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Čl. I
Úvodné ustanovenia
1) Členmi zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej aj „akademický senát fakulty“ alebo „AS FiF UK“) sú
volení zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Zamestnaneckú časť
akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s
vysokou školou pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.1
2) Zamestnanecká časť akademického senátu fakulty má v tridsaťčlennom akademickom
senáte dvadsať členov.2
3) Funkčné obdobie člena zamestnaneckej časti akademického senátu je štvorročné, ak sa jeho
mandát neskončí z nejakého dôvodu skôr.3
4) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu začína plynúť prvým
dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predošlého senátu alebo v prípade
doplňovacích volieb prvým dňom nasledujúcim po dni volieb.

Čl. II
Organizácia volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu
1) Členovia zamestnaneckej časti akademického senátu sú volení v piatich volebných
obvodoch, ktoré tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Každý volebný
obvod má 4 mandáty.
2) Deň, čas a miesto konania volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty
vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty najneskôr štrnásť dní pred
skončením funkčného obdobia členov akademického senátu fakulty tak, aby sa voľby
uskutočnili spravidla vo výučbovej časti akademického roka.4
3)

Voľby členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty organizuje na fakulte
volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty (ďalej
len „volebná komisia zamestnancov“), ktorú volí zamestnanecká časť akademického
senátu fakulty spomedzi členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Funkcia
člena volebnej komisie zamestnancov je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora,
dekana, prodekana a s kandidatúrou do akademického senátu fakulty.5

4) Volebná komisia zamestnancov je najmenej 5 členná, pričom každý volebný obvod má
v komisii aspoň jedného zástupcu. Výzvu na nomináciu členov komisie v dostatočnom

§ 25 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), čl. 14 ods. 1 Štatútu UK, čl. 16
ods. 2 Štatútu FiF UK.
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predstihu pred voľbami zverejní pracoviskám v jednotlivých volebných obvodoch
predsedníctvo akademického senátu fakulty.
5) Komisia si volí spomedzi svojich členov tajným hlasovaním predsedu. Volebná komisia je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie. O priebehu zasadania
volebná komisia vyhotovuje zápisnicu.
6) Voľby sa uskutočnia vo všetkých volebných obvodoch naraz, vo vymedzenom čase, formou
tajného hlasovania. Presný harmonogram vypracuje a zverejní volebná komisia.
7) Volebné obvody tvoria:

a) Volebný obvod číslo 1:
- Katedra anglistiky a amerikanistiky
- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
- Katedra východoázijských štúdií
- Katedra romanistiky
b) Volebný obvod číslo 2:
- Katedra psychológie
- Katedra pedagogiky a andragogiky
- Katedra estetiky
- Katedra filozofie a dejín filozofie
- Katedra logiky a metodológie vied
c) Volebný obvod číslo 3:
- Katedra slovenského jazyka
- Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
- Katedra slovanských filológií
- Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
- Katedra maďarského jazyka a literatúry
- Katedra jazykov
- Katedra klasickej a semitskej filológie
- Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
d) Volebný obvod číslo 4:
- Katedra muzikológie
- Katedra dejín výtvarného umenia
- Katedra etnológie a muzeológie
- Katedra slovenských dejín
- Katedra archívnictva a pomocných vied historických
- Katedra všeobecných dejín
- Katedra archeológie
e) Volebný obvod číslo 5:
- Katedra knižničnej a informačnej vedy
- Katedra žurnalistiky
- Katedra marketingovej komunikácie

- Katedra sociológie
- Katedra politológie
- Katedra porovnávacej religionistiky.

