Zásady volieb do Akademického senátu
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods.
2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
schválil tieto Zásady volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „zásady volieb“)
ako vnútorný predpis Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Akademický senát
(1) Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát fakulty“) sa skladá z
volených zástupcov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „fakulta“).
(2) Senát fakulty sa volí tak, aby mal 11 členov, z toho 7 zo zamestnaneckej časti a 4 zo študentskej časti. Členov
zamestnaneckej časti senátu fakulty volia v tajnom hlasovaní členovia zamestnaneckej časti akademickej obce
fakulty. Členov študentskej časti akademického senát fakulty volia v tajnom hlasovaní členovia študentskej časti
akademickej obce fakulty.
§2
Funkčné obdobie člena senátu fakulty
(1) Funkčné obdobie člena senátu fakulty je štvorročné. Začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení
funkčného obdobia predošlého senátu fakulty.
(2) Ak zaniklo členovi senátu fakulty členstvo podľa § 26 ods. 6 písm. b) až j) zákona pred skončením funkčného
obdobia senátu fakulty, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto v doplňujúcich voľbách nového
člena senátu fakulty. V prípade doplňujúcich volieb funkčné obdobie člena senátu fakulty začína plynúť prvým
dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb a trvá do skončenia funkčného obdobia senátu fakulty.
§3
Volebné obvody
(1) Voľby do senátu fakulty (ďalej len „voľby“) sa konajú v jednom volebnom obvode, ktorým je celá fakulta.
DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA VOLIEB
§4
Vyhlásenie volieb
(1) Voľby vyhlasuje predseda senátu fakulty najneskôr 30 dní pred dňom ich konania tak, aby sa vykonali v
posledných 14 dňoch funkčného obdobia senátu fakulty. V oznámení o vyhlásení volieb určí termín volieb podľa
§ 5 a miesto volieb.
(2) Oznámenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje na úradnej výveske senátu fakulty, na úradnej výveske fakulty,
prípadne aj na webovom sídle (webovej stránke) fakulty.
§5
Termín volieb
(1) Voľby sa konajú v jednom pracovnom týždni na celej fakulte.
(2) Predseda senátu fakulty v oznámení o vyhlásení volieb určí dva po sebe nasledujúce pracovné dni v týždni
podľa odseku 1, v ktorom sa voľby vykonajú. Súčasne určí čas volieb v každom z týchto dní tak, aby hlasovanie
prebiehalo každý deň najmenej tri hodiny.
§6
Volebná komisia
(1) Voľby organizuje a riadi volebná komisia.
(2) Na fakulte sa zriaďuje jedna volebná komisia, ktorá má piatich členov, a to troch zo zamestnaneckej časti a
dvoch zo študentskej časti akademickej obce fakulty. Členovia volebnej komisie zo zamestnaneckej časti
akademickej obce musia byť z rozličných katedier. Takisto členovia volebnej komisie zo študentskej časti
akademickej obce musia študovať študijné programy rozličných katedier.
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(3) Predsedu zo zamestnaneckej časti akademickej obce a štyroch členov volebnej komisie vymenúva predseda
akademického senátu fakulty najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb.
(4) Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a
tajomníka fakulty.
(5) Členstvo vo volebnej komisii zaniká, ak sa člen volebnej komisie stane kandidátom vo voľbách alebo ak
zanikne jeho členstvo v akademickej obci.
(6) Uvoľnené miesto člena volebnej komisie musí byť bezodkladne obsadené.
(7) Predseda volebnej komisie zvolá jej prvé zasadnutie najneskôr 10 dní pred prvým dňom volieb.
(8) Činnosť volebnej komisie sa končí vyhlásením výsledkov volieb.
§7
Zoznamy voličov
(1) Bezodkladne po vyhlásení volieb dekan fakulty vypracuje a odovzdá predsedovi akademického senátu fakulty
osobitne zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty zamestnaných na ustanovený týždenný
pracovný čas a osobitne zoznam členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Predseda akademického senátu
fakulty bezodkladne odovzdá zoznam predsedovi volebnej komisie.
§8
Kandidáti
(1) Do senátu fakulty môže kandidovať len ten zamestnanec alebo študent v dennej forme štúdia, ktorý je zapísaný
v zozname voličov.
