

g) dátum a podpis navrhovateľa, 

h) vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do 

akademického senátu, 

i) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia. 

V jednom návrhu kandidáta možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.  

(5) Odporúčaný vzor návrhu kandidáta (ďalej len „návrhový formulár“) schvaľuje volebná 

komisia; návrhový formulár volebná komisia zverejní spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 
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(6) Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo 

prostredníctvom podateľne fakulty v lehote určenej volebnou komisiou; lehota na podávanie 

návrhov kandidátov musí byť minimálne štrnásťdňová a musí sa končiť medzi štrnástym a siedmym 

dňom pred dňom konania riadnych volieb. 

(7) Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy kandidátov 

doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. 

(8) Späťvzatie podaného návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné. 

Čl. 16 

Zaradenie kandidátov na kandidátku 

(1) Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia preskúma, či 

podané návrhy kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a rozhodne o zaradení kandidátov na 

kandidátku. 

(2) Volebná komisia na kandidátku nezaradí kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu (čl. 8, čl. 15 ods. 1 a čl. 45),  

b) ktorého nenavrhla oprávnená osoba (čl. 15 ods. 3) alebo 

c) ktorého návrh kandidáta nespĺňa niektorú z náležitostí podľa čl. 15 ods. 4. 

(3) Na kandidátke sú kandidáti zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk s uvedením  

a) poradového čísla kandidáta,  

b) mena a priezviska, akademického titulu alebo vedecko-pedagogického titulu (ďalej len „titul“) 

kandidáta, 

c) pracoviska kandidáta alebo jeho skratky, ak ide o kandidáta do zamestnaneckej komory, 

d) názvu študijného programu alebo jeho skratky, stupňa štúdia a roku štúdia kandidáta, ak ide 

o kandidáta do študentskej komory, 

e) ďalších skutočností, na ktorých sa uznesenie volebná komisia. 

(4) Volebná komisia zverejní kandidátku v členení podľa jednotlivých volebných obvodov 

spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

Čl. 17 

Námietky proti kandidátke 

(1) Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta na kandidátku 

môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote, ktorú určí volebná 

komisia; lehota nemôže byť kratšia ako 48 hodín a dlhšia ako 96 hodín od zverejnenia kandidátky 

na webovom sídle fakulty.  

(2) Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej 

elektronickej pošty predsedovi volebnej komisie a zároveň predsedovi Mandátovej komisie AS. 

(3) Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po 

uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. 

(4) O podaných námietkach rozhodne Mandátová komisia AS bez zbytočného odkladu, jej 

rozhodnutie je konečné a volebná komisia ho vykoná bezodkladne. 
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Čl. 18 

Vzdanie sa kandidatúry 

(1) Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry písomným vyhlásením v listinnej podobe 

doručeným predsedovi volebnej komisie najneskôr 24 hodín pred začiatkom hlasovania. Vyhlásenie 

o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť. 

(2) Predseda volebnej komisie písomné vyhlásenie kandidáta zverejní spôsobom podľa čl. 14 

ods. 2 a na volebnom mieste. 

(3) Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje 

o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri sčítavaní hlasov sa na neho neprihliada. 

Čl. 19 

Hlasovacie lístky 

(1) Predseda volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom tajomníka akademického senátu 

rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom počte. Vzor (vzory) hlasovacích lístkov schvaľuje 

volebná komisia. 

(2) Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti v abecednom poradí podľa priezviska s uvedením 

a) poradového čísla kandidáta,  

b) mena a priezviska a titulu kandidáta, 

c) pracoviska kandidáta alebo jeho skratky, ak ide o kandidáta do zamestnaneckej komory, 

d) názvu študijného programu alebo jeho skratky, stupňa štúdia a roku štúdia kandidáta, ak ide 

o kandidáta do študentskej komory. 

Všetci kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. 

(3) Hlasovací lístok ďalej obsahuje 

a) označenie volieb, 

b) dni konania volieb, 

c) poučenie o spôsobe jeho správneho vyplnenia, 

d) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia. 

Čl. 20 

Volebná kampaň 

(1) Volebná kampaň je akákoľvek činnosť kandidáta a ďalších osôb zameraná na podporu alebo 

slúžiaca na prospech kandidáta. Volebná kampaň sa môže vykonávať akýmkoľvek vhodným 

spôsobom, avšak v súlade s platnými právnymi prepismi, platnými vnútornými predpismi fakulty 

a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb. 

(2) Volebná kampaň sa pre kandidáta začína dňom podania návrhu (čl. 15 ods. 6). Volebná 

kampaň sa nesmie uskutočňovať počas vzdelávacích činností.19 

(3) Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií v priestoroch fakulty možno len na 

miestach, ktoré pre tento účel vyhradí volebná komisia. Vyhradená plocha musí zodpovedať 

zásadám rovnosti kandidátov. 

 
19  Vzdelávacie činnosti vymedzuje § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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(4) Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program na webovom sídle fakulty alebo 

webovom sídle študentskej komory za podmienok, ktoré určí volebná komisia. 

