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Podľa § 33 ods. 2 písm. c) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 19 Štatútu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty schválil Akademický senát Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského dňa 26.6.2017 tieto Zásady volieb do študentskej časti 

Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len „zásady 

volieb“). 

 

Čl. 1 

Volebné právo 

 

1. Členovia študentskej časti Akademickej obce Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „AO“) volia desiatich členov študentskej časti Akademického senátu 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „senát“) priamym tajným 

hlasovaním na obdobie dvoch rokov, z tohto počtu je každý akademický rok volených päť 

členov študentskej časti senátu, pokiaľ to nie sú doplňovacie voľby.  

2. Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti AO. 

3. Externí doktorandi, ktorí sú zároveň zamestnancami na fakulte a sú členmi zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty, ako aj ďalší zamestnanci fakulty na ustanovený týždenný 

pracovný čas, ktorí sú členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, môžu voliť a 

byť volení iba vo voľbách vyhlásených do zamestnaneckej časti senátu. Volebná komisia 

fakulty pre voľby do študentskej časti senátu (ďalej len „volebná komisia“) im nesmie 

dovoliť, aby volili a boli volení aj vo voľbách vyhlásených do študentskej časti senátu. 

4. V prípade rovnosti hlasov pre dvoch alebo viacerých kandidátov, ak sa to netýka prípadu, 

keď sú dvaja alebo viacerí kandidáti zvolení na dve alebo viac volených miest v senáte, 

rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba; ak táto nerozhodne, rozhodne 

žreb. Opakovanú voľbu vyhlási predsedníctvo senátu tak, aby sa vykonala do piatich dní 

odo dňa volieb. Opakovanej voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili 

volieb, a na zvoliteľné miesto získali rovnaký počet hlasov. Žrebovanie vykoná volebná 

komisia. 

 

Čl. 2 

Volebná komisia 

 

1. Na organizáciu volieb do študentskej časti senátu (ďalej len „voľby“) volí študentská časť 

senátu volebnú komisiu v počte troch členov z členov študentskej časti Akademickej obce 

FiF UK. Študentská časť akademického senátu volí aj prvého a druhého náhradníka za 

členov volebnej komisie, pre prípad, že by sa buď jeden alebo dvaja členovia volebnej 

komisie nedostavili k voľbám. Členovia volebnej komisie sú povinní dôkladne si preštudovať 

tieto zásady volieb. 

2. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu spomedzi svojich členov. 

3. Na platné prijatie uznesenia volebnej komisie sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch jej členov. 

4. Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou do senátu fakulty. 

5. Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch volieb 

pred vyhlásením výsledkov volieb. 
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Čl. 3 

Navrhovanie kandidáta na člena študentskej časti senátu 

 

1. Právo navrhovať kandidátku alebo kandidáta na funkciu člena senátu má každý člen 

akademickej obce z radov študentov fakulty. Každý člen študentskej časti akademickej 

obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta na člena senátu aj samého seba. 

2. Na návrhu kandidáta za člena senátu musí byť jasne a zreteľne uvedené, ktorý kandidát sa 

navrhuje za člena Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom alebo navrhovateľmi, musí byť z 

neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a kto je navrhovaný. Návrh okrem 

mena a priezviska navrhovateľa alebo navrhovateľov a kandidáta na člena senátu musí 

obsahovať univerzitnú e-mailovú adresu a študijný program kandidáta. Ďalej sa odporúča, 

aby návrh obsahoval skratku študijného programu, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta 

a e-mail a skratku študijného programu navrhovateľa alebo navrhovateľov. Návrh môže 

byť vyhotovený vo forme skenovaného elektronického súboru.  

3. K návrhu musia byť súčasne pripojené volebný program kandidáta, podpísané vyhlásenie 

kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, a čestné vyhlásenie, že je oprávnený 

kandidovať podľa čl. 20 ods. 3 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej 

fakulty. Ak člen študentskej časti akademickej obce fakulty navrhuje za kandidáta na člena 

akademického senátu samého seba, platí, že so svojou kandidatúrou vyjadruje súhlas.  

4. Návrh kandidáta na člena študentskej časti senátu podľa čl. 3 ods. 2 zásad volieb, sa 

podáva predsedovi volebnej komisie najneskôr sedem dní pred dňom konania volieb, a to 

prostredníctvom podateľne Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

v zásielke určenej predsedovi volebnej komisie, alebo ako príloha e-mailovej správy 

odoslanej z univerzitnej e-mailovej adresy kandidáta (ak je navrhovateľom) alebo jedného 

z navrhovateľov predsedovi volebnej komisie. E-mailová adresa predsedu volebnej 

komisie sa zverejňuje na webovej stránke fakulty spolu s vyhlásením volieb.  

