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Prvá časť 

Zloženie senátu a jeho orgány 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Akademický senát Fakulty prírodných vied UCM v Trnave (ďalej len AS FPV) je 

samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty prírodných vied UCM v Trnave.  

2. AS FPV sa skladá z volených zástupcov Akademickej obce FPV UCM v Trnave (ďalej 

len AO FPV).  

3. Akademickú obec FPV tvorí:  

a) zamestnanecká časť: vysokoškolskí učitelia a výskumní zamestnanci, ktorí sú s 

FPV UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ostatní 

zamestnanci, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie,  

b) študentská časť: študenti zapísaní na študijné programy uskutočňované na fakulte 

vo všetkých stupňoch a formách štúdia.  

4. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FPV je štvorročné, členov 

študentskej časti je dvojročné.  

5. Funkcia člena AS FPV je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.  

6. Funkcia člena AS FPV je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.  

Čl.2 

Zloženie senátu 

1. Zloženie AS FPV upravuje § 6 bod 2 Štatútu FPV UCM.  

2. AS FPV má 16 členov z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti.  

3. AS FPV sa skladá z dvoch častí, zamestnaneckej a študentskej. Zamestnaneckú časť 

tvorí 10 senátorov. Študentskú časť tvorí 6 senátorov, z toho traja študenti 

bakalárskeho (bakalárska študentská časť AS FPV), dvaja študenti magisterského 

(magisterská študentská časť AS FPV) a jeden študent doktorandského stupňa štúdia 

(doktorandská študentská časť AS FPV).  



 
 

Čl.3 

Orgány senátu 

1. Orgány senátu tvorí predseda senátu, predsedníctvo senátu, podpredseda senátu, 

tajomník senátu a časti senátu.  

2. Predseda AS FPV sa volí z členov zamestnaneckej časti akademického senátu. Voľba 

predsedu sa uskutočňuje tajným hlasovaním.  

3. AS FPV si môže tajným hlasovaním zvoliť predsedníctvo, podpredsedu a určiť 

tajomníka. Predsedníctvo sa skladá najmenej z jedného zástupcu zamestnaneckej 

časti a jedného zástupcu študentskej časti AS FPV.  

Druhá časť 

Organizácia volieb do senátu 

Čl. 4 

Všeobecné ustanovenia 

1. Právo voliť do AS FPV a právo byť voleným do AS FPV majú všetci členovia AO FPV. 

Zamestnanci – členovia akademickej obce majú právo voliť a byť voleným do 

zamestnaneckej časti AS FPV len ak sú s univerzitou v pracovnom pomere v zmysle 

§ 3 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a § 4 Štatútu FPV UCM. Študenti – 

členovia akademickej obce majú právo voliť a byť voleným do študentskej časti AS 

FPV len ak sú zapísaní na študijné programy uskutočňované na fakulte. Študent 

bakalárskeho študijného programu má právo voliť a byť voleným do bakalárskej 

študentskej časti AS FPV, študent magisterského študijného programu má právo voliť 

a byť voleným do magisterskej študentskej časti AS FPV a študent doktorandského 

študijného programu má právo voliť a byť voleným do doktorandskej študentskej časti 

AS FPV.  

2. Voľby do AS FPV na nové funkčné obdobie vyhlasuje AS FPV najmenej dva mesiace 

pred skončením svojho funkčného obdobia tak, aby novozvolený AS FPV bol 

pripravený k výkonu právomocí aspoň 15 dní pred skončením funkčného obdobia 

končiaceho AS FPV.  

3. Riadne voľby do AS FPV sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou funkčného obdobia do 

zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty raz za štyri roky, a do študentskej 

časti akademického senátu fakulty raz za dva roky.  

4. Termín volieb možno určiť len vo výukovom období akademického školského roka. 

Termín volieb určuje AS FPV.  



5. Prezenčné voľby sa konajú jeden alebo v prípade potreby dva pracovné dni na celej 

fakulte, aby sa na stanovených miestach mohlo voliť najmenej 3 hodiny.  

6.  Volebná miestnosť alebo iný priestor určený na voľby musí byť upravený tak, aby bola 

zachovaná možnosť tajného hlasovania.  