(5) Podrobnosti pravidiel o vedení volebnej kampane upraví volebná komisia uznesením. 

(6) Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane je možné namietať podľa čl. 25 ods. 1. 

Čl. 21 

Priebeh hlasovania 

(1) Volebné miesto musí byť označené nápisom. Na volebnom mieste alebo v jeho 

bezprostrednom okolí musia byť vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre 

voliča o spôsobe hlasovania.  

(2) Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie, za prítomnosti členov 

volebnej komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie 

volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a 

osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. Ak predseda volebnej komisie nezistí nedostatky 

vo vybavení volebného miesta, vyhlási hlasovanie za začaté. 

(3) Na volebnom mieste musia byť vždy prítomní najmenej dvaja členovia volebnej komisie; 

ustanovenie čl. 10 ods. 6 prvej vety sa nepoužije. 

(4) Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú členovia 

volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a dôstojný priebeh 

hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh hlasovania, môžu 

členovia volebnej komisie z volebného miesta alebo jeho bezprostredného okolia vykázať. 

(5) Voliči predstupujú pred volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné 

miesto. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú 

voličom upravovať hlasovacie lístky. 

(6) Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise 

v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok pre volebný obvod, do ktorého je 

zaradený. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť 

preukazovať nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie 

neumožní. 

(7) Volič na hlasovacom lístku zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých 

hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom 

obvode zvolený počet členov akademického senátu. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola 

dodržaná tajnosť hlasovania. 

(8) Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. 

Nesprávne upravené hlasovacie lístky volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie. 

(9) Volič hlasuje spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do 

volebnej schránky. 

(10) Po skončení hlasovania v príslušný deň volieb volebná komisia zapečatí volebnú schránku 

tak, aby sa do nej znemožnilo vkladať hlasovacie lístky a spolu s ostatnými volebnými spismi ju 

uloží na bezpečné miesto. 
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(11) Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú na volebnom 

mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí. Potom sa volebné miesto uzavrie a predseda volebnej 

komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 

Čl. 22 

Sčítanie hlasov a posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov 

(1) V miestnosti, v ktorej volebná komisia sčítava hlasy, môžu byť okrem členov volebnej 

komisie prítomní iba členovia Mandátovej komisie AS, Predsedníctva AS, kandidáti, zapisovateľ 

a ďalšie osoby, ktorým na to udelila povolenie volebná komisia. 

(2) Po skončení hlasovania dá predseda volebnej komisie zapečatiť nevydané hlasovacie lístky 

a potom dá otvoriť volebnú schránku. Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky z volebnej 

schránky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Iné písomnosti než oficiálne 

hlasovacie lístky volebná komisia vylúči. Potom volebná komisia zistí počet platných hlasov 

odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. 

(3) Neplatný je hlasovací lístok, 

a) ktorý nie je na predpísanom tlačive, 

b) ktorý nie je upravený spôsobom podľa čl. 21 ods. 7 alebo 

c) ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac 

kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do akademického senátu. 

(4) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, pokiaľ sú z neho zrejmé všetky 

potrebné údaje k zisteniu prejavu vôle voliča upraviť hlasovací lístok platným spôsobom podľa 

čl. 21 ods. 7. Na prečiarknutie a dopisovanie hlasovacieho lístka sa neprihliada. 

(5) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Rozhodnutie volebnej komisie je konečné. 

(6) Volebná komisia zapečatí použité hlasovacie lístky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu 

s ostatnými volebnými spismi tajomníkovi akademického senátu do úschovy; volebné spisy sa 

archivujú v registratúre akademického senátu najmenej po dobu trvania funkčného obdobia členov 

akademického senátu zvolených v daných riadnych voľbách. 

Čl. 23 

Výsledky volieb 

(1) Za členov akademického senátu sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode 

v poradí najviac platných hlasov. Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti rovnaký počet 

platných hlasov, volebná komisia určí z nich člena akademického senátu žrebom. 

(2) Kandidáti, ktorí neboli zvolení za členov akademického senátu, sa stávajú v danom volebnom 

obvode náhradníkmi (čl. 32 ods. 1). 

Čl. 24 

Zápisnica volebnej komisie 

(1) Volebná komisia vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych 

volieb (ďalej len „zápisnica“) v potrebnom počte rovnopisov. Zápisnicu podpisuje predseda, 

podpredseda a ostatní členovia volebnej komisie a zapisovateľ, ak bol určený. 
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(2) Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody 

nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice nemá vplyv na jej platnosť. 