5. Kandidát na člena študentskej časti senátu je povinný oboznámiť sa s platným zákonom 

o vysokých školách, so Štatútom Univerzity Komenského, so Štatútom Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského, so Študijným poriadkom Filozofickej fakulty, s Rokovacím 

poriadkom Akademického senátu Filozofickej fakulty, so Zásadami volieb do študentskej 

časti Akademického senátu Filozofickej fakulty.  

6. Volebný program kandidáta na člena študentskej časti senátu musí byť v súlade s platnými 

právnymi predpismi, s platnými vnútornými predpismi Univerzity Komenského v 

Bratislave, s platnými vnútornými predpismi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať práva a oprávnené záujmy tretích 

osôb.  

7. Predseda volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho súhlasom 

zabezpečí zverejnenie mien kandidátov spolu s volebnými programami na internetovej 

stránke fakulty a na výveske študentskej časti senátu najneskôr do troch dní od uplynutia 

lehoty na podávanie návrhov na kandidatúru. Kandidát môže iniciatívne zverejniť svoj 

volebný program na výveske študentskej časti senátu alebo na výveske senátu aj skôr, ten 

sa však musí zhodovať s volebným programom, ktorý je súčasťou jeho návrhu na 

kandidatúru. Predseda volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho 

súhlasom zároveň potvrdí prijatie návrhov na kandidatúru kandidátom prostredníctvom e-

mailovej správy na univerzitné e-mailové adresy kandidátov a navrhovateľov najneskôr tri 

dni po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na kandidatúru. 

8. Návrh, ktorý nie je v súlade s čl. 3 ods. 1 až 6, nie je návrhom podaným podľa týchto zásad 

volieb. O tom, či sa naň bude prihliadať, rozhodne vždy volebná komisia. Toto rozhodnutie 

je konečné. 
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Čl. 4 

Termín a miesto konania volieb 

 

1. Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo senátu tak, aby sa voľby 

uskutočnili len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len „deň konania volieb“), 

a to najneskôr do šiesteho týždňa od začiatku výučbovej časti zimného semestra. 

2. Predsedníctvo senátu vyhlási deň a čas konania volieb najneskôr 15 dní pred týmto dňom 

konania volieb. 

3. Voľby sa konajú vždy v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej 

fakulty, spravidla v rozsahu minimálne štyroch hodín v intervale od 9:00 do 16:00. 

4. Predsedníctvo senátu zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb.  

5. Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené na výveske študentskej časti senátu 

a na internetovej stránke študentskej časti senátu. 

 

Čl. 5 

Agitácia v prospech kandidátov 

 

1. Agitácia v prospech kandidáta sa môže vykonávať akýmkoľvek vhodným spôsobom, 

ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, s platnými vnútornými predpismi 

Univerzity Komenského v Bratislave, s platnými vnútornými predpismi Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať 

práva a oprávnené záujmy tretích osôb. 

2. Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, seminárov 

(cvičení), praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií, skúšok, štátnych 

skúšok alebo iných foriem pedagogického procesu. 

3. Zakazuje sa poškodzovať agitačné prostriedky, najmä plagáty kandidátov. 

4. V prípade, ak kandidát poruší svoje povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2, môže volebná 

komisia z podnetu člena študentskej časti AO po vypočutí si zúčastnených strán dať podnet 

na disciplinárnu komisiu fakulty.  

5. Podnet podľa čl. 5 ods. 4 zásad volieb možno podať volebnej komisii najneskôr do začatia 

hlasovania. Na neskôr podané podnety sa neprihliada. 

6. Volebná komisia môže zorganizovať najskôr dva dni po uplynutí lehoty na podávanie 

návrhov kandidátov za členov študentskej časti senátu a najneskôr jeden deň pred dňom 

konania volieb verejné predstavenie kandidátov na členov senátu za študentskú časť. 

Predseda volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho súhlasom oznámi 

termín a miesto konania verejného predstavovania kandidátom najneskôr jeden deň pred 

dňom jeho konania. Predstavovanie kandidátov môže byť spojené s verejnou diskusiou 

o kvalite štúdia alebo vysokoškolského vzdelávania alebo s diskusiou na inú obdobnú 

tému.  

 

Čl. 6 

Hlasovacie lístky a zoznam voličov 

 

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečí volebná komisia. 

2. Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, poradové čísla 

kandidátov, mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí priezvisk kandidátov 

(začína písmenom A) a skratku študijného programu kandidátov. Spôsob jeho správneho 

vyplnenia musí byť uvedený vo volebnej miestnosti na zreteľnom mieste.  

3. Študijné oddelenie pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie v čase určenom 

predsedom volebnej komisie:  
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a) zoznam všetkých študentov (okrem študentov, ktorí majú prerušené štúdium) dennej a 

externej formy bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sú zapísaní 

na študijných programoch fakulty, 

b) zoznam externých doktorandov, ktorí sú zároveň zamestnancami fakulty na 

ustanovený týždenný pracovný čas.  