7. Voľby členov AS FPV organizuje volebná komisia fakulty, ktorú navrhuje a schvaľuje 

AS FPV. Skladá sa z dvoch členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a 

jedného člena študentskej časti akademickej obce fakulty. Funkcia člena volebnej 

komisie je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana, 

tajomníka fakulty. 

8. AS FPV volí jedného náhradníka z radov zamestnaneckej časti AO fakulty za člena 

volebnej komisie zamestnancov fakulty, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej 

komisie zo zamestnaneckej časti nedostavil k voľbám.  

9. AS FPV volí jedného náhradníka z radov študentskej časti AO fakulty za člena volebnej 

komisie študentov fakulty, pre prípad, že by sa člen volebnej komisie zo študentskej 

časti nedostavil k voľbám.  

10. Volebná komisia si volí predsedu z členov komisie.  

11. Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu volieb až do 

ukončenia sčítania hlasov.  

12. Na prijatie platného uznesenia volebnej komisie sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch jej 

členov.  

13.  Volebná komisia:  

a) zabezpečuje organizáciu volieb,  

b) potvrdzuje správnosť výsledkov vykonaných volieb,  

c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb,  

d) zverejňuje výsledky volieb senátorov.  

14. Zvolením členov AS FPV zaniká mandát volebnej komisie.  

15. Začiatok činnosti novozvolených senátorov AS FPV sa uskutočňuje na slávnostnom 

zasadnutí AS FPV, kde sú prítomní končiaci i novozvolení senátori.  

Čl. 5 

Kandidáti na senátorov 

1. Kandidáta (-tov) do AS FPV navrhuje jednotlivec alebo kolektív. Spoločné návrhy môžu 

dať kolektívy za jednotlivé pracoviská fakulty.  



2. Každý člen zamestnaneckej AO FPV môže rovnocenne navrhnúť kandidátov do 

zamestnaneckej časti. Jednotlivec alebo kolektív môže navrhnúť najviac štyroch 

kandidátov do AS FPV a štyroch do AS UCM.  

3. Každý člen študentskej AO FPV môže rovnocenne navrhnúť kandidátov do študentskej 

časti. Jednotlivec alebo kolektív môže navrhnúť najviac dvoch kandidátov a dvoch do 

AS UCM. 

4. Člen AO FPV nemôže sám seba navrhnúť na kandidáta do AS FPV.  

5. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FPV a AS UCM sa odovzdávajú 

predsedovi volebnej komisie.  

6. Súčasťou návrhu je aj písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou do AS FPV. 

7. Kandidát za člena AS FPV môže na fakulte zvolať predvolebné zhromaždenia. 

Predvolebné zhromaždenie nie je možné konať neskôr ako dva dni pred konaním 

volieb.  

Čl. 6 

Zoznamy kandidátov, hlasovacie lístky a ďalšie úkony k príprave volieb 

1. Volebná komisia zostaví podľa abecedy zoznam navrhovaných kandidátov za 

príslušné časti AO FPV. Návrhy zverejnia najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb. 

Určia termín prípadného oznámenia o vzdaní sa kandidatúry.  

2. Volebná komisia zabezpečí v spolupráci s dekanátom FPV hlasovacie lístky.  

3. Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný zoznam kandidátov zoradených v 

abecednom poradí s týmito údajmi:  

a) meno, priezvisko,  

b) funkčné a pracovné zaradenie, u študentov ročník štúdia.  

Vzor hlasovacieho lístka musí byť zverejnený pred volebným aktom.  

Čl. 7 

Organizácia volieb senátu 

1. Volebná komisia je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi akademickej 

obce, ktorý príde voliť a vydanie hlasovacieho lístka zaregistrovať.  

2. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce môže dať svoj hlas minimálne 1 a 

najviac 12 kandidátom zamestnaneckej časti AO FPV.  



3. Každý člen študentskej časti akademickej obce môže dať svoj hlas minimálne 1 a 

najviac 7 kandidátom študentskej časti AO FPV.  

