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§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Členmi zamestnaneckej časti akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského sú volení zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní 

pracovníci a odborní zamestnanci
1
, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas
2
. 

2. Zamestnanecká časť Akademického senátu Filozofickej fakulty UK má v tridsaťčlennom 

akademickom senáte dvadsať členov
3
. 

3. Funkčné obdobie člena zamestnaneckej časti akademického senátu je štvorročné, ak sa 

jeho mandát neskončí z nejakého dôvodu skôr. 

4. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu začína plynúť prvým 

dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predošlého senátu alebo v prípade 

dodatočných volieb prvým dňom nasledujúcim po dni volieb
4
. Funkčné obdobie členov 

zamestnaneckej časti akademického senátu sa končí vyhlásením výsledkov volieb. 

 

§2 

Organizácia volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu 

 

1. Voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu vyhlasuje predseda akademického 

senátu. 

2. Dátum konania volieb oznámi akademický senát akademickej obci fakulty najneskôr 21 

dní pred dňom volieb
5
. 

3. Voľby organizačne zabezpečuje sedemčlenná mandátová komisia zvolená akademickým 

senátom. Jeden z členov mandátovej komisie je zástupca študentskej časti akademickej 

obce. Mandátová komisia si zvolí svojho predsedu. 

4. Členovia zamestnaneckej časti akademického senátu sú volení v piatich volebných 

obvodoch, ktoré tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Každý volebný 

obvod má 4 mandáty. 

5. Voľby sa uskutočnia vo všetkých volebných obvodoch naraz, presný harmonogram 

(miesto konania, čas) vypracuje a zverejní mandátová komisia. 

6. Voľby sa uskutočňujú priamym tajným hlasovaním na zhromaždení volebných obvodov. 

Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, ktorú zvolí zhromaždenie príslušného volebného 

obvodu nadpolovičnou väčšinou z prítomných nekandidujúcich členov zhromaždenia. 

7. Volebné obvody: 
 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 
1
 Čl. 14. odst. 1. Štatútu UK: Odborní zamestnanci sú zamestnanci fakúlt a vedeckých a pedagogických 

pracovísk s vysokoškolským vzdelaním, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace so vzdelávacou, vedeckou alebo 

umeleckou činnosťou UK. 
2
 § 25, odst. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Čl. 11, 

odst. 2 Štatútu Filozofickej fakulty UK v Bratislave 
3
 Čl. 12, odst. 4 Štatútu Filozofickej fakulty UK v Bratislave 

4
 Čl. 14, odst. 2 Štatútu Filozofickej fakulty UK v Bratislave 

5
 Čl. 13, odst. 2 Štatútu Filozofickej fakulty UK v Bratislave 

  



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 

- Katedra andragogiky 

- 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 ruského jazyka a literatúry 

- 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 estetiky 

- Katedra hudobnej vedy 

- Katedra dejín výtvarného umenia 

- Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 

- Katedra porovnávacej religionistiky 

- 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 kulturológie 

- Katedra žurnalistiky 

- Katedra marketingovej komunikácie 

- Ústredná knižnica 

- Katedra sociológie 

- Katedra politológie 

 

§3 

Voliči 

 

1. Volieb sa môže zúčastniť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce príslušného 

volebného obvodu. 

2. Volebná komisia príslušného volebného obvodu overí oprávnenie účasti na voľbách 

podľa zoznamu voličov, ktorý pripraví mandátová komisia. 

  



§4 

Priebeh volieb 

 

1. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce volebného obvodu má právo 

navrhnúť kandidátov na funkciu členov zamestnaneckej časti akademického senátu. Do 

zvolenia volebnej komisie eviduje návrhy kandidátov mandátová komisia. Návrhy 

kandidátov je možné podávať do začatia volieb. Kandidát musí so svojou kandidatúrou 

súhlasiť. V prípade neprítomnosti kandidáta na voľbe je potrebný jeho písomný súhlas. 

2. Každý volič má právo odovzdať svoj hlas najviac 4 kandidátom. Za členov 

zamestnaneckej časti akademického senátu príslušného volebného obvodu sú zvolení tí 

kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov, potrebná je však tretina hlasov z prítomných 

voličov. V prípade rovnosti hlasov na 4. a 5. mieste sa vykoná druhé kolo volieb. Zvolený 

je ten kandidát, ktorý dostal viac hlasov. 

3. Ak nebudú v prvom kole obsadené všetky mandáty, postupujú do 2. kola nezvolení 

kandidáti s najväčším počtom hlasov. Počet postupujúcich kandidátov do druhého kola sa 

rovná počtu mandátov + 1. V druhom kole sa volí podľa bodu 2. Ak nedôjde z zvoleniu, 

vytvorí sa nová kandidatúra na neobsadené mandáty a pokračuje sa podľa bodov 2. a 3. 

4. Kandidáti na 5., 6. resp. ďalšom mieste sú považovaní za náhradníkov. 

 

§5 

Zápis o voľbách 

 

1. Volebné komisie všetkých volebných obvodov urobia bezprostredne po voľbách v troch 

exemplároch protokol o ich priebehu, ktorý musí obsahovať počet prítomných, zoznam 

kandidátov, priebeh volieb (počty odovzdaných hlasov jednotlivým kandidátom), mená a 

pracovisko zvolených členov zamestnaneckej časti akademického senátu. 

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 volebné komisie 

odovzdajú predsedovi mandátovej komisie, ďalšiu vedeniu fakulty. 

4. Výsledky volieb sú vyhlásené ich zverejnením na nástenke senátu a na webovej stránke 

fakulty, ktoré zabezpečí predseda mandátovej komisie. 

5. Predseda mandátovej komisie zvolá najneskôr do 14 dní od volieb prvé zasadanie 

akademického senátu a do zvolenia predsedu akademického senátu ho vedie. 

 

§6 

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 potvrdia alebo zrušia takémuto členovi mandát. Ak zhromaždenie mandát zruší, 

čiže 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 20dní od ukončenia členstva. Na priebeh doplňovacích 

volieb sa vzťahujú ustanovenia tohto volebného poriadku 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. 

 

§7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

Zásady volieb členov zamestnaneckej časti akademického senátu Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského nadobúdajú účinnosť schválením Akademickým senátom 

Filozofickej fakulty UK. 

 

Schválené Akademickým senátom Filozofickej fakulty UK dňa: 02.03.2009 

 

 

 Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., v. r. 

   predseda AS FiF UK 