 

Čl. 7 

Priebeh volieb 

 

1. Voľby členov senátu vedie predseda volebnej komisie. 

2. Pred začatím volieb predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov volebnej 

komisie skontroluje, či je volebná urna prázdna a vyhlási voľby za začaté. 

3. Prví volia vždy členovia volebnej komisie. 

4. Každému voličovi je po preukázaní totožnosti vydaný volebný lístok s kandidátmi. Volič 

má právo tajne upraviť svoj volebný lístok. Volič odovzdá upravený volebný lístok do 

volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie. Volič volí tak, že zakrúžkuje poradové 

číslo minimálne jedného a maximálne piatich kandidátov. Ak nie je zakrúžkované žiadne 

poradové číslo, volebný lístok je neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístku sa 

neprihliada. Každý volič môže hlasovať iba raz. Skutočnosť, že volič odvolil, zaznačí 

volebná komisia pri mene voliča v zozname voličov. 

5. V prípade, že volič nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonať sám úpravu 

volebného lístka, vykoná úpravu podľa pokynov voliča člen volebnej komisie za 

prítomnosti minimálne jedného ďalšieho člena volebnej komisie. V prípade, že volič, 

ktorý nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonať sám úpravu volebného lístka, a má 

so sebou osobu, ktorá je ním minimálne ústnou formou splnomocnená, môže za 

prítomnosti členov volebnej komisie označiť hlasovací lístok podľa pokynov voliča táto 

osoba. 

6. Osoby, ktoré sa v priebehu volieb zdržujú vo volebnej miestnosti a okolí, sú povinné 

rešpektovať pokyny volebnej komisie. V prípade porušenia týchto pokynov je predseda 

volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho súhlasom oprávnený tieto 

osoby z volebnej miestnosti vykázať a v obzvlášť závažných prípadoch môže podať 

podnet na disciplinárne potrestanie týchto osôb. 

7. Po uplynutí času stanoveného podľa čl. 4 ods. 3 zásad volieb vyhlási predseda volebnej 

komisie voľby za skončené a volebná komisia fakulty pristúpi okamžite k zisťovaniu 

výsledkov volieb. 

8. Pri sčítavaní hlasov sa môžu vo volebnej miestnosti okrem členov volebnej komisie 

zdržiavať iba člen alebo členovia predsedníctva senátu a predsedníctva študentskej časti 

senátu, ktorí môžu byť poverení vykonávaním dohľadu na voľbách; ďalej náhradníci za 

členov volebnej komisie. Predseda volebnej komisie preto vyzve všetky ostatné osoby, 

aby opustili volebnú miestnosť, a počkali pred ňou za zavretými dverami na vyhlásenie 

výsledkov volieb. 

9. Volebná komisia spočíta počet odovzdaných hlasov pre každého kandidáta a počet 

platných hlasov pre každého kandidáta. Všetky hlasovacie lístky označí a archivuje 

v obálkach. 

10. O priebehu hlasovania a výsledkoch volieb vyhotoví člen volebnej komisie poverený 

predsedom volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb do študentskej časti senátu 

(ďalej len „zápisnica z volieb“), ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.  

11. Zápisnica musí obsahovať najmä: 

a) deň a miesto volieb, 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 
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c) mená, priezviská a tituly kandidátov, 

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

e) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov, 

f) počet neplatných hlasov pre každého kandidáta, 

g) výrok, ktorý kandidát bol zvolený, 

h) výrok, či príslušné voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského a ďalšími právnymi predpismi. 

i) iné skutočnosti, o ktorých rozhodovala volebná komisia. 

Odporúčaný vzor zápisnice tvorí prílohu týchto Zásad volieb. 

12. Zvolení sú piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

13. Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice z volieb najmä na výveske 

senátu a študentskej časti senátu a na internetovej stránke fakulty do dvoch dní odo dňa 

konania volieb. 

14. Každý študent je oprávnený podať voči zneniu zápisnice alebo priebehu volieb písomné 

námietky. Toto právo majú tiež všetci členovia volebnej komisie. Námietky je možné 

podať po zverejnení zápisnice (čl. 7 ods. 13 zásad volieb) do dvoch pracovných dní od jej 

zverejnenia. Na neskoro podané námietky sa neprihliada. O námietkach rozhodne senát. 

Rozhodnutie senátu je konečné. 

