
ZÁSADY VOLIEB 

do Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zásady volieb platia pre uskutočnenie volieb do Akademického senátu Filozofickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej iba ,,AS FF UKF“) 

a ustanovenie AS FF UKF. 

2. AS FF UKF je orgán akademickej samosprávy fakulty, ktorý volí Akademická obec 

FF UKF. 

3. Pôsobnosť AS FF UKF, jeho právne postavenie vymedzujú § 8 a 9 Zák. č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Štatút UKF a Štatút FF UKF. 

4. V súlade s čl. 6 ods. 7, ods. 8 Štatútu FF UKF funkčné obdobie členov zamestnaneckej 

časti akademickej obce je štvorročné, študentskej časti dvojročné. 

 

Čl. 2 

Zloženie AS FF UKF 
 

1. AS FF UKF má v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. 15 členov. Z toho desiati 

členovia sú volení z radov pedagogických a nepedagogických pracovníkov FF UKF a 

piati členovia z radov študentov FF UKF. 

 

Čl. 3 

Akademická obec 

 

1. Akademická obec sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť. Každá z oboch častí 

akademickej obce volí svojich zástupcov do AS FF UKF samostatne. 

2. Na účely volieb akademickú obec FF UKF tvoria: 

a) vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci 

s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním, ktorí sú s UKF v pracovnom 

pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 

b) študenti, ktorí sú zapísaní na FF UKF. 

 

Čl. 4 

Voliči a kandidáti na členstvo v AS FF UKF 

 
1. Každý člen zamestnaneckej i študentskej časti Akademickej obce FF UKF má právo 

voliť. 

2. Za člena zamestnaneckej časti AS FF UKF môže byť volený každý člen tejto časti 

akademickej obce, okrem členov, ktorí pôsobia vo funkcii rektora, prorektora, dekana, 

prodekana a tajomníka fakulty. 

3. Za člena študentskej časti AS FF UKF môže byť zvolený iba študent FF UKF v Nitre. 

4. Mandát člena AS FF UKF predčasne zaniká dňom doručenia písomnej abdikácie člena 

AS FF UKF predsedovi AS FF UKF alebo členovi predsedníctva AS FF UKF, dňom 

jeho vymenovania do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora 

a tajomníka fakulty, dňom ukončenia pracovného pomeru s UKF, zmenou príslušnosti 

k akademickej obci fakulty, resp. rektorátu a celoškolských pracovísk, ktorú v AS FF 



UKF zastupuje, u študentov dňom prerušenia alebo ukončenia štúdia na FF 

a z dôvodov uvedených v Štatúte FF UKF. 

 

Čl. 5 

Vyhlásenie volieb 

 

1. Voľby do AS FF UKF na príslušné funkčné obdobie vyhlasuje predseda AS FF UKF 

so súhlasom predsedníctva AS FF UKF. 

2. Dátum volieb do AS FF UKF sa oznámi akademickej obci jeden (1) mesiac pred ich 

konaním. Voľby sa uskutočnia dva týždne pred skončením funkčného obdobia 

odstupujúceho senátu. 

3. Oznámenie o konaní volieb do AS FF UKF sa zverejňuje na  úradnej výveske AS FF 

UKF a webovom sídle FF UKF. O konaní volieb sú písomne informovaní rektor UKF 

a dekan FF UKF. 

4. Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať:  

a) dátum a čas konania volieb, 

b) volebne miesto, 

c) meno predsedu volebnej komisie s udaním adresy jeho pracoviska, kontaktné číslo 

telefónu (prípadne e-mailovu adresu), 

d) termín a spôsob vyhlásenia výsledkov volieb. 

5. Volebná komisia AS FF UKF vypracuje v súlade so zásadami volieb volebný 

poriadok a konkretizuje harmonogram volieb pre príslušné funkčné obdobie. 

6. Volebný poriadok a harmonogram volieb AS FF UKF pre príslušné funkčné obdobie 

schvaľuje predsedníctvo AS FF UKF. 

 

Čl. 6 

Konanie volieb 

 

1. Voľby organizuje a zabezpečuje volebná komisia AS FF UKF. Počet členov volebnej 

komisie pre účely volieb do AS FF UKF môže byť rozšírený o ďalších členov. 