(3) Zápisnica obsahuje 

a) dni a čas konania volieb a volebné miesto, 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 

c) mená, priezviská a tituly kandidátov podľa jednotlivých volebných obvodov, 

d) počet voličov zapísaných v zozname voličov, 

e) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov, 

h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

i) mená, priezviská a tituly kandidátov, ktorí boli zvolení za členov akademického senátu 

podľa jednotlivých volebných obvodov, 

j) mená, priezviská a tituly náhradníkov podľa jednotlivých volebných obvodov, 

k) prehľad uznesení, ktoré volebná komisia prijala a ich stručné odôvodnenie, 

l) výrok, či riadne voľby prebehli v súlade s týmito zásadami volieb a inými vnútornými 

predpismi fakulty, vnútornými predpismi UK a právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

m) konštatovanie platnosti riadnych volieb, 

n) iné skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia. 

(4) Volebná komisia zverejní zápisnicu spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

(5) Ak volebná komisia odmietne konštatovať platnosť riadnych volieb podľa odseku 3 písm. m), 

bez zbytočného odkladu podá Mandátovej komisii AS návrh na vyhlásenie ich neplatnosti. 

Čl. 25 

Námietky proti priebehu a výsledkom riadnych volieb 

(1) Každý člen akademickej obce fakulty má právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo 

zneniu zápisnice námietky. Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe 

prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS do siedmich 

kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty. Na námietky, ktoré neboli 

podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa 

neprihliada. 

(2) Návrh volebnej komisie na vyhlásenie neplatnosti riadnych volieb podaný podľa čl. 24 ods. 5 

sa považuje za námietku podanú podľa tohto článku a Mandátová komisia AS sa ním zaoberá 

prednostne. 

(3) O podaných námietkach rozhodne Mandátová komisia AS bez zbytočného odkladu, jej 

rozhodnutie je konečné. Mandátová komisia AS vykoná dokazovanie, najmä vypočuje namietateľa, 

vyžiada si stanoviská členov volebnej komisie a preskúma volebné spisy. 

(4) Mandátová komisia AS v závislosti od dôvodnosti námietky a zistenej miery porušenia týchto 

zásad volieb, iných vnútorných predpisov fakulty, vnútorných predpisov UK, pravidiel o vedení 

volebnej kampane (čl. 20) alebo právneho poriadku Slovenskej republiky môže 
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a) vyhlásiť riadne voľby za neplatné, 

b) vyhlásiť hlasovanie za neplatné a nariadiť jeho opakovanie, 

c) zrušiť napadnutý výsledok riadnych volieb voči niektorému kandidátovi (kandidátom), 

d) zrušiť rozhodnutie volebnej komisie a vyhlásiť za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, 

e) zmeniť znenie namietanej časti zápisnice, 

f) námietku zamietnuť. 

(5) Ak Mandátová komisia AS podľa odseku 4 písm. a) vyhlási riadne voľby za neplatné, podá 

akademickému senátu návrh na vyhlásenie nových riadnych volieb.  

(6) Na vyhlásenie nových riadnych volieb sa nevzťahujú lehoty podľa čl. 12. 

Čl. 26 

Overenie platnosti volieb 

(1) Mandátová komisia AS po preskúmaní zápisnice a ďalších volebných spisov overí platnosť 

riadnych volieb. 

(2) V prípade, ak z overovania zápisnice vyplynú dôvodné pochybnosti o platnosti riadnych 

volieb, môže Mandátová komisia AS z vlastného podnetu postupovať podľa ustanovení čl. 25 ods. 

3 až 5. 

(3) Mandátová komisia AS vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu 

osvedčenia o zvolení. 

Čl. 26a 

Osobitné ustanovenia o riadnych voľbách v čase krízovej situácie 

(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie,19a núdzového stavu19b 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 

 
19a  § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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.  
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. 
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. 
19e  § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
19f  § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
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volebného miesta možno vykonať aj opakovane. Nové dni konania riadnych volieb nesmú 

predchádzať pôvodne určeným dňom. 

(3) 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 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. 

PIATA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA O RIADNYCH VOĽBÁCH  

DO ZAMESTNANECKEJ KOMORY AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 27 

Osobitné ustanovenia o priebehu hlasovania a sčítaní hlasov 

(1) Na priebeh hlasovania a sčítanie hlasov pri riadnych voľbách do zamestnaneckej komory sa 

vzťahujú ustanovenia čl. 21 a 22 s odlišnosťami uvedenými v tomto článku. 

(2) Volič z volebného obvodu „Fyzika“, „Matematika“ alebo „Informatika“ môže zakrúžkovať 

poradové čísla 

a) najviac šiestich kandidátov z volebného obvodu, v ktorom je voličom (čl. 9 ods. 1), 
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b) najviac jedného kandidáta z volebného obvodu „Podporné katedry“, 

c) najviac dvoch kandidátov z každého z ostatných volebných obvodov uvedených v tomto 

odseku. 

(3) Volič z volebného obvodu „Podporné katedry“ môže zakrúžkovať poradové čísla 

a) najviac dvoch kandidátov z volebného obvodu, v ktorom je voličom (čl. 9 ods. 1), 

b) najviac dvoch kandidátov z každého z volebných obvodov „Matematika“, „Fyzika“ a 

„Informatika“. 

