
Zásady volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty  

Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Akademický senát Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „senát 

fakulty“) v zmysle § 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 v zmysle čl. 11 

ods. 1 písm. b) a čl. 27 ods. 2 písm. d) Štatútu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity 

v Trnave (ďalej len „Štatút fakulty“) schválil tieto Zásady volieb do Akademického senátu 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady volieb“) ako vnútorný 

predpis Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „fakulty“): 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Zásady volieb do senátu fakulty upravujú spôsob voľby členov zamestnaneckej časti a 

študentskej časti senátu fakulty a náhradníkov. 

(2) Voľba členov senátu fakulty je priama a vykonáva sa tajným hlasovaním.  

(3) Senát fakulty má 15 členov. Zamestnaneckú časť senátu fakulty tvoria predovšetkým 

profesori, docenti a odborní asistenti s vedecko-akademickou hodnosťou CSc. alebo 

akademickým titulom PhD.; najmenej jednu tretinu členov senátu tvoria zástupcovia 

študentov zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. 

 

Čl. 2 

Volebné právo 

 

(1) Právo voliť a byť volený do zamestnaneckej časti senátu fakulty majú členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Právo voliť a byť volený do študentskej 

časti senátu fakulty majú členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(2) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce si volia desiatich zástupcov do senátu 

fakulty. 

(3) Študenti študujúci bakalársky študijný program v dennej forme štúdia si volia dvoch 

zástupcov do senátu fakulty. Študenti študujúci magisterský študijný program v dennej 

forme štúdia si volia jedného zástupcu do senátu fakulty. Študenti študujúci bakalársky 

študijný program a magisterský študijný program v externej forme štúdia si volia jedného 

zástupcu do senátu fakulty. Študenti študujúci doktorandský študijný program si volia 

jedného zástupcu do senátu fakulty. 

 

 

 

 

 



DRUHÁ ČASŤ 

 

Čl. 3 

Vyhlásenie volieb a doplňujúcich volieb 

 

(1) Voľby do senátu fakulty vyhlasuje predseda senátu fakulty najmenej 6 týždňov pred 

skončením funkčného obdobia senátu fakulty tak, aby sa uskutočnili najmenej jeden 

týždeň pred skončením funkčného obdobia senátu fakulty. Oznam o vyhlásení volieb sa 

zverejní na úradnej výveske fakulty a na internetovej stránke fakulty. 

(2) Predseda senátu fakulty vyhlasuje voľby spravidla tak, aby sa konali v jednom dni, a to 

počas výučbového obdobia akademického roka. V prípadoch hodných osobitného zreteľa 

a s cieľom zabezpečiť reálny výkon volebného práva do senátu fakulty, môže predseda 

senátu fakulty určiť vyšší počet dní, v ktorých sa budú voľby konať. 

(3) Ak funkcia člena senátu fakulty zanikne predčasne a namiesto neho sa nestane členom 

senátu náhradník, alebo ak vo voľbách nie je zvolený potrebný počet členov senátu, 

predseda senátu fakulty vyhlási v primeranom čase doplňujúce voľby do senátu fakulty. 

Na vyhlásenie a priebeh doplňujúcich volieb sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto 

predpisu o voľbách do senátu fakulty. Medzi vyhlásením doplňujúcich volieb do senátu 

fakulty a konaním volieb do senátu fakulty musia uplynúť najmenej 3 týždne. Funkčné 

obdobie člena senátu fakulty zvoleného v doplňujúcich voľbách do senátu fakulty sa riadi 

funkčným obdobím člena senátu fakulty, namiesto ktorého je člen senátu fakulty zvolený.  

 

Čl. 4 

Volebná komisia 

 

(1) Volebná komisia zabezpečuje prípravu volieb a dohliada nad priebehom volieb. 

(2) Volebná komisia sa skladá z troch členov, ktorí sú voliteľní do senátu fakulty. Najmenej 

jedným členom volebnej komisie je člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Najmenej jedným členom volebnej komisie je člen študentskej časti akademickej obce. 