(2) Kandidátov na členov senátu fakulty (ďalej len „kandidát“) môže navrhnúť každý člen príslušnej časti
akademickej obce fakulty zapísaný v zozname voličov.
(3) Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť obsahuje meno, priezvisko, akademické tituly kandidáta a katedru, na
ktorej kandidát pracuje. Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom, či
má na príslušnej fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia,
ročník štúdia a študijný program.
(4) Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi volebnej komisie najneskôr sedem dní pred dňom konania
volieb; po tejto lehote nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov.
(5) Návrh na kandidáta musí obsahovať aj jeho písomný súhlas s kandidatúrou a jej zverejnením v zmysle GDPR.
Bez tohto súhlasu nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov.
§9
Zoznamy kandidátov
(1) Predseda volebnej komisie najneskôr tri dni pred začatím hlasovania vo voľbách vyhotoví zoznam kandidátov,
a to osobitne pre zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty a osobitne pre študentskú časť akademickej obce
fakulty, a zverejní ho na miestach podľa §4 ods. 2.
(2) Zoznam kandidátov podľa odseku 1 obsahuje
a) poradové číslo, meno, priezvisko a akademické tituly kandidáta, názov katedry, na ktorej kandidát za
zamestnaneckú časť pracuje;
b) poradové číslo, meno, priezvisko študenta fakulty, stupeň študijného programu v dennej forme štúdia, ročník
štúdia a študijný program.
§ 10
Hlasovacie lístky
(1) Predseda volebnej komisie zabezpečí tlač hlasovacích lístkov prostredníctvom dekanátu fakulty.
(2) Hlasovacie lístky sa tlačia podľa zoznamov kandidátov (§ 9 ods. 2).
(3) Hlasovacie lístky musia byť opatrené odtlačkom pečiatky fakulty.
§ 11
Hlasovanie
(1) Hlasovanie vo voľbách sa začína v termíne volieb určenom rozhodnutím o vyhlásení volieb.
(2) Voliči predstupujú pred volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
(3) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Po zázname v zozname voličov dostane
od volebnej komisie úradný hlasovací lístok. Vydanie úradného hlasovacieho lístka volebná komisia písomne
zaznamená v zozname voličov. Volič je povinný túto skutočnosť potvrdiť svojím podpisom.
(4) Člen volebnej komisie je povinný voliča pred hlasovaním poučiť o spôsobe hlasovania.
(5) Volebná miestnosť musí byť upravená tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Volič musí úradný hlasovací
lístok upraviť v priestore vyhradenom na ich úpravu. V priestore na úpravu úradných hlasovacích lístkov nesmie
byť súčasne s voličom nikto prítomný. Členovia komisie nesmú voličom upravovať úradné hlasovacie lístky.
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(6) Volič na úradnom hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové čísla najviac siedmich kandidátov, ak ide o voľby
členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, alebo štyroch kandidátov, ak ide o voľby členov
študentskej časti akademickej obce fakulty.
(7) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu úradných hlasovacích lístkov vloží úradný
hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.
(8) Počas hlasovania musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia volebnej komisie.
(9) Po ukončení hlasovania počas jednotlivých dní volieb členovia volebnej komisie zapečatia volebnú schránku,
zoznamy voličov zalepia do obálok a spolu s volebnou schránkou ich uložia na bezpečné miesto na dekanáte
fakulty. Pred tým zapečatenú volebnú schránku a zalepené obálky členovia volebnej komisie podpíšu.
§ 12
Výsledky volieb
(1) Po skončení volieb volebná komisia vyberie úradné hlasovacie lístky z volebnej schránky, rozdelí a sčíta hlasy
odovzdané pre jednotlivých kandidátov. Predseda volebnej komisie skontroluje správnosť sčítania hlasov.
(2) Neplatný je úradný hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov ako ustanovujú tieto
zásady volieb (§ 11 ods. 6), ako aj hlasovací lístok, ktorý nie je úradným hlasovacím lístkom, a hlasovací lístok
upravený inak ako zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, resp. kandidátov.
(3) Za členov senátu fakulty sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov v príslušnej časti akademickej
obce. V prípade rovnosti počtu hlasov na rozhodujúcom mieste rozhodne žrebovaním volebná komisia.
