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ZÁSADY VOLIEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FILOZOFICKEJ FAKULTY 
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

 
 
 

P R V Á  Č A S Ť 
Z Á K L A D N É  U S T A N O V E N I A 

 
§ 1 

 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave (ďalej len „Zásady volieb“) upravujú v súlade so Štatútom Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „štatút“) spôsob voľby členov Akademického senátu 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát“), spôsob ich odvolania 
a zánik členstva v senáte. 

(2) Zásady volieb sú podľa § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vnútorným predpisom 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „fakulta“) a sú vypracované 
v súlade so zákonom. 

 
§ 2 

Postavenie a pôsobnosť senátu 
 

(1) Senát je orgán akademickej samosprávy fakulty, ktorého postavenie a pôsobnosť 
upravuje § 26 a § 27 zákona. 

(2) Senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Člení sa na zamestnaneckú 
časť a na študentskú časť. Počet členov jednotlivých častí senátu určuje čl. 8 ods. 3 štatútu, 
nemôže však mať menej ako 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. Členov 
zamestnaneckej časti senátu volia v tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti senátu volia v tajných voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti senátu môže byť 
len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti senátu 
môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(3) Zloženie zamestnaneckej časti senátu upravuje štatút. 

(4) Funkčné obdobie členov senátu je štvorročné. 
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D R U H Á  Č A S Ť 

SPÔSOB VOĽBY DO SENÁTU 
 
 
§3 

Vyhlásenie volieb 
 

(1) Voľby do senátu vyhlasuje predseda senátu po schválení v senáte. Voľby sa musia 
vyhlásiť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom konania volieb. 

(2) Voľby sa konajú počas troch po sebe bezprostredne nasledujúcich pracovných dní. 

(3) Voľby sa konajú na mieste, ktoré určí predsedníctvo senátu. Vo volebnej miestnosti 
musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bolo zabezpečené tajné hlasovanie. 

(4) Uznesenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje na úradnej výveske senátu a na 
internetovej stránke fakulty. 

 
§4 

Volebné obvody 
 

(1) Voľby do zamestnaneckej časti senátu sa uskutočňujú vo viacerých volebných 
obvodoch. Počet volebných obvodov pre zamestnaneckú časť zodpovedá počtu katedier 
fakulty, pričom každá z katedier vytvára jeden volebný obvod. V každom volebnom obvode 
sa volí jeden zástupca do senátu. Volebné právo člena zamestnaneckej časti akademickej obce 
možno uplatniť len vo vzťahu k volebnému obvodu, ktorý tvorí pracovisko, kde príslušný 
člen zamestnaneckej časti akademickej obce vykonáva svoj hlavný zamestnanecký pomer. Ak 
je v čase vyhlasovania volieb počet katedier menší než počet volených zástupcov, katedry 
s najvyšším počtom členov akademickej obce fakulty volia dvoch zástupcov tak, aby počet 
zástupcov zamestnaneckej časti senátu bol v súlade s § 2 ods. 2 týchto zásad. Ak je v čase 
vyhlasovania volieb počet katedier väčší než počet volených zástupcov, vždy dve katedry 
s najnižším počtom členov akademickej obce fakulty vytvoria spoločný volebný obvod 
a volia spolu len jedného zástupcu tak, aby počet zástupcov zamestnaneckej časti senátu bol 
v súlade s § 2 ods. 2 týchto zásad. Ak je potrebné rozhodnúť o poradí katedier a viaceré 
katedry majú rovnaký počet členov akademickej obce fakulty, o ich poradí rozhodne žreb. 
Prípadné žrebovanie sa koná analogicky podľa zásad uvedených v § 9 ods. 4. 

(2) Volebným obvodom pre voľby členov študentskej časti senátu je študentská časť 
akademickej obce fakulty. Volebné právo si uplatňujú študenti všetkých troch stupňov 
vysokoškolského štúdia. 
 

§ 5 
Volebná komisia 

 

(1) Senát zriaďuje jednu volebnú komisia, ktorá má 6 členov. 

(2) Predsedu a dvoch členov volebnej komisie vymenúva a odvoláva senát z členov 
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Ďalších troch členov volebnej komisie 
vymenúva a odvoláva senát z členov študentskej časti akademickej obce fakulty. 
Zamestnanecká časť komisie a študentská časť komisie môžu pri dodržaní časových limitov 
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ustanovených týmto volebným poriadkom vykonávať svoju činnosť na rôznych miestach 
a v rôznom čase. 

