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ZÁSADY VOLIEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ 
PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

 
§ 1  

Úvodné ustanovenia 
(I) Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v 
Trnave (ďalej len "zásady") upravujú v súlade so Štatútom 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave (ďalej len "štatút") voľby členov 
Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len "senát"), 
spôsob ich odvolania a zánik členstva v senáte. 

(2) Tieto zásady 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 Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len "FZaSP TU") a 
sú vypracované v súlade so zákonom a Štatútom Trnavskej 
univerzity. 
 

§ 2  
Postavenie a pôsobnosť senátu 

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

(2) Senát sa skladá z volených zástupcov 
akademickej obce FZaSP. Senát má pätnásť členov a 
skladá sa zo zamestnaneckej časti a študentskej časti. 
Zamestnanecká časť má desať členov. Študentská časť má 
päť členov. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych 
tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 
akademickej obce FZaSP. Členov študentskej časti volia          
v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej 
obce FZaSP. Členom zamestnaneckej časti môže byt' len 
člen zamestnaneckej časti akademickej obce FZaSP. 
Členom študentskej časti môže byt' len člen študentskej 
časti akademickej obce FZaSP. 

(3) Zloženie akademického senátu upravuje Štatút 
FZaSP TU.  

(4) Funkčné obdobie senátu fakulty trvá štyri roky 
a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení 
funkčného obdobia predošlého senátu. 
 

§ 3  
Vyhlásenie volieb 

(1) Voľby do senátu vyhlasuje predseda senátu 
fakulty. Voľby sa musia vyhlásiť najneskôr 30 dní pred 
dňom ich konania tak, aby sa vykonali v posledných 14 
dňoch funkčného obdobia. 

(2) Voľby sa konajú počas troch pracovných dní v 
jednom volebnom obvode, a to zvlášť pre zamestnaneckú 
časť senátu a zvlášť pre študentskú časť senátu. Volebným 
obvodom pre voľby členov zamestnaneckej časti senátu je 
zamestnanecká časť akademickej obce FZaSP a volebným 
obvodom pre voľby členov študentskej časti senátu je 
študentská časť akademickej obce FZaSP.  

(3) Voľby sa konajú na mieste, ktoré určí predseda 
AS FZaSP. Vo volebnej miestnosti musí byt' umožnená 
úprava hlasovacích lístkov tak, aby bolo zabezpečené tajné 
hlasovanie. 

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

 
§ 4  

Volebná komisia 
(1) Senát zriaďuje jednu volebnú komisiu, ktorá má 5 

členov, a to troch zo zamestnaneckej časti a dvoch zo 
študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(2) Predsedu a štyroch členov volebnej komisie 
vymenúva a odvoláva predseda akademického senátu 
fakulty najneskôr do 14 dní pred prvým dňom volieb. 
Predseda fakultnej komisie zvolá jej prvé zasadnutie 
najneskôr do 10 dní pred prvým dňom volieb.  

(3) Členstvo vo volebnej komisii zaniká, ak: 
a) sa člen volebnej komisie stane kandidátom, 
b) je člen odvolaný v zmysle ods. 2 tohto paragrafu,  
c) sa člen vzdá členstva vo volebnej komisii, 
d) členovi zaniklo jeho členstvo v akademickej obci. 

(4) Na uvoľnené miesto vo volebnej komisii musí byť 
bezodkladne vymenovaný nový člen. 

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

 
§ 5  

Zoznamy voličov 
(1) Dekan, alebo ním poverená osoba vypracuje 

zoznam zamestnancov, ktorí sú členmi akademickej obce 
FZaSP, v členení podľa pracovísk fakulty a zoznam 
študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
štúdia, ktorí sú členmi akademickej obce FZaSP, v členení 
podľa ročníkov. Dekan FZaSP odovzdá tieto zoznamy 
predsedovi senátu najneskôr 10 dní pred začiatkom 
konania volieb. 

(2) Predseda senátu zo zoznamov podľa ods. 1. tohto 
paragrafu zostaví zoznam voličov pre obe časti 
akademickej obce. 

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

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

 
§ 6  

Kandidátska listina 
(1) Za člena senátu môže kandidovať každý zo 

zamestnancov alebo študentov uvedených v zoznamoch 
voličov podľa § 5 ods. 2 týchto zásad. 

(2) Kandidátov na členov senátu môže navrhnúť 
každý člen akademickej obce FZaSP, vždy za tú časť 
akademickej obce, ktorej je členom. Návrhy na kandidátov 
sa predkladajú volebnej komisii. Podmienkou zaradenia na 
kandidátsku listinu je písomný súhlas kandidáta s 
návrhom. 
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(3) Kandidátsku listinu pre každú časť akademickej 
obce zostavuje volebná komisia. 

(4) Kandidátska listina musí byť uzavretá 
a zverejnená najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom 
konania volieb. Po tomto termíne nie je možné rozširovať 
zoznam o nových kandidátov. 

 
 

§ 7  
Priebeh volieb 

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

(2) Oprávnený volič, po preukázaní totožnosti 
členovi volebnej komisie, prevezme jeden hlasovací lístok 
pre voľbu člena. Prevzatie hlasovacieho lístka sa 
zaznamená v zozname voličov. Formu hlasovacieho lístka 
stanovuje volebná komisia a hlasovací lístok musí byť 
označený pečiatkou fakulty. 

