
Spôsob hlasovania stanovený pre dištančné zasadnutie AS PriF UK 30.4.2020 
 
Vážený členovia AS PriF UK, 
 
na základe odporúčania, ktoré vzišlo na rokovaní Legislatívnej komisie AS PriF UK dňa 
27.04.2020 budeme verejné hlasovania pri distančnom zasadnutí AS PriF UK vo štvrtok, 
30.04.2020 realizovať prostredníctvom technológie Forms. 
 
V prípade schválenia Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK bude elektronické 
hlasovanie prebiehať tak, že pre každú otázku, o ktorej sa bude hlasovať, vygeneruje 
predsedajúci pomocou Forms kvízový typ verejného hlasovania, kde bude v záhlaví uvedené 
číslo hlasovania a možnosti za/proti/zdržal sa. Do MS Teams chatu zadá predsedajúci link, 
a každý člen senátu, ktorý bude chcieť využiť svoje právo hlasovať klikne na tento link a bude 
automaticky presmerovaný na hlasovací formulár (neprihláseným sa môže ukázať logovací 
portál, v ktorom sa prihlásia menom a heslom, používaným v AIS). Na formulári vyznačí 
svoje hlasovanie a odošle. Tým pre podstatné časť z Vás aktívna účasť na hlasovaní končí. 
Predsedajúci následne prostredníctvom zdieľania svojej obrazovky premietne všetkým 
prítomným priebežný stav hlasovania, včítane súboru, kde bude vyznačené, ako jednotlivý 
členovia hlasovali. V prípade, že ktorýkoľvek člen AS PriF UK vznesie voči vyznačenej 
voľbe jeho hlasovania námietku prostredníctvom chatu, alebo do zapnutého mikrofónu 
(nemusí uvádzať z akého dôvodu namieta), predsedajúci zruší jeho hlasovanie a umožní mu 
hlasovanie opakovať. V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu nevedel niektorý z členov 
AS PriF UK prečítať svoje priebežné hlasovanie, môže prostredníctvom chatu požiadať 
predsedajúceho, ktorý mu jeho priebežné hlasovanie prečíta. Postup sa opakuje, kým voči 
zverejnenému priebežnému hlasovaniu. Následne prehlási predsedajúci priebežný výsledok za 
konečný výsledok hlasovania a hlasovanie ukončí. 
 
Predsedníčka Volebnej komisie a ďalší poverený člen volebnej komisie z radov ŠČ AS 
PriF UK budú kontrolovať, či sa na hlasovaní omylom nezúčastnil aj niekto z hostí, ktorí nie 
je oprávnený hlasovať. Celý proces bude zálohovo istený pripraveným povereným členom 
AS PriF UK, ktorý v prípade technickej poruchy Forms na strane predsedajúceho, na jeho 
pokyn prevezme realizáciu hlasovania s tým, že všetky uvedené operácie zrealizuje rovnako 
verejným spôsobom, pričom aj v tomto prípade bude proces verbálne viesť predsedajúci.  
 
 
doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.     V Bratislave 28. 4. 2020 
predseda AS PriF UK 
 