(3) Členstvo vo volebnej komisii zaniká jej členovi, ak: 
a) prijme kandidatúru vo voľbách, 
b) senát vymenuje novú volebnú komisiu, 
c) sa vzdá členstva vo volebnej komisii, 
d) zaniklo jeho členstvo v akademickej obci fakulty. 

(4) Návrh na menovanie nového člena na uvoľnené miesto vo volebnej komisii predkladá 
člen senátu za príslušnú časť akademickej obce. 

(5) Členovia volebnej komisie sú oprávnení riadiť a kontrolovať priebeh volieb. 

(6) Volebná komisia sa zíde do piatich pracovných dní od vyhlásenia volieb na svojom 
prvom zasadnutí, stanoví harmonogram priebehu volieb a do 24 hodín ho zverejní. Od 
okamihu zverejnenia harmonogramu je možné podávať návrhy kandidátov na členov senátu. 
 

§6 
Zoznamy voličov 

 

(1) Dekan alebo ním poverená osoba vypracuje zoznam zamestnancov, ktorí sú členmi 
akademickej obce fakulty v členení podľa pracovísk fakulty a zoznam študentov 
bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sú členmi akademickej obce 
fakulty v členení podľa študijných odborov. Dekan odovzdá tieto zoznamy predsedovi senátu 
najneskôr 6 pracovných dní od vyhlásenia volieb. 

(2) Predseda senátu zo zoznamov podľa ods. 1 tohto paragrafu zostaví zoznam voličov pre 
obe časti akademickej obce podľa jednotlivých volebných obvodov definovaných v § 4 ods. 1 
a 2. 

(3) Predseda senátu odovzdá zoznamy voličov za každú časť akademickej obce 
predsedovi volebnej komisie. 

(4) O dodatočnom zaradení do zoznamu voličov alebo o zmenách v zoznamoch voličov 
rozhoduje na základe preukazu zamestnanca, indexu alebo iného spôsobu preukázania 
príslušnosti k akademickej obci fakulty s konečnou platnosťou volebná komisia. 
 

§7 
Kandidátna listina 

 

(1) Za člena senátu môže za príslušný volebný obvod kandidovať každý zo zamestnancov 
alebo študentov uvedených v zoznamoch voličov podľa ods. 2 tohto paragrafu. 

(2) Kandidátov na členov senátu za príslušný volebný obvod môže navrhnúť každý člen 
akademickej obce fakulty, a to podľa svojej príslušnosti k volebnému obvodu a vždy za tú 
časť akademickej obce, ktorej je členom. Návrhy na kandidátov sa predkladajú volebnej 
komisii. Podmienkou zaradenia na kandidátnu listinu je písomný súhlas kandidáta s návrhom. 

(3) Kandidátnu listinu pre každý volebný obvod a každú časť akademickej obce zostavuje 
volebná komisia. 

(4) Do zamestnaneckej časti AS sa kandidátna listina uzatvára v dvoch kolách. V prvom 
kole musí byť najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom konania volieb uzavretá 
a zverejnená kandidátna listina za zamestnaneckú časť akademickej obce. Ak táto kandidátna 
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listina nie je úplná, teda ak niektorý volebný obvod zamestnaneckej časti akademickej obce 
nenavrhol žiadneho kandidáta, prejde v druhom kole právo navrhnúť kandidáta na ďalší 
volebný obvod v poradí analogicky podľa zásad uvedených v § 4 ods. 1. Za účelom 
dosiahnutia úplnej kandidátnej listiny nech predseda volebnej komisie aktívne rokuje 
s príslušnými volebnými obvodmi. 

(5) Kandidátna listina musí byť uzavretá a zverejnená najneskôr päť pracovných dní pred 
začiatkom konania volieb. Po tomto termíne nie je možné rozširovať zoznam o nových 
kandidátov. 
 

§8 
Priebeh volieb 

 

(1) Voľby organizuje a riadi predseda volebnej komisie spolu s jej členmi na základe 
uznesenia senátu. 

(2) Oprávnený volič po preukázaní totožnosti členovi volebnej komisie prevezme 
hlasovací lístok pre voľbu člena za príslušný volebný obvod. Prevzatie hlasovacieho lístka sa 
zaznamená v zozname voličov. Formu hlasovacieho lístka stanovuje volebná komisia. 

(3) Volič vo vyhradenom priestore upraví hlasovací lístok a po úprave vhodí hlasovací 
lístok do volebnej urny. 