Členom volebnej komisie zo študentskej časti akademickej obce nemôže byť kandidát do 

študentskej časti senátu fakulty. 

(3) Volebnú komisiu vymenuje predseda senátu fakulty najneskôr 4 týždne pred konaním 

volieb. Predseda senátu fakulty určí, ktorý člen komisie je jej predsedom. Ak 

vymenovaný člen volebnej komisie prestane byť spôsobilým pre výkon tejto funkcie, 

predseda senátu fakulty bezodkladne vymenuje nového člena volebnej komisie. 

(4) Volebná komisia najmä: 

a) zabezpečuje registráciu kandidátov, 

b) zabezpečuje zhotovenie hlasovacích lístkov, 

c) dohliada nad výkonom volebného aktu, 

d) vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, 

e) rozhoduje o sťažnostiach proti priebehu volieb a o sťažnostiach proti výsledku volieb. 

 

 

 



Čl. 5 

Zoznamy voličov a hlasovacie lístky 

 

(1) Najmenej 14 dní pred konaním volieb dekan fakulty vypracuje a odovzdá predsedovi 

senátu fakulty osobitne zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a 

osobitne zoznam členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Predseda senátu 

fakulty bezodkladne doručí tieto zoznamy predsedovi volebnej komisie. 

(2) Hlasovacie lístky zhotovuje volebná komisia osobitne pre členov zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty a pre členov študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Hlasovacie lístky pre členov študentskej časti akademickej obce fakulty sa zhotovujú 

s ohľadom na rozdelenie zástupcov študentov v senáte fakulty podľa stupňov a foriem 

štúdia podľa čl. 2 ods. 2 tohto predpisu. Hlasovací lístok obsahuje: 

a) meno a priezvisko kandidátov v abecednom poradí, 

b) funkčné a pracovné zaradenie, resp. ročník a stupeň štúdia, 

c) odtlačok pečiatky fakulty, 

d) poučenie o spôsobe voľby.  

 

Čl. 6 

Kandidáti 

 

(1) Kandidátmi do zamestnaneckej časti senátu fakulty sú všetci členovia zamestnaneckej 

časti akademickej obce fakulty. Kandidát sa môže kandidatúry vzdať písomne do rúk 

predsedu volebnej komisie najneskôr jeden týždeň pred konaním volieb. Predpokladá sa, 

že akademický funkcionár, ktorého funkcia je nezlučiteľná s členstvom v senáte, sa 

kandidatúry vzdáva, ak predsedu volebnej komisie najneskôr jeden týždeň pred konaním 

volieb neniformuje o opaku. Predseda volebnej komisie zabezpečí vyčiarknutie takého 

kandidáta zo zoznamu kandidátov do zamestnaneckej časti senátu fakulty. Aktívne 

volebné právo člena zamestnaneckej časti akademickej obce tým nie je dotknuté. 

(2) Za kandidáta na členstvo v študentskej časti senátu fakulty môže byť navrhnutý len člen 

študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorý má pasívne volebné právo podľa čl. 2 

odsek 1 a 2. Návrh na kandidáta na členstvo v študentskej časti senátu fakulty môže 

podať len člen študentskej časti akademickej obce s aktívnym volebným právom. 

Kandidát nemôže navrhnúť sám seba. Návrh na kandidáta musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, ročník štúdia, stupeň štúdia a formu štúdia toho, kto kandidáta 

navrhuje,  

b) meno, priezvisko, titul, ročník štúdia, stupeň štúdia a formu štúdia kandidáta, 

c) písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, na ktorom sa nachádza dátum a podpis 

kandidáta, 

d) dátum a podpis navrhovateľa. 

(3) Návrh na kandidáta sa podáva predsedovi volebnej komisie, spravidla prostredníctvom 

administratívneho zamestnanca fakulty určeného pri vyhlásení volieb, najneskôr jeden 

týždeň pred konaním volieb. 

