
Štatút 
Fyzikálnej sekcie FMFI UK

Preambula
Poslanie Fyzikálnej sekcie

Fyzikálna sekcia (ďalej len sekcia) je poradným orgánom dekana a Vedeckej rady fakulty
predovšetkým v pedagogických a vedecko-výskumných otázkach odboru fyzika. Sekcia sa
vyjadruje k habilitáciám docentov a inaguráciam profesorov, k študijným programom, ku
koncepcii  výskumu, k personálnym otázkam ako aj  k ďalším otázkam v okruhu svojej
pôsobnosti. 

§ 1
Zloženie sekcie

Členmi sekcie sú všetci členovia Vedeckej rady FMFI UK a Vedeckej rady UK z katedier
fyziky, prodekani z fyzikálnych katedier, vedúci fyzikálnych katedier, profesori a doktori
vied v odbore fyzika pôsobiaci na FMFI UK na ustanovený pracovný čas. Ďalej sú členmi
sekcie garanti študijných programov v odbore fyzika. Všetci členovia sekcie majú rovnaké
práva. Členstvo v sekcii je nezastupiteľné. 

§ 2
Vedúci sekcie

(1) Vedúci sekcie pripravuje a riadi zasadnutia sekcie, zúčastňuje sa zasadnutí Vedenia
fakulty, Kolégia dekana, a odborných komisií. Zastupuje sekciu vo vzťahu k dekanovi a
vedúcim  ostatných  sekcií.  Funkciu  vedúceho  sekcie  nemôže  vykonávať  vedúci
pracoviska, ani riadiaci funkcionár fakulty. 

(2) Voľby vedúceho sekcie sú priame s tajným hlasovaním všetkých prítomných členov
sekcie. Kandidátov na funkciu vedúceho sekcie navrhujú členovia sekcie z členov sekcie,
ktorí  vyslovili  predbežný  súhlas  s nomináciou.  Hlasovanie  sa  uskutočňuje  pomocou
hlasovacieho  lístka,  ktorý buď obsahuje  meno kandidáta,  alebo je  prázdny.  Voľby sú
dvojkolové.  V prvom kole je kandidát  zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
členov  sekcie.  Pokiaľ  žiadny  z kandidátov  nezíska  nadpolovičnú  väčšinu  hlasov,
uskutoční  sa  druhé  kolo,  do  ktorého  postupujú  dvaja  kandidáti  s najvyšším  počtom
získaných  hlasov.  V prípade  rovnosti  hlasov  sa  o  postupujúcom  rozhodne  osobitným
hlasovaním. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti
získaných hlasov sa hlasovanie opakuje.  Pri  rovnosti  získaných hlasov v opakovanom
hlasovaní  sa  voľby  zopakujú  na  najbližšom  zasadaní  sekcie,  ktorú  je  vedúci  sekcie
povinný zvolať do mesiaca. Voľby vedúceho sekcie sú platné, ak sa ich zúčastnia aspoň
dve tretiny všetkých členov sekcie. Vedúceho sekcie menuje a odvoláva dekan.

(3) Funkčné obdobie vedúceho sekcie  je  štvorročné,  tak ako ostatných akademických
funkcionárov a členov Senátu. Funkciu vedúceho sekcie môže tá istá osoba vykonávať
nanajvýš dve funkčné obdobia za sebou. 

(4)  Odvolanie  vedúceho sekcie  prerokováva sekcia  ak o to  požiada  aspoň štvrtina  jej
členov, a v tajnom hlasovaní s odvolaním súhlasí nadpolovičná väčšina členov sekcie. 



§ 3
Zástupca vedúceho sekcie

(1)  Zástupca vedúceho sekcie vedie a reprezentuje sekciu v neprítomnsti vedúceho sekcie.

(2) Kritériá na zástupcu vedúceho sekcie, jeho voľbu a funkčné obdobie je podobné ako u
vedúceho sekcie (§2).

§ 4
Zasadnutia sekcie

(1) Zasadnutia sekcie zvoláva a vedie vedúci sekcie. Zasadnutia sekcie sa konajú spravidla
raz za mesiac (alebo keď o to požiada dekan fakulty, alebo aspoň jedna stvrtina členov
sekcie).

(2)  Oznam  o zasadnutí  sekcie  oznámi  vedúci  sekcie  jej  členom  aspoň  týždeň  pred
zasadnutím sekcie. V prípade, že aspoň štvrtina všetkých členov sekcie vyjadrí nesúhlas
s termínom zasadania sekcie, vedúci sekcie určí nový termín. 