Čl. III
Navrhovanie kandidáta na člena zamestnaneckej časti senátu
1) Právo navrhovať kandidáta na funkciu člena senátu má ktorýkoľvek člen alebo skupina
členov akademickej obce z radov zamestnancov fakulty v pôsobnosti volebného obvodu.
Kandidát kandiduje vo volebnom obvode, v ktorom je voličom.
2) Návrh musí obsahovať meno a pracovisko navrhovateľa (navrhovateľov) a meno
a pracovisko navrhovaného, spolu s jeho podpísaným súhlasom s kandidatúrou. K nemu
môže byť pripojený program kandidáta. Návrh môže byť vyhotovený aj vo forme
skenovaného elektronického súboru.
3) Návrh kandidáta na člena zamestnaneckej časti senátu sa podáva predsedovi volebnej
komisie najneskôr sedem dní pred dňom konania volieb, a to prostredníctvom podateľne
fakulty v zásielke určenej predsedovi volebnej komisie, alebo ako príloha e-mailovej
správy odoslanej z univerzitnej e-mailovej adresy navrhovateľa predsedovi volebnej
komisie. E-mailovú adresu predsedu volebnej komisie zverejňuje predsedníctvo
akademického senátu fakulty na webovej stránke fakulty spolu s vyhlásením volieb.
4) Predseda volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho písomným
súhlasom zabezpečí zverejnenie mien kandidátov spolu s volebnými programami na
internetovej stránke fakulty a na výveske akademického senátu. Urobí tak bezodkladne,
najneskôr však do troch dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov na kandidatúru.
Predseda volebnej komisie alebo člen volebnej komisie konajúci s jeho písomným
súhlasom zároveň potvrdí prijatie návrhov na kandidatúru kandidátom prostredníctvom emailovej správy na univerzitné e-mailové adresy kandidátov a navrhovateľov. Urobí tak
bezodkladne, najneskôr tri dni po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na kandidatúru.
5) Návrh, ktorý nie je v súlade s článkom 3, nie je návrhom podaným podľa týchto zásad
volieb. O tom, či sa naň bude prihliadať, rozhodne volebná komisia, ktorej rozhodnutie je
konečné.
Čl. IV
Hlasovacie lístky a zoznam voličov
1) Vyhotovenie hlasovacích lístkov pre jednotlivé obvody zabezpečí volebná komisia.
2) Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, číslo volebného
obvodu, poradové čísla kandidátov, mená a priezviská kandidátov v abecednom poradí
priezvisk kandidátov a inštrukciu pre spôsob voľby kandidáta. Vzor hlasovacieho lístka je
prílohou č. 1 týchto zásad.
3) Volebná komisia zabezpečí v spolupráci s personálnym oddelením fakulty úplné zoznamy
voličov (členov akademickej obce) v jednotlivých volebných obvodoch.

Čl. V
Priebeh a výsledky volieb
1) Voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu prebiehajú priamou tajnou voľbou.
Voľby vedie predseda volebnej komisie zamestnancov alebo ním poverený člen komisie.
2) V prípade mimoriadnej situácie, ak nie je možné voliť prezenčne, je možné voliť
dištančnou, a to elektronickou alebo korešpondenčnou formou podľa čl. VI, so
zabezpečením tajnosti hlasovania primeranou procedúrou, ktorú pripraví a organizuje
volebná komisia.
3) Pred začatím volieb predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov komisie
skontroluje, či je volebná urna prázdna a vyhlási voľby za začaté.
4) Každému voličovi je po preukázaní totožnosti a zaevidovaní v zozname voličov vydaný
pre volebný obvod príslušný volebný lístok s kandidátmi. Voliči, ktorých totožnosť je
členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukázať nemusia. Volič má právo tajne
upraviť svoj volebný lístok. Na požiadanie voliča mu volebná komisia môže vydať za
nesprávne upravený nový volebný lístok. Nesprávne upravené volebné lístky volič
znehodnotí pred členmi volebnej komisie.
5) Volič odovzdá upravený volebný lístok do volebnej urny v prítomnosti členov volebnej
komisie. V priebehu volieb sú prítomní vždy minimálne traja členovia volebnej komisie.
Volič volí tak, že zakrúžkuje poradové číslo minimálne jedného a maximálne štyroch
kandidátov.
6) Po uplynutí času stanoveného pre voľby vyhlási predseda volebnej komisie zamestnancov
voľby za skončené a volebná komisia pristúpi bezodkladne k vyhodnoteniu výsledkov
volieb.
7) Za členov zamestnaneckej časti akademického senátu príslušného volebného obvodu sú
zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov na štvrtom a
piatom mieste určí za člena akademického senátu z tých dvoch kandidátov volebná komisia
žrebom.
8) Kandidáti na piatom, šiestom a ďalšom mieste sú považovaní za náhradníkov podľa
poradia.
9) Ak nebudú vo voľbách obsadené všetky mandáty, budú v dotknutom obvode vyhlásené
doplňovacie voľby.

