
Z á p i s n i c a   o priebehu a výsledkoch volieb

kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019

I.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

(ďalej len „Akademický senát FMFI UK“) na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2014 uznesením

č. 12 na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2014 podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK a čl. 3

ods. 1 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len

„poriadok voľby“) vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na funkčné obdobie od

1. februára 2015 do 31. januára 2019, určil deň ich konania na 1. decembra 2014 (pondelok) o 14.00

hod. a určil počet členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK na 5.

Akademický senát FMFI UK uznesením č. 13 na svojom zasadnutí dňa 29. septembra 2014 podľa

čl.  3 ods.  3 poriadku voľby ustanovil  volebnú komisiu  pre voľby kandidáta  na funkciu dekana

FMFI UK (ďalej len „volebná komisia“) v zložení:

PhDr. Pavel Gombárik, PhD.

doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Bc. Michal Švehlík

II.

Volebná komisia si na svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2014 dohodou podľa čl. 2 ods. 8 poriadku

voľby určila  za  predsedu volebnej  komisie  za  predsedu volebnej  komisie  prof.  RNDr.  Daniela

Ševčoviča, CSc. a za podpredsedu volebnej komisie Bc. Michala Švehlíka.

Volebná komisia ďalej podľa čl.  4 ods. 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK určila

lehotu  na  podávanie  návrhov  na  kandidátov  na  obdobie  od  13.  októbra  2014  (9.00  hod.)  do

10. novembra 2014 (pondelok) do 12.00 hod. 

III.

Volebná  komisia  na  svojom  zasadnutí  dňa  10. novembra  2014  konštatovala,  že  v termíne

stanovenom  na  podávanie  návrhov  kandidátov  bolo  podaných  12  návrhov.  Všetky  podania

navrhovali za kandidáta prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc.

Za  kandidáta  prof.  RNDr.  Jozefa  Masarika,  DrSc.  podali  návrh  nasledujúci  navrhovatelia
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(v abecednom poradí):

1.    Prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.

2.    Prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.

3.    RNDr. Róbert Kysel

4.    Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

5.    Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

6.    Prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

7.    Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

8.    Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

9.    Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

10.    Doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

11.    Prof. RNDr. Ján Urban, DrSc.

Volebná komisia konštatovala, že uvedené návrhy obsahovali všetky náležitosti požadované čl. 4

ods. 2 až 7 poriadku voľby a boli akceptované. 

Volebná komisia konštatovala, že návrh prof. Ing. Milan Noga, DrSc. na kandidáta prof. RNDr.

Jozefa Masarika, DrSc. nespĺňa podmienku podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 4 ods. 2

poriadku voľby (návrh nie je podaný oprávnenou osobou – členom akademickej obce FMFI UK)

a volebná komisia ho vyhodnotila len ako „podporujúci návrh“.

Volebná komisia  podľa čl.  4 ods.  9 poriadku voľby zverejnila na úradnej výveske fakulty a na

webovom sídle fakulty zoznam kandidátov, zoznam ich navrhovateľov a sprievodné dokumenty

(štruktúrovaný životopis kandidáta a tézy programového vyhlásenia kandidáta).

IV.

Predstavenie kandidáta na kandidáta na funkciu dekana FMFI UK sa uskutočnilo na zhromaždení

členov akademickej obce FMFI UK (ďalej len „zhromaždenie“) dňa 24. novembra 2014 o 14.00

hod. v posluchárni A. Zhromaždenie bolo zvolané predsedom volebnej komisie podľa čl. 12 ods. 2

písm. d) Štatútu FMFI UK a čl. 5 ods. 1 poriadku voľby. Na zhromaždení kandidát na kandidáta na

funkciu dekana prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. predložil tézy svojho programového vyhlásenia

a v následnej diskusii odpovedal na otázky položené členmi akademickej obce fakulty.

V.
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Voľba  kandidáta  na  funkciu  dekana  FMFI  UK  na  funkčné  obdobie  od  1.  februára  2015  do

31. januára  2019 sa  uskutočnila  na  3.  riadnom zasadnutí  Akademického  senátu  FMFI UK dňa

1. decembra  2014  o 14.00  hod.  v posluchárni  C.  Volebná  komisia  podľa  čl.  2  ods.  9  písm.  c)

poriadku  voľby určila  za  osobitné  volebné  miesto  poslucháreň  C,  v časti  ktorej  bol  vyčlenený

osobitný priestor na úpravu hlasovacích lístkov. 

Počet všetkých členov Akademického senátu FMFI UK: 30

Počet obsadených mandátov ku dňu konania volieb: 30

Počet členov Akademického senátu FMFI UK

prítomných na zasadnutí podľa prezenčnej listiny: 27

VI.

Priebeh a výsledky 1. kola volieb kandidáta na funkciu dekana FMFI UK

Hlasovacie lístky pre 1. kolo voľby spolu s obálkami boli vydávané v čase od 14.22 hod. do 14.35

hod. Členovia Akademického senátu FMFI UK potvrdzovali prevzatie hlasovacieho lístka a obálky

podpisom v prezenčnej listine.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 27

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 27

Počet neplatných hlasovacích lístkov:   3

Počet platných hlasovacích lístkov: 24

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jediného kandidáta:

1. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 24

Volebná komisia konštatuje, že bola splnená podmienka právoplatnosti voľby kandidáta na dekana

FMFI UK podľa  čl.  23  ods.  5  Štatútu  FMFI UK a čl.  8  ods.  14  poriadku  voľby (prítomnosť

najmenej dvoch tretín všetkých členov Akademického senátu FMFI UK).

Ak  je  navrhnutý  iba  jeden  kandidát  pre  voľby  kandidáta  na  dekana  FMFI  UK,  na  zvolenie

kandidáta na funkciu dekana FMFI UK sa podľa čl. 23 ods. 6 Štatútu FMFI a čl. 10 ods. 2 poriadku

voľby  v 1. kole  voľby  vyžaduje  nadpolovičná  väčšina  hlasov  všetkých  členov  Akademického

senátu FMFI UK (t.j. 16 platných hlasov).

Volebná  komisia  konštatuje,  že  za  kandidáta  na  funkciu  dekana  FMFI  UK  na  funkčné

obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 bol zvolený prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
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VII.

Volebná komisia podľa čl. 13 ods. 3 písm. o) poriadku voľby konštatuje, že voľby kandidáta na

funkciu  dekana  FMFI UK prebehli  v  súlade  s čl.  23  Štatútu  FMFI UK,  vnútorným  predpisom

FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na funkciu dekana FMFI UK a inými vnútornými predpismi

FMFI UK, vnútornými predpismi UK a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

VIII.

Zápisnica bola členmi volebnej komisie prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich podpisy. 

V Bratislave dňa 1. decembra 2014 o 14.48 hod.

Predseda volebnej komisie:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. v. r.

Podpredseda volebnej komisie:

Bc. Michal Švehlík v. r.

Členovia volebnej komisie:

PhDr. Pavel Gombárik, PhD. v. r.

doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. v. r.

RNDr. Elena Šikudová, PhD. v. r.
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