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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (ďalej len „PriF UK“) vydáva 
podľa § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po schválení v Akademickom senáte PriF UK 
dňa 30. 04. 2020 tento Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „dodatok“), schváleného Akademický senátom 
PriF UK dňa 9. 11. 2018. 
 
 

Čl. I 
 
Rokovací poriadok PriF UK sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 13 ods. 6 sa za poslednú vetu dopĺňa text:   

"V prípade verejného hlasovania na zasadnutí AS PriF UK, ktoré sa realizuje prostriedkami 
informačnej a komunikačnej technológie musí byť zabezpečené zverejnenie priebežného 
výsledku hlasovania pre tých, ktorí sa na zasadnutí zúčastňujú. Každý člen akademického 
senátu má právo bezprostredne po zverejnení priebežného výsledku hlasovania na výzvu 
predsedajúceho podať námietku proti zverejnenému stavu svojho hlasovania, najmä z dôvodu 
nefunkčnosti technického zariadenia, omylu a pod. V takomto prípade nechá predsedajúci 
priebežné hlasovanie opakovať buď všetkým členom AS PriF UK, alebo len tým, ktorí 
vzniesli takúto námietku (v závislosti na použitom spôsobe hlasovania) a opätovne zverejní 
aktualizovaný priebežný výsledok hlasovania. Postup sa opakuje, pokiaľ nie sú vznesené zo 
strany členov senátu žiadne ďalšie námietky. Predsedajúci následne prehlási zverejnený 
priebežný výsledok hlasovania za definitívny výsledok hlasovania. Na zasadnutí, ktoré sa 
realizuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie nie je možné vykonať tajné 
hlasovanie." 

 

2. V čl. 13 ods. 8 sa za poslednú vetu dopĺňa text:   

"V prípade verejného zasadnutia AS PriF UK, ktoré sa realizuje prostriedkami informačnej 
a komunikačnej technológie, sa prezenčná listina zo zasadnutia v listinnej podobe 
nevyhotovuje. Za prítomného na zasadnutí sa považuje člen akademického senátu alebo hosť, 
ktorý má počas zasadnutia v prostriedku informačnej a komunikačnej technológie uvedený 
status indikujúci prítomnosť, prípadne na výzvu predsedajúceho iným vhodným a pre 
ostatných prítomných členov zreteľným a zrozumiteľným spôsobom potvrdí svoju 
prítomnosť." 

 

3. V čl. 11 sa za ods. 3 dopĺňa nový odsek 4 v znení: 

"V prípade, že sa verejné zasadnutie AS PriF UK, realizuje prostriedkami informačnej 
a komunikačnej technológie, zverejní predseda senátu na webovom sídle fakulty podrobnosti 
o spôsobe hlasovania realizovaného prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, 
a to najneskôr 48 hodín pred konaním zasadnutia. Ustanovenia čl. 13 ods. 10 sa nemusia 
uplatniť v plnom rozsahu." 

 

4. Doterajšie časti 4 až 8 sa označujú ako časti 5 až 9. 
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Čl. II 

 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom 
PriF UK dňa 30. 04. 2020. 
 
 
V Bratislave 30. 04. 2020 
 
 
 

  

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. 

dekan PriF UK predseda AS PriF UK 

 