4. Členovia AO FPV svoj hlas potvrdzujú na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla 

navrhovaných kandidátov.  

5. Hlasovací lístok, upravený inak ako predpísaným spôsobom, je neplatný.  

Čl. 8 

Výsledky volieb 

1. Výsledky volieb vyhodnocuje volebná komisia fakulty. Vyhodnotenie výsledkov 

vykonajú v deň volieb.  

2. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje 

žreb.  

3. Výsledky bezodkladne oznámi predseda volebnej komisie alebo ním poverený člen.  

4. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Zápisnica musí 

obsahovať údaje o platnosti volieb, počet zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, 

zoznam zvolených kandidátov, počet získaných hlasov všetkých kandidátov a podpisy 

aspoň dvoch členov volebnej komisie. Volebná komisia odovzdá zápisnicu v deň volieb 

AS FPV.  

5. Voľby na fakulte sú ukončené osvedčením výsledkov volieb volebnou komisiou fakulty 

v zápisnici.  

Čl. 9 

Opakovanie volieb 

1. Voľby sa opakujú vtedy, ak došlo k chybe, ktorá mohla mať vplyv na výsledky volieb, 

pokiaľ ide o zvolených členov.  

2. Volebná komisia pre voľby do AS FPV rozhoduje o vyhlásení opakovaných volieb.  

3. Opakované voľby vykoná príslušná volebná komisia.  

4. Opakované voľby sa vykonajú v zmysle Zásad volieb do AS FPV.  

 

 

 



Čl. 10 

Nové voľby 

1. Nové voľby sa konajú, ak volebná komisia rozhodne, že došlo k porušeniu Zásad volieb 

do AS FPV takým spôsobom, že to má vplyv na výsledky volieb. Volebná komisia môže 

konať z vlastného podnetu, alebo na základe volebnej sťažnosti podanej členom AO 

FPV.  

2. Nové voľby sa vyhlásia do 14 dní odo dňa, keď volebná komisia rozhodla, že došlo k 

porušeniu Zásad volieb do AS FPV. Voľby zabezpečí príslušná volebná komisia na 

fakulte.  

3. Nové voľby sa vykonajú podľa Zásad volieb do AS FPV.  

 
Čl. 11 

Náhradníci a doplňujúce voľby 

1. Náhradným členom zamestnaneckej časti AS FPV je kandidát, ktorý kandidoval vo 

voľbách do zamestnaneckej časti AS FPV pre príslušné funkčné obdobie a získal 

najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi zamestnaneckej časti 

AS FPV. Náhradným členom študentskej časti AS FPV je kandidát, ktorý kandidoval 

vo voľbách do študentskej časti AS FPV pre príslušné funkčné obdobie a získal 

najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi študentskej časti AS 

FPV.  

2. Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne členstvo niektorého člena AS FPV, nahradí 

ho kandidát AS FPV, ktorý spĺňa podmienky podľa Čl. 11, ods. 1 Zásad volieb do AS 

FPV.  

3. V prípade, že nie je možné nahradiť člena AS FPV podľa ustanovenia v Čl. 11, ods. 2 

Zásad volieb do AS FPV, konajú sa doplňujúce voľby v príslušnej časti AO FPV 

najneskôr do dvadsaťjeden dní od zaniknutia členstva člena AS FPV.  

4. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FPV.  

5. Členstvo príslušnej časti AS FPV, ktoré vznikne podľa Čl. 11 Zásad volieb do AS FPV, 

končí funkčným obdobím príslušnej časti AS FPV.  

 

 

 



Tretia časť 
Organizácie volieb predsedu, podpredsedu tajomníka senátu 

Čl. 12 

Všeobecné ustanovenia 

1. Voľby predsedu a predsedníctva senátu organizuje volebná komisia, ktorá je zvolená 

na prvom zasadnutí nového senátu. Skladá sa z dvoch členov zamestnaneckej časti 

AS FPV a jedného člena študentskej časti AS FPV.  