Rozšírenie počtu členov volebnej komisie schvaľuje predsedníctvo AS FF UKF. 

Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na členstvo do AS FF UKF. 

2. Neanonymné návrhy kandidátov  predkladajú členovia akademickej obce FF UKF 

predsedovi volebnej komisie AS FF UKF písomne cez podateľňu do 12,00 hod. 

najmenej sedem (7) dní pred dňom konania volieb. 

3. Predseda volebnej komisie AS FF UKF si po uzavretí registrácie kandidátov vyžiada 

od navrhnutých kandidátov ich písomný súhlas s kandidatúrou a stručný pracovný 

životopis. 

4. Návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce predkladajú členovia 

študentskej časti akademickej obce FF UKF osobne ľubovoľnému členovi volebnej 

komisie do 24,00 hod. päť (5) dní pred dňom konania volieb. Súčasťou návrhu sú aj 

osobné údaje o kandidátovi (fakulta, ročník, špecializácia, adresa, číslo telefónu alebo 

e-mailová adresa) a písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou. 

5. Volebná komisia na svojom zasadnutí minimálne tri (3) dni pred konaním volieb 

potvrdí a zverejní na úradnej výveske volebnú listinu kandidátov do AS v abecednom 

poradí. 

6. Na volebnom lístku, ktorý dostane každý člen príslušnej časti akademickej obce pri 

registrácii, sú v abecednom poradí s poradovým číslom uvedení všetci kandidáti. 

Súčasne je na lístku uvedené, aký maximálny počet z navrhnutých kandidátov môže 

volič vyznačiť a akým spôsobom. Volič zakrúžkovaním čísiel kandidátov odovzdá 



svoj hlas stanovenému počtu kandidátov (čl. 2 týchto zásad). Volebný lístok, upravený 

iným spôsobom, je neplatný. 

7. Do AS FF UKF sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov v rozsahu 

stanoveného počtu zamestnaneckej, resp. študentskej časti AS FF UKF. 

8. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov na poslednom, voliteľnom mieste poradie 

kandidátov určí žrebovanie, ktoré uskutoční volebná komisia AS FF UKF. 

9. Po skončení volieb volebná komisia spočíta hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom 

a vyhodnotí výsledky volieb. O priebehu a výsledkoch volieb volebná komisia 

vypracuje zápis, ktorý podpíšu všetci členovia volebnej komisie ihneď po sčítaní 

hlasov. Najneskôr na druhý deň po skončení volieb vyhlási predseda volebnej komisie 

výsledky volieb a odovzdá podpísanú zápisnicu s výsledkami volieb predsedovi 

akademického senátu a dekanovi FF UKF. 

10. Predseda odstupujúceho AS FF UKF do dvoch týždňov po ukončení funkčného 

obdobia odstupujúceho AS FF UKF zvolá ustanovujúce zasadnutie novozvoleného AS 

FF UKF. 

 

Čl. 7 

Doplňujúce voľby 

 

1. Doplňujúce voľby sa organizujú podľa rovnakých zásad ako riadne voľby. Za 

organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb zodpovedá predseda AS FF UKF. 

2. Funkčné obdobie člena AS FF UKF, ktorý bol zvolený do AS FF UKF v doplňujúcich 

voľbách, končí uplynutím riadneho funkčného obdobia člena AS FF UKF, ktorému 

členstvo zaniklo. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Zásady volieb do AS FF UKF boli schválené AS FF UKF v Nitre dňa 18. decembra 

2002 a týmto dňom nadobúdajú účinnosť. 

2. Zmeny v Zásadách volieb do AS FF UKF v Nitre (zosúladenie so zásadami volieb do 

AS UKF v Nitre) boli prerokované a schválené dňa 5. mája 2003 a týmto dňom 

nadobúdajú účinnosť. 

3. Doplnok č. 2 k Zásadám volieb do AS FF UKF bol schválený AS FF UKF v Nitre dňa 

18. júna 2013 a týmto dátumom nadobudol účinnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.                 prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 

    predseda AS FF UKF                             dekan FF UKF 