(4) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov na členov 

študentskej časti senátu fakulty na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty. 



 

Čl. 7 

Priebeh hlasovania 

 

(1) Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej predsedom senátu fakulty 

upravenej tak, aby bol umožnený výkon volebného práva tajným hlasovaním. 

(2) Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže dokladom totožnosti alebo iným 

dokladom, ktorý umožňuje identifikovať totožnosť voliča. Volebná komisia voliča poučí 

o spôsobe hlasovania. Volič túto skutočnosť potvrdí svojim podpisom. Volebná komisia 

potom vydá voličovi hlasovací lístok a volič vykoná úpravu hlasovacieho lístka 

v priestore na to vyhradenom. Ak volič odmietne vykonať úpravu hlasovacieho lístka 

spôsobom, ktorý umožňuje tajnú voľbu, volebná komisia mu neumožní vykonať akt 

voľby. Členovia komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič nemôže byť 

pri hlasovaní zastúpený. 

(3) Úprava hlasovacieho lístka sa vykonáva krúžkovaním poradového čísla kandidáta. Volič 

môže zakrúžkovať poradové číslo najviac toľkých kandidátov, aký je stanovený počet 

miest v senáte fakulty, prislúchajúci zástupcom jednotlivých častí akademickej obce 

fakulty s ohľadom na čl. 2 a čl. 3 ods. 3 tohto predpisu. 

(4) Voličovi môže byť vydaný len jeden hlasovací lístok. Hlasovací lístok upravený iným 

ako vyššie určeným spôsobom je neplatný. 

(5) Volič po opustení priestoru pre akt voľby vloží upravený hlasovací lístok do volebnej 

schránky. 

(6) Počas hlasovania musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia 

volebnej komisie. 

 

Čl. 8 

Zvolení členovia senátu a náhradníci 

 

(1) Zvolenými členmi akademického senátu sa stávajú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb. 

(2) Náhradníkmi sa stávajú tí kandidáti, ktorí sa nestali zvolenými členmi senátu fakulty 

a získali aspoň polovičný počet platných hlasov v pomere k počtu platných hlasov, ktorý 

získal posledný člen senátu fakulty v poradí. V prípade, že sa má stať členom senátu 

fakulty náhradník, nastupujú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Na zánik 

náhradníctva sa analogicky uplatňujú dôvody zániku členstva v senáte fakulty v zmysle 

čl. 10 ods. 1 Štatútu fakulty. Postavenie náhradníka si však nemožno pozastaviť 

analogickým použitím čl. 10 ods. 4 Štatútu fakulty.  

(3) Náhradník, ktorý nastúpi na uvoľnené miesto člena senátu, sa stáva riadnym členom 

senátu. Funkčné obdobie takéhoto člena senátu sa riadi funkčným obdobím člena senátu 

fakulty, namiesto ktorého ako náhradník nastúpil. 

(4) Náhradník, ktorý sa stane členom senátu namiesto člena senátu s pozastaveným členstvom 

v zmysle čl. 10 ods. 4 Štatútu fakulty sa po skončení svojho členstva v senáte fakulty 

z dôvodu obnovenia členstva člena senátu, ktorého nahradil, opäť stáva náhradníkom. 



(5) V prípade, že dôjde k pozastaveniu členstva v senáte fakulty podľa čl. 10 ods. 4 Štatútu 

fakulty u viacerých zástupcov študentov súčasne, predseda senátu fakulty žrebom určí, 

ktorý náhradník nastupuje za ktorého člena senátu fakulty s pozastaveným členstvom. 

 

 

Čl. 9 

Zápisnica o priebehu a výsledku volieb 

 

(1) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, v ktorej uvedie 

a) miesto konania a čas konania volieb, 

b) počet voličov zapísaných v zozname voličov, 

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

d) počet platne a neplatne upravených hlasovacích lístkov, 

e) počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom, 

f) meno, priezvisko a akademický titul kandidátov zvolených za členov senátu fakulty 

podľa jednotlivých častí akademickej obce, 

g) prípadné sťažnosti podané členmi akademickej obce proti priebehu volieb v rozsahu 

krátkeho popisu dôvodu sťažností a zásad volieb, ktoré boli v zmysle sťažností 

porušené. 