15. Ak senát dospeje k názoru, že námietky podľa čl. 7 ods. 14 zásad volieb sú dôvodné a 

predmetné porušenie týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatne výsledok volieb, zruší 

voľby a vyhlási nové voľby, prípadne, ak predmetné porušenie týchto zásad volieb 

podstatne ovplyvnilo výsledok volieb iba vo vzťahu k jednému alebo niekoľkým miestam 

členov študentskej časti senátu, zruší iba voľby na tieto miesta a vyhlási nové voľby iba 

namiesto týchto zrušených volieb. Ak námietky smerujú proti zneniu zápisnice o sčítaní a 

sú dôvodné, senát im vyhovie a znenie namietanej zápisnice zmení. Ak sú námietky 

nedôvodné, senát ich zamietne. Senát rozhoduje o námietkach po vypočutí 

predkladateľov námietok. 

16. Predseda volebnej komisie doručí zápisnicu z volieb spolu s hlasovacími lístkami v 

zalepenej obálke do piatich dní odo dňa konania volieb predsedovi senátu, ktorý 

zabezpečí ich archivovanie. 

Čl. 8 

Doplňovacie voľby 

 

1. Doplňovacie voľby do študentskej časti senátu predsedníctvo senátu podľa čl. 4 ods. 2 zásad 

volieb vyhlási najneskôr do tridsať  pracovných dní v rámci výučbovej časti akademického 

roku v prípade, že: 

a) v riadnych voľbách neboli zvolení kandidáti na všetkých päť mandátov, 

b) a vždy, keď nie je obsadených všetkých desať mandátov študentskej časti senátu. 

2. Na doplňovacie voľby sa vzťahujú ustanovenia týchto zásad volieb primerane. 

3. Funkčné obdobie člena zvoleného v doplňovacích voľbách sa končí uplynutím funkčného 

obdobia člena, na miesto ktorého bol doplnený. 

 

Čl. 9 

  Spoločné a prechodné ustanovenia 

 

1. Ak mandát člena študentskej časti senátu prekračuje nižší stupeň vysokoškolského štúdia, má 

člen senátu právo pri prechode na vyšší stupeň vysokoškolského štúdia požiadať predsedu 

senátu o pozastavenie členstva v senáte najneskôr jeden deň pred plánovaným dňom poslednej 

štátnej skúšky. Žiadosť je možné podať aj elektronicky prostredníctvom univerzitného e-mailu 

študenta na e-mail predsedu senátu. Pozastavenie členstva trvá odo dňa nasledujúceho po 
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dátume štátnej skúšky na nižšom stupni vysokoškolského štúdia až do dátumu, kedy je študent 

riadne zapísaný na vyšší stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského 

v Bratislave, Filozofickej fakulte. V prípade, že študent nie je riadne zapísaný, jeho mandát 

člena študentskej časti senátu zaniká a predsedníctvo senátu vyhlási doplňovacie voľby na 

uvoľnený mandát podľa týchto zásad volieb. 

2. Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb, alebo sa vyskytne 

situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb, výklad uskutoční a postup určí 

predsedníctvo senátu.  

 

 

V Bratislave, 26. Júna 2017.    doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 

        predseda AS FiF UK 
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Príloha: Vzor zápisnice volebnej komisie fakulty pre voľby do študentskej časti senátu 

o výsledku volieb 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb 

do študentskej časti Akademického senátu (ŠČ AS) Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (FiF UK) 

I.  

Označenie volieb  

Volebný obvod: študentský 

Druh volieb: riadne/doplňovacie 

II.  

Študentský volebný obvod:  

Deň konania volieb: 

Čas konania volieb:  

Volebné miesto:  

III.  

Volebná komisia pre voľby do ŠČ AS FiF UK (ďalej: volebná komisia):  

1.       (predseda/predsedníčka)  

2.       (člen/členka) 

3.       (člen/členka)  

IV.  

Zoznam kandidátov v študentskom volebnom obvode (v abecednom poradí): 
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 V. 

Výsledky volieb v študentskom volebnom okrsku:  

Počet vydaných hlasovacích lístkov:  

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  

Počet neplatných hlasovacích lístkov:  

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:  

 

 

 

 

 

VI. 

Za senátorky a senátorov AS FiF UK za študentskú časť boli zvolení:    

 

 

 

 

 

VII. 

Volebná komisia konštatuje, že voľby do ŠČ AS FiF UK prebehli v súlade s vnútorným 

predpisom Zásady volieb do študentskej časti Akademického senátu FiF UK a ďalšími 

vnútornými predpismi UK, vnútornými predpismi fakulty a právnym poriadkom Slovenskej 

republiky.  

Volebná komisia vyhlasuje voľby do Akademického senátu FiF UK za platné.  

 VIII.  

Zápisnica bola členmi volebnej komisie prečítaná a uznaná za správnu, o čom svedčia ich 

podpisy.  

Predseda/predsedníčka volebnej komisie:  

_________________  
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Členky a/členovia volebnej komisie:  

_________________ 

_________________ 

 

V Bratislave dňa ____________ o _______hod. 