§ 13
Zápisnica o výsledku volieb
(1) Predseda volebnej komisie bezodkladne zvolá zasadnutie volebnej komisie po skončení volieb.
(2) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, v ktorej uvedie
a) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov na fakulte,
b) celkový počet voličov, ktorým boli vydané úradné hlasovacie lístky,
c) meno, priezvisko a akademické tituly kandidátov zvolených za členov senátu fakulty podľa jednotlivých častí
akademickej obce.
(3) Zápisnicu volebnej komisie podpíšu všetci jej členovia.
(4) Predseda volebnej komisie odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi senátu fakulty bezodkladne po jej
podpísaní.
§ 14
Vyhlásenie výsledkov volieb
(1) Na základe zápisnice volebnej komisie vyhlási predseda senátu fakulty výsledky volieb najneskôr do troch
pracovných dní po skončení volieb na miestach podľa §4 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VOĽBÁCH
§ 15
Doplňujúce voľby
(1) Ak zaniklo členovi senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia, zvolí príslušná časť
akademickej obce na uvoľnené miesto v doplňujúcich voľbách nového člena senátu fakulty.
(2) Predseda senátu vyhlási doplňujúce voľby bezodkladne. Medzi vyhlásením a konaním doplňujúcich volieb do
senátu fakulty musia uplynúť najmenej tri týždne. Doplňujúce voľby sa nevyhlásia, ak do skončenia funkčného
obdobia senátu fakulty zostáva menej ako štyri týždne.
(3) Ustanovenia prvej a druhej časti zásad volieb sa primerane vzťahujú aj na doplňujúce voľby. Časová lehota
uvedená v §5 ods. (2) sa môže skrátiť minimálne na dva dni po dve hodiny.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODVOLANIE ČLENA SENÁTU FAKULTY
§ 16
Dôvody odvolania člena senátu fakulty
(1) Člen senátu fakulty zodpovedá za svoju činnosť v senáte fakulty len akademickej obci fakulty.
(2) Odvolať člena senátu fakulty z funkcie môže len príslušná časť akademickej obce fakulty.
(3) Príslušná časť akademickej obce fakulty môže odvolať člena senátu fakulty z funkcie, ak
a) pri výkone svojej funkcie nekoná v záujme univerzity a fakulty podľa svojho presvedčenia, svedomia a v súlade
s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými právnymi predpismi alebo
b) po čas dlhší ako 12 mesiacov sa bez ospravedlnenia svojej neúčasti nezúčastňuje na zasadnutiach senátu fakulty.

3

(4) Dňom odvolania člena senátu fakulty príslušnou časťou akademickej obce univerzity zaniká odvolanému
členovi senátu fakulty členstvo v senáte fakulty.
§ 17
Návrh na odvolanie
(1) Návrh na odvolanie člena senátu fakulty môže predložiť najmenej jedna tretina tej časti akademickej obce, v
ktorej bol člen senátu fakulty zvolený.
(2) Návrh na odvolanie člena senátu zvoleného vo voľbách príslušnou časťou akademickej obce fakulty sa
doručuje predsedovi akademického senátu fakulty.
(3) Návrh na odvolanie člena senátu fakulty (ďalej len „návrh“) musí byť vyhotovený písomne. Jeho obsahovými
náležitosťami sú:
a) meno, priezvisko a akademický titul člena senátu fakulty,
b) dôvod jeho odvolania,
c) meno, priezvisko a akademický titul predkladateľov návrhu s ich vlastnoručnými podpismi.
(4) Predseda senátu fakulty predloží návrh, ktorý spĺňa náležitosti podľa odseku 3, na najbližšom zasadnutí
akademického senátu fakulty na jeho prerokovanie.
(5) Akademický senát fakulty preskúma odôvodnenosť návrhu na odvolanie. Odvolávaný člen senátu fakulty má
právo vyjadriť sa k návrhu na odvolanie na rokovaní senátu pred hlasovaním senátu o tomto návrhu.
(6) Ak akademický senát rozhodne, že v zmysle §16 ods. 3 nie je relevantný dôvod na odvolanie člena senátu
fakulty, návrh na odvolanie zamietne. V opačnom prípade predseda akademického senátu zvolá do troch mesiacov
od rozhodnutia senátu zhromaždenie príslušnej časti akademickej obce, v ktorej bol odvolaný člen senátu fakulty
do senátu fakulty zvolený (ďalej len „zhromaždenie“).