(4) Úprava hlasovacieho lístka znamená označenie: 
a) najviac toľko kandidátov na hlasovacom lístku pre voľby do zamestnaneckej časti 

akademickej obce v príslušnom volebnom obvode, koľko zástupcov má byť 
v príslušnom obvode zvolených podľa § 4 ods. 1 týchto zásad. 

b) najviac toľko kandidátov na hlasovacom lístku pre voľby do študentskej časti 
akademickej obce v príslušnom volebnom obvode, koľko zástupcov určuje čl. 8 
ods. 3 štatútu, pričom z toho istého študijného odboru môžu byť označení najviac 
dvaja kandidáti, ktorí študujú len tento jeden odbor. 

(5) Ak hlasovací lístok nie je označený podľa ods. 4 tohto paragrafu, alebo ak označenie 
nie je možné jednoznačne rozpoznať, hlasovací lístok je neplatný. 

(6) Počas volebného aktu musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia 
volebnej komisie. 

(7) Hlasovať v zastúpení iného voliča nie je možné žiadnou formou. 

(8) Po skončení volieb v prvý a druhý deň volieb volebná komisia zapečatí urny, zoznamy 
voličov zalepí do obálky a spolu s urnami odloží na bezpečné miesto. 
 

§9 
Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

(1) Po skončení hlasovania volebná komisia spočíta hlasy podľa jednotlivých volebných 
obvodov a zoznam s výsledkami odovzdá predsedovi volebnej komisie ešte v deň volieb. 
Zoznam s výsledkami musia podpísať všetci členovia volebnej komisie. 

(2) Do príslušnej časti senátu je zvolený ten kandidát, ktorý získal v príslušnom volebnom 
obvode najviac hlasov. 

(3) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, o členovi senátu rozhodne žreb. 
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(4) Prípadné žrebovanie prebieha v prítomnosti členov volebnej komisie za príslušnú časť 
akademickej obce a realizujú ho zástupcovia príslušných volebných obvodov. Výsledok 
žrebovania osvedčuje volebná komisia. 

(5) Predseda volebnej komisie overí výsledky dodané volebnou komisiou a vyhlási 
výsledky volieb v najbližší pracovný deň po treťom dni volieb na úradnej výveske senátu 
fakulty a na internetovej stránke fakulty. 

(6) Námietky voči priebehu volieb a žiadosti o prípadné prepočítanie hlasov možno podať 
predsedovi volebnej komisie počas konania volieb. V prípade potreby predseda volebnej 
komisie zvolá spoločné zasadnutie volebnej komisie, ktorá tieto námietky prerokuje. Jej 
rozhodnutie o týchto námietkach a žiadostiach je konečné.  

(7) Zvolených kandidátov potvrdí predseda volebnej komisie alebo jej poverený člen na 
ustanovujúcom zasadnutí senátu. 
 

§ 10 
Doplňujúce voľby 

 

(1) Ak zaniklo členovi senátu členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 26 
ods. 6 písm. b) až f) zákona, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto 
nového člena senátu, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, 
ktorému členstvo predčasne  zaniklo. 

(2) Doplňujúce voľby do senátu vyhlasuje predseda senátu len pre ten volebný obvod, 
ktorého zástupcovi zaniklo členstvo v senáte. 

(3) Ak člen študentskej časti senátu úspešne ukončil prvý alebo druhý stupeň štúdia 
a bezprostredne v nasledujúcom akademickom roku pokračuje vo vyššom stupni štúdia, nie je 
potrebné vyhlasovať doplňujúce voľby v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. c) štatútu. 

(4) V prípade, že zanikne toľko členstiev senátu, že je ohrozená schopnosť senátu uznášať 
sa, vyhlási predseda senátu po schválení v senáte doplňujúce voľby bezodkladne pre všetky 
volebné obvody, ktorých zástupcom zaniklo členstvo v senáte. 

(5) Ak by si príslušný volebný obvod zamestnaneckej časti senátu nezvolil žiadneho 
zástupcu, prejde v doplňujúcich voľbách volebné právo na ďalší volebný obvod v poradí 
analogicky podľa zásad uvedených v § 4 ods. 1. 

(6) Organizácia doplňujúcich volieb je analogická ako je uvedené v § 3-9. Doplňujúce 
voľby sa musia vyhlásiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom konania volieb a konajú 
sa počas dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich pracovných dní. 
 
 

TRETIA Č A S Ť 
ZÁNIK ČLENSTVA V SENÁTE 

 
 

§11 
Zánik členstva v senáte 

 

(1) Členstvo v senáte zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona. 
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(2) V zmysle § 26 ods. 6 písm. e) zákona sa návrh na odvolanie člena senátu predkladá tej 
časti akademickej obce fakulty, v ktorej bol člen senátu do senátu zvolený, ak tento člen 
(ďalej len „odvolávaný člen“): 

a) porušil zákon, 
b) porušil vnútorné predpisy Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „univerzita“ ) 

alebo vnútorné predpisy fakulty, 
c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 
d) vážne poškodil univerzitu alebo fakultu. 