(4) Neplatný je hlasovací lístok 

a) podľa ustanovení čl. 22 ods. 3 písm. a) a b), 

b) ak volič nezakrúžkoval ani jedného kandidáta; nezakrúžkovanie ani jedného kandidáta iba 

v niektorom z volebných obvodov nemá vplyv na platnosť hlasovacieho lístka, 

c) ak volič označil v niektorom z volebných obvodov zakrúžkovaním väčší počet kandidátov než 

určujú odseky 2 a 3. 

(5) Volebná komisia pri každom kandidátovi osobitne vyznačí, koľko platných hlasov získal od 

voličov z jednotlivých volebných obvodov.  

Čl. 28 

Osobitné ustanovenia o hlasovacích lístkoch 

(1) Na hlasovacie lístky pri riadnych voľbách do zamestnaneckej komory sa vzťahujú 

ustanovenia čl. 19 s odlišnosťami uvedenými v tomto článku. 

(2) Na hlasovacom lístku sa uvádzajú kandidáti z vlastného volebného obvodu voliča tučným 

písmom, kandidáti z ostatných volebných obvodov iným typom písma. 

Čl. 29 

Osobitné ustanovenia o výsledkoch volieb 

(1) Na výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej komory sa vzťahujú ustanovenia čl. 23 

s odlišnosťami uvedenými v tomto článku. 

(2) Za členov akademického senátu, ktorí zastupujú celú zamestnaneckú časť akademickej obce 

fakulty, 

a) sú 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, 

b) je vo volebnom obvode „Podporné katedry“ zvolený kandidát, ktorý získal najväčší celkový 

počet platných hlasov od voličov zo všetkých volebných obvodov. 

(3) V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

1. počet platných hlasov získaných od voličov z vlastného volebného obvodu kandidáta, 

2. žreb. 

(4) Zo zvyšných kandidátov  
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a) sú v každom z volebných obvodov „Matematika“, „Fyzika“ a „Informatika“ zvolení za členov 

akademického senátu štyria kandidáti, ktorí získali v danom volebnom obvode najväčší počet 

platných hlasov, 

b) je vo volebnom obvode „Podporné katedry“ zvolený za člena akademického senátu kandidát, 

ktorý získal v danom volebnom obvode najväčší počet platných hlasov. 

(5) V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

1. celkový počet platných hlasov získaných od voličov zo všetkých volebných obvodov, 

2. žreb. 

Čl. 30 

Osobitné ustanovenia o zápisnici volebnej komisie 

(1) Na zápisnicu z riadnych volieb do zamestnaneckej komory sa vzťahujú ustanovenia čl. 24 

s odlišnosťami uvedenými v tomto článku. 

(2) Zápisnica osobitne obsahuje mená, priezviská a tituly kandidátov z volebných obvodov 

„Matematika“, „Fyzika“, „Informatika“ a „Podporné katedry“, ktorí boli zvolení do akademického 

senátu ako zástupcovia celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty (čl. 29 ods. 2). 

ŠIESTA ČASŤ 

DODATOČNÉ VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 31 

Dodatočné voľby do akademického senátu 

(1) Ak bolo v riadnych voľbách do príslušnej komory akademického senátu zvolených menej 

členov akademického senátu ako ustanovuje čl. 2 ods. 2, vyhlási Predsedníctvo AS bez zbytočného 

odkladu na neobsadené miesta členov príslušnej komory akademického senátu dodatočné voľby. 

(2) Predsedníctvo AS vyhlási dodatočné voľby, určí dni ich konania a zvolí členov volebnej 

komisie najneskôr 30 dní pred ich konaním. Dodatočné voľby sa môžu konať iba vo výučbovej 

časti semestra alebo počas skúškového obdobia a trvať najviac dva pracovné dni. 

(3) Na dodatočné voľby sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej až piatej časti týchto zásad 

volieb. 

(4) Ak ani dodatočnými voľbami neboli v príslušnej komore akademického senátu zaplnené 

všetky mandáty, Predsedníctvo AS môže na neobsadené miesta členov príslušnej komory 

akademického senátu vyhlásiť opakované dodatočné voľby. 
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SIEDMA ČASŤ 

NASTUPOVANIE NÁHRADNÍKOV 

Čl. 32 

Náhradníci 

(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 nenulový počet platných hlasov. 

(2) Zoznamy náhradníkov vedie Mandátová komisia AS. 

(3) Postavenie náhradníka zaniká 

a) vzdaním sa postavenia náhradníka; na vzdanie sa postavenia náhradníka sa primerane použijú 

ustanovenia čl. 6 ods. 2 a 3, 

b) zvolením náhradníka za člena akademického senátu v akýchkoľvek riadnych voľbách, 

doplňujúcich voľbách alebo dodatočných voľbách; postavenie náhradníka zaniká dňom 

overenia platnosti príslušných volieb Mandátovou komisiou AS, 

c) skončením funkčného obdobia členov akademického senátu, na ktoré sa postavenie náhradníka 

viazalo, 

d) smrťou náhradníka, 

e) vyhlásením doplňujúcich volieb do študentskej komory (čl. 34 ods. 1) alebo 

f) vyhlásením doplňujúcich volieb do zamestnaneckej komory (čl. 34 ods. 2). 