§ 18
Príprava zhromaždenia
(1) Oznámenie o zvolaní zhromaždenia obsahuje deň, čas a miesto zhromaždenia. Predseda akademického senátu
fakulty zverejní oznámenie najneskôr 14 dní pred termínom zhromaždenia na úradnej výveske fakulty.
(2) Predseda akademického senátu fakulty vymenuje do termínu zhromaždenia troch skrutátorov spomedzi členov
akademického senátu fakulty, ktorí zabezpečujú objektívny priebeh tajného hlasovania na zhromaždení a
vyhotovujú zápisnicu o výsledku tajného hlasovania na zhromaždení.
(3) Za skrutátora nemôže byť vymenovaný odvolávaný člen senátu fakulty.
(4) Najneskôr 14 dní pred termínom zhromaždenia dekan fakulty vypracuje a odovzdá predsedovi akademického
senátu fakulty zoznam členov príslušnej časti akademickej obce fakulty a zabezpečí jeho zverejnenie na úradnej
výveske fakulty.
(5) Predseda akademického senátu fakulty zabezpečí tlač hlasovacích lístkov prostredníctvom dekanátu fakulty.
(6) Hlasovací lístok obsahuje meno, priezvisko a akademický titul odvolávaného člena senátu univerzity a
predtlačené slová „ZA“, „PROTI“ A „ZDRŽAL SA“.
(7) Hlasovacie lístky musia byť opatrené odtlačkom pečiatky fakulty.
§ 19
Hlasovanie o odvolaní člena senátu fakulty
(1) Člen príslušnej časti akademickej obce fakulty hlasuje o odvolaní člena senátu fakulty osobne. Zastúpenie je
neprípustné.
(2) Odvolávaný člen senátu fakulty má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie a k rozhodnutiu príslušného
akademického senátu na zhromaždení pre začatím hlasovania.
(3) Tajné hlasovanie, priebeh ktorého zabezpečujú skrutátori, sa uskutočňuje tak, že každému členovi príslušnej
časti akademickej obce zapísanému v zozname členov príslušnej časti akademickej obce vydajú po preukázaní
jeho totožnosti hlasovací lístok a poučia ho o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka.
(4) Člen príslušnej časti akademickej obce hlasuje tak, že na úradnom hlasovacom lístku vyznačí znak „X“ pri
jednej z možností „ZA“, „PROTI“ A „ZDRŽAL SA“. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
(5) Člen príslušnej časti akademickej obce je povinný upraviť hlasovací lístok v priestore vyhradenom na ich
úpravu. Po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží hlasovací lístok pred skrutátorom do
volebnej schránky.
(6) V čase hlasovania musia byť na mieste zhromaždenia prítomní aspoň dvaja skrutátori.
(7) Po uplynutí času hlasovania skrutátori vyberú hlasovacie lístky z volebnej schránky, rozdelia na platné a
neplatné a spočítajú hlasy a výsledky hlasovania uvedú do zápisnice, ktorú podpíšu.
(8) Člen senátu fakulty je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti
akademickej obce, v ktorej bol zvolený vo voľbách.
(9) Predseda akademického senátu vyhlási bezodkladne výsledok hlasovania o odvolaní člena senátu fakulty a
zabezpečí bezodkladné zverejnenie výsledku hlasovania na úradnej výveske fakulty.
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§ 20
Postup pri voľbe nového člena senátu fakulty
(1) Ak zaniklo členovi senátu fakulty členstvo pred skončením jeho funkčného obdobia z dôvodu jeho odvolania
z funkcie príslušnou časťou akademickej obce, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového
člena senátu fakulty v doplňujúcich voľbách.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušujú sa predchádzajúce Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave.
§ 22
Platnosť a účinnosť
(1) Zásady volieb nadobúdajú platnosť ich schválením senátom fakulty dňa 27. februára 2020.
(2) Zásady volieb nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na úradnej výveske fakulty dňa 27. februára 2020.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
predseda AS PdF TU
V Trnave 27. februára 2020
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