(3) Rozhodnutie o odvolaní člena senátu vykonáva na svojom zasadnutí príslušná časť 
akademickej obce fakulty, ktorej zástupcom je odvolávaný člen senátu. Postup zvolania 
príslušnej časti akademickej obce fakulty a spôsob odvolania určujú ods. 4 až 10 tohto 
paragrafu zásad. 

(4) Návrh na odvolanie člena senátu spolu s návrhom na zvolanie príslušnej časti 
akademickej obce (ďalej len „návrhy“) sa považuje za kvalifikovaný, ak ho predsedovi senátu 
predloží najmenej jedna tretina všetkých členov príslušnej časti akademickej obce. V súlade 
s ods. 2 tohto paragrafu sa návrhy predkladajú predsedovi senátu v písomnej forme 
s uvedením: 

a) mena odvolávaného člena, 
b) dôvodov na jeho odvolanie,  
c) mena predkladateľa (predkladateľov) návrhu, 
d) podpisov potrebného počtu členov príslušnej časti akademickej obce. 

(5) Zhromaždenie príslušnej časti akademickej obce je predseda senátu povinný zvolať 
v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu. Dňom doručenia sa rozumie 
úradné zaevidovanie návrhov do pošty predsedu senátu. Ak predseda senátu nemôže zvolať 
príslušnú časť akademickej obce, alebo nekoná v zmysle platných návrhov, robí tak 
podpredseda senátu. Ak nemôže vo veci návrhov konať ani podpredseda senátu, prípadne ak 
sú funkcionári senátu predmetom návrhu na odvolanie, vtedy sa písomný návrh na odvolanie 
podáva dekanovi fakulty, ktorý je povinný v uvedenej lehote zvolať príslušnú časť 
akademickej obce. Oprávnený adresát návrhov organizačne pripravuje a riadi priebeh 
zasadnutia príslušnej časti akademickej obce. 

(6) Odvolávaný člen má právo pred hlasovaním o svojom odvolaní vystúpiť pred 
príslušnou časťou akademickej obce a zaujať stanovisko k návrhu. 

(7) Pred hlasovaním o odvolaní zvolí príslušná časť akademickej obce jednotlivo 
a verejným hlasovaním trojčlennú volebnú komisiu, ktorej najmenej jeden člen je súčasne aj 
členom senátu. Členom volebnej komisie nemôže byť odvolávaný člen. Ak sú predmetom 
hlasovania o odvolaní všetci členovia príslušnej časti (zamestnaneckej alebo študentskej) 
senátu, vtedy musí byť jedným z členov volebnej komisie dekan alebo prodekan fakulty. 
Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku hlasovania o návrhu na odvolanie člena 
senátu zápisnicu. 

(8) O odvolaní člena senátu rozhoduje príslušná časť akademickej obce v priamych 
tajných voľbách. Spôsob úpravy hlasovacieho lístka pripraví predsedajúci príslušnej časti 
akademickej obce pred jej zasadnutím. 

(9) Ak je súčasťou návrhu na odvolanie viacero členov senátu, rozhoduje sa rovnakým 
spôsobom jednotlivo o odvolávaných členoch. 

(10) Príslušná časť akademickej obce platne rozhodla o odvolaní člena senátu vtedy, ak za 
návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušnej časti 
akademickej obce. O priebehu a výsledku zasadnutia príslušnej časti akademickej obce 
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vyhotoví jej predsedajúci zápisnicu, ktorú overí najmenej jeden delegovaný zástupca 
spomedzi navrhovateľov zvolania zasadnutia príslušnej časti akademickej obce. 
 
 

Š T V R T Á  Č A S Ť 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

§ 12 
Prechodné ustanovenie 

 

AS FF TU akceptuje odôvodnenú žiadosť zo dňa 11. 12. 2009 návrhu kandidáta na člena 
AS FF za volebný obvod katedry klasickej archeológie iba pre najbližšie doplňujúce voľby do 
AS FF TU. 

 
§ 13 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Zásady volieb nadobúdajú platnosť aj účinnosť ich schválením senátom dňa 15. 
decembra 2009 na základe jeho uznesenia č. 1/4/20. 

(2) Tieto zásady možno kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky v týchto 
zásadách navrhuje predseda senátu. Podmienkou platnosti zmien a doplnkov týchto zásad je 
ich schválenie senátom. 

 
 
 
 
 RNDr. Mgr. Adrián Slavkovský, PhD. 
 predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty 
 Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave boli uverejnené na úradnej výveske Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave dňa 16. 12. 2009. 