(4) Zánikom členstva v akademickej obci fakulty alebo vymenovaním do niektorej z funkcií 

podľa čl. 2 ods. 3 postavenie náhradníka nezaniká, iba sa neuplatňuje. 

(5) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa predchádzajúcich odsekov, o spornej otázke 

rozhodne s konečnou platnosťou Mandátová komisia AS. 

Čl. 33 

Nastupovanie náhradníkov na uvoľnené miesta 

(1) Ak zaniklo členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte pred skončením 

jeho funkčného obdobia, nastupuje na uvoľnené miesto člena príslušnej komory akademického 

senátu náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov v danom volebnom obvode, v ktorom sa 

uvoľnilo miesto.20 V prípade rovnosti hlasov viacerých náhradníkov Mandátová komisia AS 

postupuje podľa ustanovení čl. 23 ods. 1 druhej vety alebo čl. 29 ods. 5.  

(2) Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnené miesto člena príslušnej komory 

akademického senátu. Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu Mandátovej 

komisie AS v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa vzdal postavenia náhradníka. 

(3) Nastúpenie náhradníka vyhlási Mandátová komisia AS bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 15 dní po tom, čo zaniklo členovi akademického senátu členstvo v akademickom senáte. 

Ak zaniklo členovi študentskej komory členstvo v akademickom senáte v období od 15. júna do 

 
20  V súlade s ustanoveniami čl. 32 ods. 1 sa nevytvára osobitná skupina náhradníkov z radov kandidátov, ktorí neboli 

zvolení ako zástupcovia celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Každý náhradník je náhradníkom pre 

svoj vlastný volebný obvod. 
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20. septembra, nastúpenie náhradníka vyhlási Mandátová komisia AS spravidla v období od 

21. septembra do 30. septembra.  

(4) Náhradník musí v čase vyhlásenia nastúpenia náhradníka podľa predchádzajúceho odseku 

spĺňať podmienky podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 8. 

(5) Mandátová komisia AS odovzdá novému členovi akademického senátu z radov náhradníkov 

osvedčenie o tom, že sa stal členom akademického senátu. 

(6) Ak nastane spor o nastúpení náhradníka na uvoľnené miesto člena príslušnej komory 

akademického senátu, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou Predsedníctvo AS na návrh 

Mandátovej komisie AS. 

ÔSMA ČASŤ 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 34 

Doplňujúce voľby do akademického senátu 

(1) Ak zaniklo členovi študentskej komory členstvo v akademickom senáte pred skončením jeho 

funkčného obdobia a na uvoľnené miesto nie je náhradník (čl. 32 ods. 1), zvolí v doplňujúcich 

voľbách študentská časť akademickej obce fakulty na uvoľnené miesto nového člena akademického 

senátu. 

(2) Ak zaniklo členovi zamestnaneckej komory členstvo v akademickom senáte pred skončením 

jeho funkčného obdobia a na uvoľnené miesto nie je náhradník (čl. 32 ods. 1), zvolia v doplňujúcich 

voľbách voliči príslušného volebného obvodu, v ktorom sa uvoľnilo miesto, nového člena 

akademického senátu. 

(3) Doplňujúce voľby vyhlasuje bez zbytočného odkladu Predsedníctvo AS. Doplňujúce voľby sa 

môžu konať iba vo výučbovej časti semestra alebo počas skúškového obdobia a trvať najviac dva 

pracovné dni. 

(4) Predsedníctvo AS vyhlási doplňujúce voľby, určí dni ich konania a zvolí členov volebnej 

komisie najneskôr 30 dní pred ich konaním.  

(5) Doplňujúce voľby sa spravidla nevyhlásia v posledných troch mesiacoch funkčného obdobia 

členov príslušnej komory akademického senátu (čl. 3 ods. 1 a 2), ak Predsedníctvo AS nerozhodne 

inak. 

(6) Na doplňujúce voľby sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej až piatej časti týchto zásad 

volieb. 

DEVIATA ČASŤ 

ODVOLANIE ČLENA AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Čl. 35 

Prípustnosť odvolania 

Člena akademického senátu možno kedykoľvek odvolať z funkcie pred skončením funkčného 

obdobia tajným hlasovaním voličov príslušného volebného obvodu, v ktorom bol člen 
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akademického senátu zvolený (ďalej len „hlasovanie o odvolaní“); ak bol člen akademického senátu 

zvolený ako zástupca celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty (čl. 29 ods. 2), o jeho 

odvolaní hlasujú voliči celej zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Čl. 36 

Návrh na odvolanie a dôvody odvolania 

(1) Návrh na odvolanie člena akademického senátu (ďalej len „návrh na odvolanie“) podá 

Predsedníctvo AS bez zbytočného odkladu vždy, ak 

a) sa člen akademického senátu bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po 

sebe riadneho zasadnutia akademického senátu21 alebo 

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia22 študentovi, ktorý je 

členom študentskej komory. 