(3) Člen volebnej komisie je povinný voliča pred 
hlasovaním poučiť o spôsobe hlasovania. Volič vo 
vyhradenom priestore upraví hlasovací lístok a po úprave 
vhodí hlasovací lístok do volebnej urny. 

(4) Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové 
čísla najviac 
a) desať kandidátov, ak ide o voľby členov 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, alebo 
b) piatich kandidátov, ak ide o voľby členov študentskej 
časti akademickej obce, 

(5) Hlasovací lístok je neplatný, ak je na ňom 
zakrúžkovaný väčší počet kandidátov, ako ustanovujú tieto 
zásady (§7 ods. 4), alebo ak označenie nie možné 
jednoznačne rozpoznať, ako aj lístok, ktorý nie je úradným 
hlasovacím lístkom. 

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

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

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

 
§ 8  

Vyhlásenie výsledkov volieb 
(1) Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy 

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 žrebovaním volebná 
komisia.  

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku 
volieb, v ktorej uvedie: 
a) celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov na 
fakulte, 
b) celkový počet voličov, ktorý boli vydané hlasovacie 
lístky na fakulte, 
c) meno, priezvisko a akademický titul kandidátov 
zvolených za členov akademického senátu fakulty. 

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

 
§ 9 

Zánik členstva v senáte 
(1) Členstvo v senáte zaniká podľa § 26 ods. 6 

zákona. 
(2) Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť 

ktorýkoľvek člen tej časti akademickej obce FZaSP, v 
ktorej bol člen senátu do senátu zvolený, ak člen senátu, 
návrh na odvolanie ktorého je predkladaný (ďalej len 
"odvolávaný člen"): 
a) porušuje zákon, 
b) porušuje vnútorné predpisy Trnavskej univerzity (ďalej 

len "TU") alebo vnútorné predpisy FZaSP, 
c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,  
d) vážne poškodil záujem TU alebo FZaSP TU. 

(3) Návrh na odvolanie člena senátu podľa ods. 2 a 3 
tohto paragrafu sa predkladá senátu v písomnej forme         
s uvedením: 
a) mena člena senátu, ktorého odvolanie je navrhované,  
b)  dôvodov na jeho odvolanie, 
c)  mena predkladateľa návrhu. 

(4) Senát návrh na odvolanie člena senátu preskúma 
na svojom najbližšom zasadnutí. Ak senát zistí, že návrh    
je v súlade s ods. 2 a 3 tohto paragrafu, predseda senátu    
po schválení v senáte predloží bezodkladne návrh               
na odvolanie člena senátu tej časti akademickej obce 
FZaSP, v ktorej bol odvolávaný člen senátu do senátu 
zvolený. Ak senát zistí, že návrh nie je v súlade s ods. 2. 
alebo 3. tohto paragrafu, návrh zamietne. 

(5) Člena senátu môže odvolať tá časť akademickej 
obce FZaSP, v ktorej bol odvolávaný člen senátu do senátu 
zvolený. O návrhu na odvolanie člena senátu sa hlasuje 
tajným hlasovaním. Člen senátu je odvolaný vtedy, ak        
za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 
všetkých členov tej časti akademickej obce FZaSP, v 
ktorej bol odvolávaný člen senátu do senátu zvolený. 

(6) Odvolávaný člen senátu má právo vyjadriť sa         
k návrhu na jeho odvolanie na rokovaní senátu ešte pred 
prijatím stanoviska senátu k tomuto návrhu a pred tou 
časťou akademickej obce FZaSP, v ktorej bol do senátu 
zvolený, ešte pred hlasovaním o návrhu na jeho odvolanie. 

(7) Postup pri hlasovaní o odvolaní člena senátu 
podľa ods. 6 tohto paragrafu stanoví senát FZaSP. 
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§ 10 
Doplňujúce voľ by 

(1) Ak členovi senátu zaniklo členstvo pred 
skončením funkčného obdobia, zvolí sa najneskôr do troch 
mesiacov po zániku členstva v doplňujúcich voľbách tou 
časťou akademickej obce FZaSP, ktorou bol tento člen 
senátu zvolený, na uvoľnené miesto nový člen senátu. 
Funkčné obdobie člena senátu zvoleného v doplňujúcich 
voľbách začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni 
doplňujúcich volieb a trvá do skončenia funkčného 
obdobia senátu fakulty. 

(2) Doplňujúce voľby sa vyhlásia, ak do skončenia 
funkčného obdobia senátu fakulty zostáva viac ako šesť 
mesiacov. 

 
§ 11 

Prechodné ustanovenie 
Funkčné obdobie členov senátu fakulty zvolených vo 

voľbách v roku 2006 uplynie 30. novembra 2010. 

 
§ 12 

Zrušovacie ustanovenie 
Zrušujú sa Zásady volieb do Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave zo dňa 29. 9. 2008. 

 
§ 13 

Platnosť a účinnosť 
(1) Zásady volieb nadobúdajú platnosť ich 

schválením senátom fakulty dňa 13. 10. 2010 na základe 
jeho uznesenia č . 8/R29/10. 

(2) Zásady volieb nadobúdajú účinnosť dňom ich 
uverejnenia na úradnej výveske fakulty. 
 
 
 

 
 
 
 
 
V Trnave, dňa 13. 10. 2010 
 
 
 
 
 
 

doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. 
predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


