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Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK  
 

 

Časť I 

Voľby do AS FSEV UK 

 

Čl. 1 

 

(1) Členovia akademickej obce 

 

(a) Akademickú obec fakulty
1
 tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti 

zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť 

akademickej obce fakulty). 

(b) Akademickú obec univerzity tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, 

odborní pracovníci
2
, ďalej študenti, rektor, prorektori, dekani a prodekani

3
. 

(c) Odborní pracovníci sú pracovníci fakúlt a vedeckých a pedagogických pracovísk 

fakúlt a UK, ktorí sú s fakultou, resp. s príslušnou súčasťou UK v pracovnom pomere 

na ustanovený týždenný pracovný čas: 

 majú vysokoškolské vzdelanie, 

 podľa pracovnej náplne, resp. podľa popisu práce vykonávajú činnosti 

súvisiace so vzdelávacou, vedeckou alebo umeleckou činnosťou univerzity, 

okrem činností organizačného charakteru. 

 

(2) Členovia Akademického senátu (AS) fakulty 

 

(a) Členom AS môže byť len člen akademickej obce fakulty. Akademický senát fakulty 

sa delí na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Zamestnanecká časť AS má 8 

členov, študentská časť AS má 4 členov. Členov AS fakulty volí akademická obec 

fakulty. 

(b) Členov zamestnaneckej časti AS volia členovia zamestnaneckej časti akademickej 

obce fakulty v priamych tajných voľbách nadpolovičnou väčšinou akademickej obce.  

(c) Členov študentskej časti AS volia členovia študentskej časti akademickej obce fakulty 

v priamych tajných voľbách. 

 

Čl. 2 

 

(1) Termín volieb a volebná komisia 

 

(a) Termín volieb možno určiť výhradne vo výučbovom období akademického roka 

a určuje ho akademický senát fakulty. 

(b) Dátum podávania návrhov na kandidátov oznámi AS fakulty najneskôr 14 dní pred 

dňom volieb. Dátum konania volieb oznámi AS akademickej obci fakulty najneskôr 7 

dní pred dňom volieb.  

(c) Voľby členov akademického senátu fakulty organizuje volebná komisia AS fakulty.  

                                                
1 § 25 ods. 2 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej zákon o vysokých školách) 
2  Čl. 11 ods. 1 Štatútu UK 
3 § 3 zákona o vysokých školách 
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(2) Zoznam členov akademickej obce 

 

Dekanát FSEV UK najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb predloží predsedovi 

volebnej komisie fakulty zoznam členov študentskej časti akademickej obce fakulty 

a zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

 

 

(3) Organizácia hlasovania 

 

(a) Voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty sa konajú tajným 

hlasovaním. Voľby do AS fakulty organizujú členovia Volebnej komisie AS pod 

vedením jej predsedu.  

 

(b) Kandidáta do zamestnaneckej časti AS môže navrhnúť každý člen zamestnaneckej 

časti akademickej obce. Do kandidátskej listiny môže byť kandidát zapísaný len po 

jeho písomnom súhlase. Písomný súhlas kandidáta musí byť súčasťou návrhu na 

kandidatúru. Kandidátska listina musí byť zverejnená na úradnej výveske fakulty 

najneskôr 7 dní pred dňom volieb.  

 

(c) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví Volebná komisia AS zápisnicu. Zápisnica musí 

obsahovať údaj o počte zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, meno zvoleného 

kandidáta, údaj o počte získaných hlasov u všetkých kandidátov. Zápisnica je platná, 

ak ju podpísal predseda Volebnej komisie a nadpolovičná väčšina všetkých členov 

Volebnej komisie. Prípadné námietky členov Volebnej komisie a sťažnosti členov 

akademickej obce fakulty musia byť v zápisnici uvedené. 

 

(d) Voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty sa konajú tajným hlasovaním. 

Zástupcov študentov v študentskej časti akademického senátu fakulty volia členovia 

študentskej časti akademickej obce fakulty. Voľby zástupcov v študentskej časti AS 

organizuje volebná komisia pre voľby študentskej časti AS.  

 

(e) Kandidáta do študentskej časti AS môže navrhnúť každý člen študentskej časti 

akademickej obce. Kandidátom môže byť každý člen študentskej časti akademickej 

obce fakulty okrem študentov, voči ktorým bolo na FSEV UK alebo súčastiach UK 

právoplatne ukončené disciplinárne konanie. Kandidát je do listiny zaradený iba po 

jeho písomnom súhlase, ktorý musí byť súčasťou návrhu na kandidatúru.  

 

(f) Na priebeh a zaznamenanie výsledku volieb do študentskej časti AS fakulty sa 

vzťahujú ustanovenia čl. 4, odsekov b) a c) tohto Volebného poriadku. 

 

(g) Na volebnom lístku do oboch častí AS sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 

Voliteľ na volebnom lístku označí maximálne toľko kandidátov, koľko je zvoliteľných 

miest, určených AS FSEV UK. Za zvolených sa považujú tí kandidáti, ktorí sa 

umiestnia na prvých voliteľných miestach. 