(2) Návrh na odvolanie možno podať v prípade, ak člen akademického senátu 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, najmä sa dlhodobo nezúčastňuje na zasadnutiach 

akademického senátu, jeho orgánov alebo študentskej komory, 

b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné 

predpisy fakulty alebo UK alebo 

c) vážne poškodil záujem fakulty alebo UK. 

(3) Návrh na odvolanie podľa odseku 2 môže podať 

a) Predsedníctvo AS, 

b) najmenej jedna tretina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty alebo 

c) najmenej jedna šestina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(4) Návrh na odvolanie podaný podľa odseku 3 písm. b) a c) musí byť vyhotovený v písomnej 

forme a listinnej podobe. Jeho obsahovými náležitosťami sú 

a) meno, priezvisko a titul odvolávaného člena akademického senátu, 

b) dôvod (dôvody) jeho odvolávania a 

c) mená, priezviská a tituly predkladateľov návrhu s ich vlastnoručnými podpismi. 

(5) Návrh na odvolanie podaný podľa odseku 3 písm. b) a c) sa adresuje predsedovi Mandátovej 

komisie AS a doručuje prostredníctvom podateľne fakulty. Mandátová komisia AS bez zbytočného 

odkladu preskúma podaný návrh a overí splnenie náležitostí podľa odsekov 2 až 4. 

(6) Návrh na odvolanie člena akademického senátu podaný podľa odseku 3 písm. b) a c), ktorý 

vykonáva funkciu predsedu Mandátovej komisie AS, sa adresuje predsedovi akademického senátu 

a doručuje prostredníctvom podateľne fakulty. Predseda akademického senátu bez zbytočného 

odkladu preskúma podaný návrh a overí splnenie náležitostí podľa odsekov 2 až 4. 

 
21  Čl. 14 ods. 8 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK. 
22  Čl. 12 Disciplinárneho poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pre študentov. 
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Čl. 37 

Hlasovanie o odvolaní 

(1) Akademický senát vyhlási hlasovanie o odvolaní bez zbytočného odkladu po preskúmaní 

návrhu na odvolanie podľa čl. 36 ods. 5 a 6, určí deň (dni) ich konania a zvolí členov komisie pre 

hlasovanie o odvolaní. Hlasovanie o odvolaní sa môže konať iba vo výučbovej časti semestra 

a trvať najviac dva pracovné dni. 

(2) Člen akademického senátu je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 

zúčastnených voličov a súčasne počet hlasov za jeho odvolanie nie je menší ako počet hlasov, 

ktorými bol ako kandidát do akademického senátu zvolený. 

(3) Zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní zverejní komisia pre hlasovanie 

o odvolaní bez zbytočného odkladu po jej vyhotovení spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

(4) Na hlasovanie o odvolaní sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej až piatej časti týchto zásad 

volieb. 

DESIATA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH 

 DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK 

Čl. 38 

Všeobecné ustanovenie 

Voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK upravuje čl. 18 Štatútu UK a osobitný 

vnútorný predpis UK.23 

Čl. 39 

Orgán príslušný na vyhlásenie volieb 

(1) Všeobecné voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK (ďalej len „všeobecné 

voľby“) vyhlasuje Predsedníctvo AS. Náležitosti uznesenia o vyhlásení všeobecných volieb 

upravuje osobitný vnútorný predpis UK.24 

(2) Doplňovacie voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK (ďalej len „doplňovacie 

voľby“) vyhlasuje Predsedníctvo AS. Náležitosti uznesenia o vyhlásení doplňovacích volieb 

upravuje osobitný vnútorný predpis UK.25 

Čl. 40 

Volebná komisia fakulty 

(1) Voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK organizuje volebná komisia fakulty. 

(2) Volebnú komisiu fakulty volí akademický senát26 spomedzi členov akademickej obce fakulty. 

Funkcia člena volebnej komisie fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana a s kandidatúrou do Akademického senátu UK.27 

 
23  Vnútorný predpis UK č. 4/2015 - Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave. 
24  Čl. 12 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
25  Čl. 13 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
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(3) Členstvo vo volebnej komisii fakulty zaniká 

a) dňom skončenia funkčného obdobia, 

b) dňom, kedy člen volebnej komisie fakulty prestal byť členom akademickej obce fakulty, 

c) dňom podania kandidatúry do Akademického senátu UK, 

d) dňom vymenovania do funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana, 

e) dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie v listinnej alebo elektronickej 

podobe predsedovi volebnej komisie fakulty alebo predsedovi akademického senátu, 

f) dňom odvolania z funkcie akademickým senátom. 