(2) Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. Ak člen volebnej komisie 

odmietne podpísať zápisnicu, dôvod odmietnutia sa v zápisnici uvedie. 

(3) Predseda volebnej komisie bezodkladne odovzdá zápisnicu predsedovi senátu fakulty. 

 

 

Čl. 10 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

Na základe zápisnice volebnej komisie vyhlási predseda senátu fakulty výsledky 

volieb najneskôr do piatich pracovných dní po skončení volieb na úradnej výveske fakulty a 

na webovom sídle fakulty. Pre účely zvolávania prvého zasadnutia senátu fakulty sa za deň 

vyhlásenia výsledkov volieb považuje deň, v ktorom skončí funkčné obdobie predošlého 

senátu fakulty. 

 

Čl. 11 

Sťažnosť proti priebehu volieb a sťažnosť proti výsledku volieb 

 

(1) Každý člen akademickej obce fakulty môže podať písomnú sťažnosť proti priebehu 

volieb alebo proti výsledku volieb do jednotlivých častí senátu fakulty, v ktorých má 

aktívne volebné právo, predsedovi volebnej komisie do 3 pracovných dní od vyhlásenia 

výsledkov volieb. Sťažnosť musí obsahovať identifikáciu sťažovateľa, odôvodnenie 

a rozsah v akom sa napáda priebeh volieb alebo výsledok volieb. 

(2) Volebná komisia rozhodne o podanej sťažnosti do 3 pracovných dní tak, že sťažnosť 

zamietne alebo jej vyhovie. V prípade, že volebná komisia sťažnosti vyhovie, môže 

vyhlásiť voľby za neplatné alebo zrušiť napadnutý výsledok volieb. 



(3) Volebná komisia vyhotoví písomne odôvodnené rozhodnutie o sťažnosti a doručí ho 

sťažovateľovi. 

(4) V prípade, ak volebná komisia vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb 

čiastočne alebo vcelku, oznámi túto skutočnosť predsedovi senátu fakulty. 

(5) V prípade ak volebná komisia vyhlási voľby za neplatné, predseda senátu fakulty 

bezodkladne vyhlási nové voľby. Ak volebná komisia zruší výsledok volieb čiastočne, 

predseda senátu fakulty bezodkladne vyhlási nové voľby v rozsahu zrušeného výsledku 

volieb.  

 

TRETIA ČASŤ 

 

Čl. 12 

Odvolanie člena senátu fakulty 

 

(1) Na návrh nadpolovičnej väčšiny zamestnaneckej časti senátu fakulty, alebo na návrh 

nadpolovičnej väčšiny študentskej časti senátu fakulty sa začína konanie o odvolanie 

člena príslušnej časti senátu fakulty z jeho funkcie.  

(2) Odvolať člena senátu fakulty z funkcie môže len príslušná časť akademickej obce 

fakulty. 

(3) Predseda senátu fakulty zabezpečí vyhlásenie hlasovania o odvolaní člena senátu fakulty. 

Na toto hlasovanie sa primerane použijú ustanovenia tohto predpisu o voľbách členov 

senátu fakulty. 

(4) Člen senátu fakulty je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov tej časti akademickej obce, v ktorej bol zvolený vo voľbách s ohľadom 

na čl. 2 tohto predpisu; o odvolaní člena študentskej časti senátu fakulty hlasujú len 

študenti príslušných študijných programov. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

Čl. 13 

Platnosť a účinnosť 

 

(1) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v senáte fakulty. 

(2) Tento predpis nadobúda účinnosť 1. septembra 2014. 

 

 

 

 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., v. r. 

predseda Akademického senátu Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Pozn.: Tieto zásady volieb nadobudli platnosť schválením v Akademickom senáte Právnickej 

fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 5. mája 2014. 


