
 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied  

  

Vnútorné predpisy 
  
  
  
  

Vnútorný predpis schválený Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty sociálnych a 

ekonomických vied 

 
Vnútorný predpis č. 2/2022 

 
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu Zásady volieb do AS FSEV 

UK a do AS UK 

 
Elektronické hlasovanie vo voľbách do AS FSEV UK    

 
 

 

 
 

Ročník 2022 



Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v 
Bratislave (ďalej len “AS FSEV UK”) uznesením č. 07/2022 zo dňa 14. 2. 2022 prijíma tento 
dodatok č. 2 k Zásadám volieb do AS FSEV UK a do AS UK, ktoré boli schválené AS FSEV 
UK dňa 20.3. 2007. 
 
Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK sa menia a dopĺňajú týmto spôsobom: 
 

Článok 1 
1. v Čl. 2. v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa upravuje písmeno (d), ktoré po novom znie: 
(d) Voľby sa vždy konajú v priestoroch FSEV UK na Mlynských luhoch 4 v Bratislave 
a súčasne aj v budove sídla FSEV UK, Ústavu mediamatiky na P. O. Hviezdoslava 21 v 
Martine, okrem prípadu, že sa voľby konajú korešpondenčným hlasovaním podľa odseku (4) 
týchto zásad volieb alebo elektronickým hlasovaním podľa odseku (5). 
 
2. v Čl. 2 v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa za odsek (4) vkladá nový odsek (5), ktorý znie: 
 
(5) elektronické hlasovanie 
 
(a) Elektronické hlasovanie sa realizuje  výlučne prostredníctvom informačného systému, 
ktorý a) spĺňa požiadavky na informačný systém pre elektronické voľby do akademického 
senátu uvedené v článku 2 týchto zásad volieb a b) bol schválený na tento účel Mandátovou 
komisiou AS. 
 
(b) Zoznam voličov/čiek sa vyhotovuje v elektronickej podobe. 
 
(c) Za organizačnú prípravu hlasovania zodpovedá predseda/níčka volebnej komisie. 
 
(d) Informačný systém je pre voličov/čky prístupný v čase konania volieb. 
 
(e) Volič/ka sa prihlasuje do informačného systému prostredníctvom svojho univerzitného 
prihlasovacieho mena (loginu) a hesla. 
 
(f) Volič/ka na elektronickom hlasovacom lístku označí poradové čísla kandidátov/tiek, pre 
ktorých hlasuje. Označiť môže najviac taký počet kandidátov/tiek, aký je počet voľných 
mandátov v daných voľbách. Volič/ka upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná 
tajnosť hlasovania. 
 
(g) Volič/ka hlasuje tak, že v informačnom systéme označí ukončenie svojho hlasovania. 
 
(h) Volič/ka môže až do konca času určeného na hlasovanie svoju voľbu zmeniť. V takom 
prípade sa volič/ka opakovane prihlási do informačného systému a na elektronickom 
hlasovacom lístku označí poradové čísla kandidátov/tiek, pre ktorých hlasuje. Na skôr 
upravené hlasovacie lístky volič sa neprihliada. 
 
(i) Po skončení hlasovania volebná komisia prostredníctvom informačného systému sčíta 
hlasy odovzdané pre jednotlivých kandidátov. 
 



(j) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov/niek. Rozhodnutie volebnej komisie
je konečné.

(k) Volebná komisia z informačného systému vytlačí zoznamy voličov/čiek s vyznačením,
ktorí voliči/ky  sa zúčastnili elektronického hlasovania, a odovzdá ich spolu s ostatnými
volebnými spismi predsedovi akademického senátu na archiváciu v registratúre fakulty v
súlade s osobitným vnútorným predpisom UK.

Článok 2 
Požiadavky na informačný systém pre elektronické voľby do Akademického senátu FSEV 
UK. Architektúra a implementácia systému pre elektronické voľby do AS FSEV UK musí: 

a) zabezpečiť, aby hlas mohol elektronicky odovzdať iba oprávnený/á volič/ka uvedený/á v
zozname voličov, a to na základe úspešnej identifikácie a autentifikácie voliča/čky pomocou
jeho univerzitného prihlasovacieho mena a hesla,

b) umožniť, aby volič/ka mohol/la hlas elektronicky odovzdať opakovane, pričom sa
prihliadne na posledný odovzdaný hlas voliča/ky,

c) umožniť, aby volič/ka mohol/la odovzdať hlas v listinnej podobe na volebnom mieste,
pričom v takom prípade sa na elektronicky odovzdané hlasy voliča/ky neprihliada,

d) zabezpečiť, aby tajnosť elektronicky odovzdaných hlasov bola kryptograficky chránená
tak, že bez hrubého porušenia pravidiel nadpolovičnou väčšinou členov/niek volebnej
komisie nie je možné zistiť, ako konkrétny/a volič/ka hlasoval/a, a to ani za predpokladu, že
útočník získa prístup ku všetkým údajom uloženým v systéme pre elektronický zber hlasov,

e) zabezpečiť overenie platnosti a korektné sčítanie platných elektronicky odovzdaných
hlasov.

Článok 3 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 15.2. 2022. 

V Bratislave 15.02. 2022 

......................................... ........................................... 
Mgr. Andrej Mentel, PhD. doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
Predseda AS FSEV UK  dekanka FSEV UK 



 