Čl. VI
Korešpondenčná forma hlasovania
1) Korešpondenčnú formu hlasovania organizuje volebná komisia zamestnancov, pod
vedením jej predsedu.
2) Volebná komisia bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov na kandidátov na
člena akademického senátu zverejní na internetovej stránke akademického senátu v rámci
webového sídla fakulty hlasovacie lístky pre jednotlivé obvody spolu s pokynmi na

realizáciu hlasovania. Pre spracovanie hlasovacích lístkov platia primerane ustanovenia čl.
V.
3) Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že jednotliví členovia zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty si vytlačia hlasovacie lístky svojho obvodu a na nich vyznačia
podľa pokynov na hlasovacom lístku svoju voľbu kandidátov. Po vyplnení volebného lístka
vložia tento do čistej obálky, ktorú zalepia. K obálke s hlasovacím lístkom priložia
vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (vzor príloha č. 3 zásad volieb) a oba materiály
vložia do ďalšej obálky s korešpondenčnou adresou fakulty v znení: Univerzita
Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, 811 02 Bratislava 1,
s označením „Voľby do AS FiF UK“. Zásielku pošlú na fakultu tak, aby bola doručená
adresátovi najneskôr v deň konania volieb.
4) Obálky od členov zamestnaneckej časti akademickej obce sa budú zbierať v osobitnom
priečinku v podateľni fakulty.
5) Po uplynutí času zasielania zásielok s volebnými lístkami si predseda komisie za sprievodu
členov komisie vyzdvihne doručené zásielky a následne zasadne volebná komisia. Komisia
je uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov.
6) Na zasadaní volebnej komisie sa otvoria obálky s adresou fakulty, vyberú a skontrolujú sa
čestné vyhlásenia a spočítajú sa počty hlasujúcich v jednotlivých volebných obvodoch. Do
osobitnej urny sa budú vhadzovať čisté zalepené obálky s hlasovacími lístkami. Následne
jednotlivé čisté obálky predseda komisie za kontrolného dohľadu členov komisie bude
otvárať a vyberať hlasovacie lístky. Volebná komisia skontroluje platnosť lístkov a spočíta
hlasy za jednotlivých kandidátov v jednotlivých obvodoch.
7) Za členov zamestnaneckej časti akademického senátu príslušného volebného obvodu sú
zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov na štvrtom a
piatom mieste určí za člena akademického senátu z tých dvoch kandidátov volebná komisia
žrebom.
8) Kandidáti na piatom, šiestom a ďalšom mieste sú považovaní za náhradníkov podľa
poradia.
9) Ak nebudú vo voľbách obsadené všetky mandáty, budú v dotknutom obvode vyhlásené
doplňovacie voľby.

Čl. VII
Zápis o voľbách
1) Volebná komisia vyhotoví bezprostredne po voľbách v dvoch exemplároch protokol o ich
priebehu, ktorý musí obsahovať mená členov volebnej komisie, zoznam kandidátov
v jednotlivých obvodoch, priebeh volieb (počty odovzdaných hlasov jednotlivým
kandidátom), počty platných hlasov, mená a pracovisko zvolených členov zamestnaneckej
časti akademického senátu a výrok či voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi
fakulty a univerzity. Odporúčaný vzor zápisnice tvorí prílohu č. 2 týchto Zásad volieb.
2) Protokol podpisujú všetci členovia volebnej komisie.