(3) Program zasadnutia sekcie spolu s prílohami odošle vedúci sekcie členom sekcie spolu
s oznamom o zasadnutí  sekcie.  V sporných  prípadoch  o  programe  zasadnutia  a  o  jeho
doplnení rozhoduje sekcia hlasovaním na začiatku zasadnutia. 

(4)  Zasadnutia  sekcie  sú  spravidla  verejné.  Neverejná  časť  zasadnutia  sekcie  sa  koná
výnimočne,  ak sa na tom uznesie  sekcia.  V prípade  prerokovania  žiadosti  o habilitačné
alebo inauguračné pokračovanie niektorého člena sekcie, tento opustí rokovaciu miestnosť
počas neverejnej rozpravy.  

(5) Sekcia je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej polovica všetkých
členov  sekcie.  Zmenu  v Štatúte  sekcie  môže  sekcia  schváliť  len  ak  bola  táto  zmena
ohlásená písomne aspoň 5 dní pred zasadnutím sekcie, a na zasadnutí sekcie sú prítomné
najmenej dve tretiny všetkých členov sekcie.  
 

§ 5
Hlasovanie

(1)  Po  skončení  rozpravy  o  dôležitom  bode  programu  sa  spravidla  hlasuje  o  prijatí
uznesení.  Na  platnosť  uznesenia  je  potrebný  súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  prítomných
členov  sekcie.  Spravidla  sa  hlasuje  zdvihnutím  ruky.  O  personálnych  návrhoch
(odporúčanie začatia habilitačných a inauguračných konaní, personálne návrhy za členov
vedeckých rád a pod.) sa hlasuje tajne.  

2  Verejné  hlasovanie  môže byť  realizované aj  prostredníctvom emailu,  napr.  vypísanie
konkurzu na nové miesto, a pod. 

(2) Zápisnicu po zasadnutí sekcie elektronicky odošle tajomník sekcie všetkým jej členom,
ako aj dekanovi fakulty, spolu s prezenčnou listinou. 



§ 6
Komisie

(1)  Na  riešenie  závažných  pedagogických,  vedeckovýskumných,  organizačných,
personálnych a iných otázok môže sekcia zriaďovať komisie. 

(2)  V prípade,  že  sekcia  má  vypracovať  stanovisko  k začatiu  habilitačného  alebo
inaguračného  pokračovania  postupuje  nasledovne:  Vedúci  sekcie  navrhne  trojčlennú
komisiu, zloženú z profesorov rôznych fyzikálnych katedier,  na preskúmanie úplnosti a
hodnovernosti materiálu, podaného uchádzačom, a či uchádzač spĺňa fakultné kritéria na
začatie  predmetného  pokračovania.  Predseda  komisie  prevezme  z dekanátu  potrebné
dokumenty a oboznámi s nimi aj ostatných členov komisie. Na zasadnutí sekcie predseda
komisie  oboznámi  sekciu  s výsledkom šetrenia  a odporučí  sekcii  začať,  resp.  nezačať
predmetné pokračovanie. Sekcia po prerokovaní návrhu v tajnom hlasovaní rozhodne či
dekanovi fakulty odporučí začať predmetné pokračovanie. V prípade kladného stanoviska,
sekcia  navrhne  Vedeckej  rade  oponentov,  zloženie  komisie  a tému  habilitačnej,  resp.
inaguračnej  prednášky.  Sekcia  sa  musí  vyjadriť  k začatiu  habilitačného  alebo
inaguračného pokračovania do troch týždňov.

§ 7
Personálne návrhy

(1) Návrh na vytvorenie pracovného miesta učiteľa alebo výskumného pracovníka podáva
dekanovi a vedúcemu sekcie vedúci katedry spolu so zdôvodnením potreby zamestnanca
vzhľadom na pedagogickú a výskumnú činnosť katedry. Tento návrh musí obsahovať aj
vyjadrenie vedúceho sekcie.

(2)  Vedúci  katedry  predloží  na  zasadnutí  sekcie  návrh  na  obsadenie  miesta  spolu  so
zdôvodnením.  Ak  členovia  sekcie  nemajú  námietky,  vedúci  sekcie  odporučí  návrh
dekanovi  fakulty.  V prípade  námietok  sekcia  rozhodne  o pridelení  miesta  verejným
hlasovaním. Návrh je schválený ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov sekcie.

§ 8
Tajomník sekcie

(1) Tajomník sekcie asistuje vedúcemu sekcie v rôznych administratívnych otázkach. 

(2) Tajomníka volí sekcia na návrh vedúceho sekcie. Návrh je schválený ak zaň hlasuje
väčšina prítomných členov sekcie.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v sekcii a podpisom dekana.

Schválené na zasadnutí sekcie dňa 10. 12. 2009.
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