2. Zvolením predsedu senátu a predsedníctva senátu fakulty zaniká jej mandát.  

Čl. 13 

Voľba predsedu senátu 

1. Návrhy na predsedu AS FPV predkladajú členovia AS FPV. Návrh kandidátov na 

funkciu predsedu je na spoločnom hlasovacom lístku. Hlasovací lístok je platný vtedy, 

ak je na ňom označený len jeden kandidát na predsedu AS FPV. Kandidát vyjadrí 

súhlas s predloženou kandidatúrou.  

2. Zvoleným predsedom senátu je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

zvolených členov AS FPV.  

3. V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa tajné voľby opakujú druhým kolom. 

Do druhého kola postupujú už len dvaja navrhnutí kandidáti s najvyšším počtom 

získaných hlasov v prvom kole.  

4. Pri rovnosti počtu hlasov v prvom kole sa voľba predsedu AS FPV opakuje ešte 2 krát. 

Ak nie je zvolený predseda senátu, alebo ak nie sú jasní dvaja kandidáti s najvyšším 

počtom hlasov, predložia členovia AS FPV nové návrhy na predsedu AS FPV a voľby 

sa opakujú.  

5. V prípade, že v prvom kole žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, prvý 

v poradí je jasný a o ďalšom postupujúcom do druhého kola sa musí rozhodnúť medzi 

dvoma kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, najskôr sa hlasuje o druhom 

postupujúcom a až potom sa hlasuje o predsedovi senátu.  

6. V prípade, že ak v druhom kole senát nedokáže zvoliť predsedu AS FPV, druhé kolo 

sa jedenkrát opakuje a ak sa ani potom nerozhodne, volebná komisia vyhlási 

opakované voľby. Tieto sa uskutočnia v určenom termíne, najneskôr však do sedem 

dní od ostatnej voľby.  

 

 



Čl. 14 

Voľba podpredsedu AS FPV 

1. Novozvolený predseda AS FPV navrhne zo svojich radov podpredsedu. AS FPV 

následne volí tajným hlasovaním podpredsedu. Navrhnutý kandidát na podpredsedu 

AS FPV potrebuje na zvolenie nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS FPV.  

2. V prípade, že navrhnutý kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených 

členov AS FPV, členovia AS FPV predložia nový návrh a voľba sa opakuje. Na zvolenie 

podpredsedu AS FPV v opakovaných voľbách potrebuje kandidát nadpolovičnú 

väčšinu hlasov zvolených členov AS FPV.  

3. Ak podpredseda AS FPV nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne o 

podpredsedovi AS FPV medzi dvoma navrhnutými kandidátmi vyšší počet hlasov v 

tajných voľbách.  

Čl. 15 

Voľba tajomníka AS FPV 

1. Na základe návrhu predsedu AS FPV môže AS FPV zvoliť tajným hlasovaním 

tajomníka AS FPV. Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

zvolených členov AS FPV.  

2. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta za tajomníka AS FPV sa voľby 

jedenkrát opakujú. Do opakovaných volieb AS FPV navrhne iného člena AS FPV. 

Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS 

FPV.  

3. Ak tajomník AS FPV nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne o tajomníkovi 

AS FPV medzi dvoma navrhnutými kandidátmi vyšší počet hlasov v tajných voľbách.  

 

Štvrtá časť 

Zánik mandátu senátora 

Čl. 16 

Zánik mandátu 

1. Mandát senátora AS FPV zaniká v zmysle dôvodov uvedených v § 26 ods. 6 zákona 

č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odvolaním 

senátora pre neplnenie povinností na základe návrhu nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov AS FPV, alebo na základe uznesenia AO FPV odvolať senátora.  



2. Na odvolanie senátora sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov zvolených členov AS 

FPV.  

Čl. 16 

Ustanovenia pre voľby v čase núdzového stavu 

1. Vo výnimočných situáciách stanovených legislatívou nadradenou smernici Zásady 

volieb do AS môže o zmenách v organizácii volieb rozhodnúť Akademický senát FPV 

UCM na svojom zasadnutí ich schválením vo forme uznesenia. 

 

Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave boli 

prerokované a schválené Akademickým senátom FPV UCM dňa 2. 3. 2021, a týmto dňom 

nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 

                  predseda AS FPV UCM 

  

 

 