(4) Ak akademický senát uznesením neurčí dĺžku funkčného obdobia členov volebnej komisie 

fakulty, platí, že funkčné obdobie členov volebnej komisie fakulty sa skončí overením platnosti 

volieb zástupcov fakulty do Akademického senátu UK, pre vykonanie ktorých boli členovia 

volebnej komisie fakulty zvolení, Volebnou a mandátovou komisiou Akademického senátu UK 

podľa osobitného vnútorného predpisu UK.28 

(5) Volebná komisia fakulty je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

jej členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov 

volebnej komisie fakulty.  

(6) Prvé zasadnutie volebnej komisie fakulty sa uskutoční bez zbytočného odkladu po jej 

ustanovení; zasadnutie volebnej komisie fakulty zvolá predseda akademického senátu.  

(7) Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí dohodou spomedzi svojich členov 

predsedu a podpredsedu volebnej komisie fakulty. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a  

podpredseda volebnej komisie fakulty žrebom. Žrebovanie riadi najstarší prítomný člen volebnej 

komisie fakulty. 

(8) Podpredseda volebnej komisie fakulty zastupuje predsedu volebnej komisie fakulty 

a) v plnení úloh, ktorými ho poverí, 

b)  v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie 

alebo neobsadenia funkcie predsedu volebnej komisie fakulty. 

(9) Ak volebná komisia fakulty nemá predsedu ani podpredsedu, poverí predseda akademického 

senátu niektorého člena volebnej komisie fakulty plnením úloh predsedu volebnej komisie fakulty 

v plnom rozsahu. 

Čl. 41 

Podrobnejšie ustanovenia o spôsobe vykonania volieb 

(1) Na spôsob zverejnenia vyhlásenie všeobecných volieb, doplňovacích volieb a dodatočných 

volieb na fakulte sa vzťahujú ustanovenia čl. 14 ods. 2. 

(2) Ďalšími náležitosťami hlasovacie lístka sú 

a) náležitosti podľa čl. 19 ods. 2, 

b) poučenie o spôsobe jeho správneho vyplnenia. 

 
26  Čl. 17 ods. 4 písm. c) Štatútu FMFI UK. 
27  Čl. 18 ods. 2 Štatútu UK. 
28  Čl. 27 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
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(3) Na pravidlá o vedení volebnej kampane sa vzťahujú ustanovenia čl. 20 ods. 2 a 4. Pravidlá 

o vedení volebnej kampane sa zverejňujú spôsobom podľa čl. 14 ods. 2. 

(4) Na spôsob označenia volebného miesta sa vzťahujú ustanovenia čl. 21 ods. 1. 

(5) V miestnosti, v ktorej volebná komisia fakulty sčítava hlasy, môžu byť prítomní aj kandidáti, 

členovia Predsedníctva AS a členovia Mandátovej komisie AS. 

(6) Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb sa zverejňuje spôsobom podľa čl. 14 

ods. 2. 

(7) Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa zverejňuje spôsobom podľa čl. 14 

ods. 2. 

Čl. 42 

Odchýlne ustanovenia o spôsobe vykonania volieb 

(1) Na prípravu zoznamu voličov oprávnených hlasovať vo voľbách do Akademického 

senátu UK a námietkové konanie sa vzťahujú ustanovenia čl. 11 týchto zásad volieb. 

(2) Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie fakulty 

alebo prostredníctvom podateľne fakulty. 

(3) Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje 

o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri sčítavaní hlasov sa na neho neprihliada. 

(4) Platným spôsobom úpravy hlasovacieho lístka je zakrúžkovanie poradového čísla kandidáta, 

pre ktorého volič hlasuje. 

(5) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia fakulty 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

(6) Priebeh hlasovania o odvolaní člena Akademického senátu UK riadi komisia pre hlasovanie 

o odvolaní zvolená akademickým senátom. 

JEDENÁSTA ČASŤ 

OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH  

DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL 

Čl. 43 

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl 

(1) Voľby zástupcu (zástupcov) študentov fakulty do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len 

„študentská rada“) upravuje štatút študentskej rady a osobitný vnútorný predpis UK.29 

(2) Voľby zástupcu študentov fakulty do študentskej rady vyhlasuje Predsedníctvo AS. 

(3) Voľby zástupcu študentov fakulty do študentskej rady organizuje Volebná komisia fakulty. 

(4) Na vykonanie volieb zástupcu študentov fakulty do študentskej rady sa použijú ustanovenia 

čl. 38 až 42 rovnako. 

 
29  Čl. 30 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 
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DVANÁSTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 44 

Vyhlásenie riadnych volieb v prípade nečinnosti akademického senátu 

(1) Ak sa skončilo funkčné obdobie členov príslušnej komory akademického senátu a nedošlo 

k vyhláseniu riadnych volieb spôsobom podľa čl. 12, riadne voľby vyhlási a členov volebnej 

komisie zvolí Mandátová komisia AS. 

(2) Na vyhlásenie volieb a určenie dní ich konania sa nevzťahujú lehoty podľa čl. 12 ods. 2 a 3. 