3) Originál protokolu spolu s volebnými lístkami a prezenčnými listinami volebná komisia
uschová a uloží do archívu akademického senátu. Jednu kópiu protokolu volebná komisia
odovzdá vedeniu fakulty.
4) Výsledky volieb sú vyhlásené ich zverejnením na nástenke senátu a na webovej stránke
fakulty, ktoré zabezpečí predseda volebnej komisie.
5) Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní od volieb prvé zasadanie
akademického senátu a do zvolenia predsedu akademického senátu ho vedie.6
Čl. VIII
Vzdanie sa členstva, odvolanie člena zamestnaneckej časti akademického senátu,
doplňovacie voľby
1) Člen akademického senátu sa môže vzdať členstva. Urobí tak písomne listom
predsedníctvu akademického senátu a oznámi to vhodným spôsobom na všetky pracoviská
príslušného volebného obvodu.
2) V prípade ukončenia členstva v zamestnaneckej časti akademického senátu pred uplynutím
funkčného obdobia postupuje na uvoľnené miesto náhradník, ktorý je prvý v poradí podľa
počtu získaných hlasov uvedených v zápisnici volebnej komisie. V prípade, že takýto
kandidát nie je, uskutočnia sa doplňovacie voľby.
3) Ak sa člen zamestnaneckej časti akademického senátu viac ako trikrát bez ospravedlnenia
nezúčastnil na zasadnutí akademického senátu, zvolá predsedníctvo akademického senátu
so sedemdňovou oznamovacou povinnosťou zhromaždenie zamestnaneckej časti
akademickej obce príslušného volebného obvodu. Na zhromaždení členovia volebného
obvodu väčšinou prítomných potvrdia takémuto členovi mandát alebo člena odvolajú. Ak
zhromaždenie člena akademického senátu odvolá, nastúpi na jeho miesto náhradník. Ak
takýto náhradník nie je, predseda akademického senátu vyhlási doplňovacie voľby.
4) Na žiadosť najmenej 1/3 členov volebného obvodu možno navrhnúť odvolanie člena
zamestnaneckej časti akademického senátu. Predseda akademického senátu je povinný
zvolať do 20 dní zhromaždenie volebného obvodu, na ktorom môže byť člen
zamestnaneckej časti akademického senátu odvolaný väčšinou prítomných.
5) Na voľné miesta členov zamestnaneckej časti akademického senátu je predseda povinný
zabezpečiť doplňovacie voľby do 20 dní od ukončenia členstva. Na priebeh doplňovacích
volieb sa vzťahujú ustanovenia týchto zásad volieb primerane.
6) Funkčné obdobie náhradníka, ako aj člena zamestnaneckej časti akademického senátu
zvoleného v doplňovacích voľbách, končí uplynutím funkčného obdobia člena
zamestnaneckej časti akademického senátu, ktorého nahradil.
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Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1) Zásady volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK
nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením Akademickým senátom Filozofickej fakulty
UK.
2) Zrušujú sa Zásady volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej
fakulty UK schválené dňa 2.3.2009.

Schválené Akademickým senátom Filozofickej fakulty UK dňa: 23. 11. 2020

Mgr. Martin Bača, PhD., v. r.
predseda AS FiF UK

Prílohy:
Vzor hlasovacieho lístka
Vzor zápisnice z volieb
Vzor čestného vyhlásenia

Príloha č. 1: Vzor hlasovacieho lístka:

Hlasovací lístok
pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK

Označenie volieb: (riadne/ doplňovacie)
Dátum konania volieb:
Číslo volebného obvodu:

Kandidáti na členov AS FiF UK:

1. (meno a priezvisko kandidáta, uvádzané v abecednom poradí podľa priezvisk
kandidátov)
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
6. .................................................
7. .................................................

Spôsob voľby:
Volič volí tak, že zakrúžkuje poradové číslo minimálne jedného a maximálne štyroch
kandidátov.

Príloha č. 2: Vzor Zápisnice volebnej komisie:

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti
Akademického senátu (ZČ AS) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(FiF UK)

Označenie volieb: riadne/doplňovacie
Volebný obvod:
Deň a čas konania volieb:
Volebná komisia:
Predseda:
Členovia:

Zoznam kandidátov vo volebnom obvode (v abecednom poradí):

Výsledky volieb:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

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

Volebná komisia konštatuje, že voľby do ZČ AS FiF UK prebehli v súlade s vnútorným
predpisom Zásady volieb do zamestnaneckej časti AS FiF UK a ďalšími vnútornými predpismi
UK a vnútornými predpismi fakulty. Volebná komisia vyhlasuje voľby do Akademického
senátu FiF UK za platné.

Zápisnica bola členmi volebnej komisie prečítaná a uznaná za správnu.

Predseda/predsedníčka volebnej komisie:

Členky /členovia volebnej komisie:

V Bratislave, dňa .......................................

Príloha č. 3: Vzor čestného vyhlásenia:

Čestné vyhlásenie

Ja, dolupodpísaný/dolupodpísaná .....................................................................................
člen/členka katedry FiF UK ..............................................................................................
trvale bytom.......................................................................................................................

týmto čestne vyhlasujem, že:

-

som členkou/členom zamestnaneckej časti akademickej obce Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

-

volil/a som v obvode č. ............ vo voľbách do zamestnaneckej časti akademickej obce
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyhlásených predsedníctvom
AS dňa....................

-

mnou vyplnený hlasovací lístok sa nachádza v priloženej obálke

V............................. dňa.....................

.................................................................
vlastnoručný podpis

