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Rok 2018 



Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„AS PriF UK“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) 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“) schválil dňa 9. novembra 2018 Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu 

Zásadám volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

I. 

Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave v znení dodatku č. 1 sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. V čl. 3 odsek 4 znie:  

 

„(4) Každé pracovisko PriF UK
5
 s minimálnym počtom troch zamestnancov na ustanovený 

týždenný pracovný čas zastupuje v AS PriF UK spravidla jeden člen spomedzi zamestnancov 

daného pracoviska na ustanovený týždenný pracovný čas. Ak má pracovisko menej ako troch 

zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, Volebná a mandátová komisia AS PriF 

UK rozhodne, ku ktorému pracovisku PriF UK budú títo zamestnanci pričlenení pre účely 

výkonu volebného práva. Volebná a mandátová komisia AS PriF UK pri rozhodovaní 

prihliadne na príbuznosť odborového zamerania dotknutých pracovísk PriF UK. Členovia 

študentskej časti AS PriF UK tvoria najmenej jednu tretinu z celkového počtu členov AS PriF 

UK
3
; ich počet sa určí ako najnižší možný počet, ktorý dosahuje jednu tretinu z celkového 

počtu členov AS PriF UK.“. 

 

 

2. V čl. 6 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú: 

 

„(9) Postavenie náhradníka nezaniká náhradníkovi, ktorý riadne skončil študijný program 

nižšieho stupňa a v akademickom roku, ktorý bezprostredne nasleduje po akademickom roku, 

v ktorom riadne skončil štúdium, sa zapísal na štúdium študijného programu vyššieho stupňa. 

Nie je k tomu potrebná jeho žiadosť o prerušenie štatútu náhradníka. 

  

(10) Náhradník musí vysloviť súhlas s nastúpením na uvoľnený mandát člena študentskej 

časti AS PriF UK. Ak náhradník nastúpenie odmietne alebo sa na výzvu predsedu volebnej a 

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

 

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13. 

 

 

3. Za čl. 16 sa vkladá nový článok 16a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. 16a 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 2 

 

Podmienka minimálneho počtu zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas podľa 

čl. 3 ods. 4 sa pri voľbách do zamestnaneckej časti AS PriF UK vyhlásených na funkčné 

obdobie od 12. decembra 2018 do 11. decembra 2022 posudzuje ku dňu 9. novembra 2018. 

 

II. 



Tento Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu PriF UK nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom jeho schválenia v AS PriF UK. 

 

 

 

        doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

        predsedníčka AS PriF UK 