Čl. 44a 

Kandidatúra v súbežne vyhlásených voľbách do akademického senátu 

(1) Ak kandidát kandiduje do príslušnej komory akademického senátu v súbežne vyhlásených 

riadnych voľbách, doplňujúcich voľbách alebo dodatočných voľbách a je viacnásobne zvolený za 

člena akademického senátu, kandidát sa stáva členom akademického senátu na najdlhšie funkčné 

obdobie z funkčných období, na ktoré bol zvolený; na zvolenie kandidáta v ďalších zo súbežne 

vyhlásených volieb sa neprihliada. 

(2) Skutočnosti podľa odseku 1 uvedú volebné komisie v zápisniciach z príslušných volieb. 

Čl. 45 

Neprípustnosť kandidatúry člena akademického senátu 

Kandidatúra člena akademického senátu v riadnych voľbách, doplňujúcich voľbách alebo 

dodatočných voľbách vyhlásených na funkčné obdobie, ktoré sa prekrýva s funkčným obdobím 

člena akademického senátu, nie je prípustná. 

Čl. 46 

Výkladové pravidlo 

Ak vznikne spor o výklad ustanovení týchto zásad volieb alebo ak sa vyskytne situácia, ktorá nie 

je v týchto zásadách volieb upravená, výklad podá alebo postup určí Mandátová komisia AS. 

Čl. 47 

Volebné lehoty 

Ak nie je v týchto zásadách volieb pre niektorý úkon volebného orgánu, komisie pre hlasovanie 

o odvolaní, predsedu Mandátovej komisie AS, predsedu akademického senátu, predsedu volebnej 

komisie alebo volebnú komisiu fakulty stanovená lehota, platí, že musia konať bezodkladne. 

Čl. 48 

Poskytovanie súčinnosti 

Vedúci zamestnanci fakulty, pracoviská fakulty a tajomník akademického senátu sú povinní 

poskytovať volebnej komisii a Mandátovej komisii AS súčinnosť pri vykonávaní týchto zásad 

volieb. 
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Čl. 49 

Povinnosť mlčanlivosti 

Členovia Mandátovej komisie AS a členovia volebnej komisie sú povinní zachovávať 

mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku.30 

Čl. 50 

Prechodné ustanovenie 

Funkčné obdobie členov oboch komôr akademického senátu zvolených v riadnych voľbách 

konaných v dňoch 12. a 13. mája 2014 a postavenie náhradníkov ostáva týmito zásadami volieb 

nedotknuté. 

Čl. 50a 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 2 účinnému od 26. marca 2018 

(1) Pre riadne voľby do zamestnaneckej komory na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 

2022 sa vytvárajú z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na 

pracoviskách fakulty tieto volebné obvody: 

a) volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry, 

b) volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry, 

c) volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry, 

d) volebný obvod „Podporné katedry“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c). 

(2) Náhradníci z riadnych volieb do zamestnaneckej komory na funkčné obdobie od 1. júna 2018 

do 31. mája 2022 sa stávajú náhradníkmi vo volebných obvodoch v znení zásad volieb účinnom od 

26. marca 2018. 

Čl. 50b 

Prechodné ustanovenia počas trvania krízovej situácie  

vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 

(1) Ak funkčné obdobie členov študentskej komory uplynie odo dňa účinnosti dodatku č. 4 týchto 

zásad volieb a technické podmienky neumožňujú vykonať riadne voľby do študentskej komory na 

funkčné obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2022, funkčné obdobie členov študentskej komory 

zvolených na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2020 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 do študentskej komory na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie členov 

študentskej komory sa skončí dňom riadnych volieb.31 

(2) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo bezprostredne po skončení mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na  

a) vyhlásenie riadnych volieb a určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie 

nevzťahujú lehoty podľa čl. 12, 

 
30  § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
31  § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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b) vyhlásenie dodatočných volieb, určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie 

nevzťahujú lehoty podľa čl. 31 ods. 1 a 2, 

c) vyhlásenie doplňujúcich volieb, určenie dní ich konania a zvolenie členov volebnej komisie 

nevzťahujú lehoty podľa čl. 34 ods. 3 a 4, 

d) vyhlásenie hlasovania o odvolaní, určenie dní ich konania a zvolenie členov komisie pre 

hlasovanie o odvolaní nevzťahujú lehoty podľa čl. 37 ods. 1. 

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. 

Čl. 51 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb sa zrušujú Zásady volieb do Akademického 

senátu FMFI UK zo dňa 21. 10. 2013. 

(2) Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Akademickým 

senátom FMFI UK. 

(3) Dodatok č. 1 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom FMFI UK, dňa 1. júna 2015. 

(4) Dodatok č. 2 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom FMFI UK, dňa 26. marca 2018. 

(5) Dodatok č. 3 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom FMFI UK, dňa 28. mája 2018. 

(6) Dodatok č. 4 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom FMFI UK, dňa 27. apríla 2020. 
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(7) Dodatok č. 5 k zásadám volieb nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom FMFI UK, dňa 12. októbra 2020. 
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