 

(h) Voľby na fakulte sa končia osvedčením výsledkov volieb volebnou komisiou AS 

fakulty v zápisnici. 
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Čl. 3 

 

(1) Odvolanie člena z funkcie akademickou obcou 

 

(a) Odvolať člena z funkcie je možné petíciou členov akademickej obce fakulty. 

 

(b) Na odvolanie člena zamestnaneckej časti AS je potrebný počet nadpolovičnej väčšiny 

podpisov všetkých členov akademickej obce fakulty. 

 

(c) Na odvolanie člena študentskej časti AS je potrebný počet jednej tretiny podpisov 

členov študentskej časti AO fakulty. 

 

(2) Postup pri odvolaní člena AS 

 

(a) Petícia sa predkladá predsedovi Volebnej komisie AS fakulty. Predseda Volebnej 

komisie spolu s členmi Volebnej komisie posúdi, či petícia spĺňa podmienky čl. 3, 

ods. 1 tohto Volebného poriadku. V prípade nesplnenia podmienok písomne informuje 

AS fakulty, ktorý zabezpečí zverejnenie výsledku. 

 

(b) Pokiaľ je petícia platná, predseda Volebnej komisie AS fakulty písomne informuje 

odvolaného člena AS, že jeho mandát právoplatne zanikol. Predseda Volebnej komisie 

písomne informuje AS fakulty, ktorý vypíše doplňujúce voľby. 

 

 

Časť II 

Voľby do AS UK 

 

Čl. 1 

 

(1) Zástupcovia fakulty v AS UK 

 

(a) Členom AS UK môže byť iba člen akademickej obce UK. 

 

(b) Fakultu zastupujú v akademickom senáte univerzity piati členovia akademickej obce 

fakulty, z toho dvaja študenti. Zástupcom zamestnaneckej časti AS je spravidla aspoň 

jeden člen spomedzi profesorov a docentov. 

 

(c) Funkcia člena akademického senátu univerzity je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty . 

 

(2) Termín volieb a volebná komisia 

 

(a) Termín volieb možno určiť iba vo výučbovom období akademického roka. Termín 

volieb určuje AS UK. 

 

(b) Dátum konania volieb oznámi akademický senát univerzity akademickej obci 

univerzity najneskôr 21 dní pred prvým dňom volieb.  

 

(c) Voľby členov AS UK na fakulte organizuje volebná komisia AS fakulty.  
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(d) Funkcia člena volebnej komisie fakulty je nezlučiteľná s kandidatúrou do AS UK.. 

 

(3) Zoznamy členov akademickej obce 

 

Dekanát FSEV UK najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb predloží predsedovi 

volebnej komisie fakulty zoznam členov študentskej časti akademickej obce fakulty 

a zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

 

(4) Kandidátske listiny 

 

(a) Kandidátske listiny na voľby členov senátu univerzity zastupujúcich fakultu musia 

obsahovať aspoň 2 kandidátov zo študentskej časti akademickej obce fakulty a aspoň 

3 kandidátov zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.  

 

(b) Právo navrhovať kandidáta na člena senátu univerzity zastupujúceho fakultu majú 

členovia akademickej obce fakulty. Návrh s písomným súhlasom kandidáta treba 

odovzdať predsedovi volebnej komisie najneskôr 10 dní pred konaním volieb.  

 

(c) Volebná komisia zaradí na oddelené kandidátske listiny (jedna pre zamestnaneckú 

časť AS UK a druhá pre študentskú časť AS UK) tých navrhnutých kandidátov, ktorí 

spĺňajú podmienky stanovené v ods.1 a písomne súhlasili so svojou kandidatúrou.  

 

(d) Volebná komisia zverejní kandidátne listiny spolu s krátkymi charakteristikami 

kandidátov najmenej 1 týždeň pred prvým dňom volieb. Súčasne so zverejnením 

kandidátnych listín volebná komisia určí a zverejní volebnú miestnosť (volebné 

miestnosti). 

 

(5) Organizácia hlasovania 

 

(a) Voľby do akademického senátu univerzity sa konajú tajným hlasovaním. Zástupcov 

fakulty v zamestnaneckej časti akademického senátu univerzity volia v tajných 

voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Zástupcov fakulty v 

študentskej časti akademického senátu univerzity volia v tajných voľbách členovia 

študentskej časti akademickej obce fakulty. 

 

(b) Volebná komisia v spolupráci s dekanátom zabezpečí prípravu dostatočného počtu 

hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku pre voľbu zástupcu fakulty do 

zamestnaneckej (resp. študentskej) časti senátu univerzity sú uvedené mená všetkých 

kandidátov z príslušnej časti akademickej obce.  

 

(c) Vo volebnej miestnosti volebná komisia zisťuje totožnosť člena akademickej obce 

(ďalej len volič), ktorý sa zúčastňuje volieb. Volič svojím podpisom na príslušnom 

zozname členov akademickej obce súčasne potvrdí vyhlásenie, že sa nezúčastňuje na 

voľbách do AS UK na inej fakulte alebo ako odborný pracovník sa nezúčastňuje na 

voľbe zástupcu odborných pracovníkov z vedeckých a pedagogických pracovísk UK, 

ktoré nie sú fakultami. O obsahu vyhlásenia musí byť volič poučený. Po vykonanej 

prezencii je voličovi vydaný príslušný hlasovací lístok pre voľbu do zamestnaneckej 

alebo študentskej časti  AS UK. Každý volič môže použiť len jeden hlasovací lístok. 

Volič, ktorý volí do zamestnaneckej časti AS UK, označí na hlasovacom lístku najviac 
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troch kandidátov a volič, ktorý volí  do študentskej časti AS UK, označí najviac dvoch 

kandidátov. Ak je na hlasovacom lístku označených viac kandidátov, je hlas neplatný. 

 

(d) Po skončení volieb volebná komisia zoradí kandidátov za príslušnú časť akademickej 

obce fakulty zostupne podľa počtu získaných platných hlasov. Ak získali dvaja 

kandidáti najväčší počet hlasov alebo jeden kandidát najväčší počet hlasov a dvaja 

alebo viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb. 

V druhom kole volieb sa hlasuje o kandidátoch, ktorí získali rovnaký počet hlasov. Ak 

získali v prvom kole viac ako traja kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov, uskutoční 

sa druhé kolo, v ktorom sa hlasuje len o týchto kandidátoch. Ak nebudú ani po tomto 

druhom kole zvolení kandidáti na členstvo v AS UK, postupuje sa podľa rovnakého 

kľúča, ako v prípade uskutočnenia druhého kola podľa druhej vety tohto odseku písm. 

d). 

 

(e) Ustanovenia odseku písm. d) sa použijú primerane  pri voľbe kandidátov na člena AS 

UK študentskou časťou akademickej obce fakulty. 

 

(f) Ak podľa postupu uvedeného pod písm. d) a  e) nebudú zvolení dvaja kandidáti na 

člena AS UK študentskou časťou AO fakulty a 3 kandidáti na člena AS UK 

zamestnaneckou časťou AO fakulty, AS UK oznámi AO príslušnej fakulty do štrnásť 

dní termín konania nových volieb.  

 

(g) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví Volebná a mandátová komisia (ďalej len 

VMK) zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať údaj o počte zúčastnených voličov, 

zoznam kandidátov, zoznam zvolených kandidátov, údaj o počte získaných hlasov u 

všetkých kandidátov. Zápisnica je platná, ak ju podpísali prítomní členovia volebnej 

komisie vrátane predsedu. Voľby na fakulte sa končia osvedčením výsledkov volieb 

volebnou komisiou v zápisnici. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s textom 

zápisnice, písomne uvedie námietku k zápisnici, o ktorej rozhodne VMK AS UK. 

 

(h) Každá z volebných komisií fakúlt odovzdá zápisnicu volebnej a mandátovej komisii 

AS UK najneskôr jeden pracovný deň po ukončení volieb na fakulte. Zápisnice je 

potrebné adresovať predsedovi VMK UK.  

 

Čl. 3 

Voľby stálych a dočasných orgánov AS FSEV UK 

 

(1) Voľby predsedu AS 

 

Predseda AS FSEV UK je člen zamestnaneckej časti AS a volí sa tajným hlasovaním 

na ustanovujúcej schôdzi AS FSEV UK. Kandidátov na predsedu navrhujú členovia 

AS. Kandidát sa považuje za zvoleného, ak získal nadpolovičnú väčšinu všetkých 

hlasov členov AS. 

 

(2) Voľby predsedov stálych komisií AS. 

 

Po vytvorení stálych komisií AS sa tajným hlasovaním volia ich predsedovia. 

Kandidátov na predsedov stálych komisií AS navrhujú členovia príslušnej komisie. 

Kandidát sa považuje za zvoleného, ak získal nadpolovičnú väčšinu zo všetkých 
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hlasov členov AS. Predsedovia stálych komisií AS sa stávajú členmi predsedníctva 

AS. Členom predsedníctva je tiež zástupca študentskej časti AS.  

 

(3) Voľby predsedov dočasných komisií AS. 

 

Dočasné komisie vznikajú ad hoc na vymedzenú dobu pre potreby riešenia určitého 

problému. Členov dočasných komisií navrhujú členovia akademickej obce fakulty. Po 

vytvorení dočasnej komisie AS tajným hlasovaním volí jej predsedu. Kandidátov na 

predsedov dočasných komisií AS navrhujú členovia AS fakulty. Kandidát sa považuje 

za zvoleného, ak získal nadpolovičnú väčšinu zo všetkých hlasov prítomných členov 

AS. 

 

 

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

predseda AS FSEV UK 

Schválené na zasadnutí AS FSEV UK dňa 20. 3. 2007 

 


