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Vnútorný predpis Paneurópskej vysokej školy č. 6/2017 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY 

 

 

 

V súlade s §47b ods. 2, písm. b) a §48 ods. 1, písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 10 ods. 7, písm. c) 

Štatútu Paneurópskej vysokej školy schválil Akademický senát Paneurópskej vysokej školy (ďalej 

len „Akademický senát“) nasledujúce Zásady volieb do Akademického senátu: 

 

 

I. časť 

KREOVANIE A ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

 

Článok 1 

Aktívne a pasívne volebné právo 

 

1. Právo voliť a byť volený do Akademického senátu majú členovia akademickej obce 

Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „PEVŠ“), to znamená jej 

a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysokou školou v 

pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ako aj ostatní 

zamestnanci vysokej školy s vysokoškolským vzdelaním najmenej I. stupňa 

(zamestnanecká časť akademickej obce), a 

b) študenti denného aj externého štúdia (študentská časť akademickej obce). 

 

2. Funkčné obdobie členov Akademického senátu je štyri roky. 

 

3. Členovia zamestnaneckej časti Akademického senátu sú volení v priamych voľbách, tajným 

hlasovaním, členmi zamestnaneckej časti akademickej obce, z radov jej členov. 

 

4. Členovia študentskej časti Akademického senátu sú volení v priamych voľbách, tajným 

hlasovaním, členmi študentskej časti akademickej obce, z radov jej členov. 

 

5. Funkcia člena Akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

kvestora, dekana, prodekana, a tajomníka fakulty PEVŠ. 
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Článok 2 

Zloženie Akademického senátu 

 

1. Akademický senát má celkom pätnásť členov.  

 

2. Každá z piatich fakúlt PEVŠ je v ňom zastúpená troma členmi, dvaja sú zo zamestnaneckej 

časti akademickej obce a jeden zo študentskej časti akademickej obce. Zamestnanecká časť 

Akademického senátu má desať členov. Študentská časť Akademického senátu má päť 

členov. 

 

3. Pri voľbách do Akademického senátu môžu byť volení aj náhradníci za členov 

Akademického senátu. Náhradníci sa stávajú členmi Akademického senátu ak sa skončí 

mandát člena Akademického senátu pred skončením funkčného obdobia. Do 

zamestnaneckej časti  Akademického senátu sú volení celkovo najviac desiati náhradníci 

členov, za každú fakultu najviac dvaja. Do študentskej časti  Akademického senátu sú volení 

celkovo najviac piati náhradníci členov, za každú fakultu najviac jeden. 

 

 

II. časť 

VYHLÁSENIE VOLIEB, VOLEBNÁ KOMISIA A ORGANIZÁCIA VOLIEB 

 

 

Článok 3 

Termín volieb 

 

1. Voľby do Akademického senátu vyhlasuje úradujúci Akademický senát tak, aby sa 

uskutočnili najneskôr pätnásť dní pred koncom jeho funkčného obdobia. 

 

2. Konkrétny termín konania volieb určí v tomto zmysle úradujúci Akademický senát. 

 

 

Článok 4 

Volebná komisia 

 

1. Voľby do Akademického senátu riadi, organizuje a zabezpečuje päťčlenná volebná komisia 

a subkomisie podľa jednotlivých fakúlt, ktoré vytvorí volebná komisia, pričom predsedom 

subkomisie je člen volebnej komisie.  

 

2. Členov volebnej komisie navrhuje a verejne volí úradujúci Akademický senát tak, aby 

minimálne traja boli zo zamestnaneckej časti akademickej obce a minimálne jeden zo 

študentskej časti akademickej obce. 

 

3. Činnosť volebnej komisie riadi jej predseda, ktorého si komisia ustanovuje na svojom 

prvom zasadnutí buď žrebom alebo voľbou zo svojich členov. 
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4. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou rektora a prorektora PEVŠ, ako aj 

dekana a prodekana fakulty PEVŠ. 

 

5. Členovia volebnej komisie a subkomisií nemôžu kandidovať a nemôžu byť volení do 

Akademického senátu. 

 

6. Volebná komisia zverejní najneskôr desať dní pred termínom navrhovania kandidátov na 

členstvo v Akademickom senáte podrobnejšie ustanovenia o voľbách do Akademického 

senátu. 

 

 

Článok 5 

Oprávnení voliči 

 

1. Najneskôr dva pracovné dni pred termínom volieb dodá rektorát predsedovi volebnej 

komisie zoznam všetkých členov zamestnaneckej časti akademickej obce v členení podľa 

fakúlt, overený podpisom rektora. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre 

potreby volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu. 

 

2. Najneskôr dva pracovné dni pred termínom volieb dodajú študijné oddelenia jednotlivých 

fakúlt predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých študentov - členov študentskej časti 

akademickej obce, overený podpisom vedúceho zamestnanca študijného oddelenia. Tieto 

zoznamy predstavujú spoločne zoznam oprávnených voličov pre potreby volieb do 

študentskej časti Akademického senátu. 

 

 

Článok 6 

Kandidáti 

 

1. Za kandidáta do Akademického senátu môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce 

PEVŠ. 

 

2. Kandidátov za členov Akademického senátu má právo navrhnúť každá organizačná zložka 

PEVŠ, ako aj individuálne jednotliví členovia akademickej obce PEVŠ, konkrétne: 

a) katedry resp. ústavy PEVŠ, 

b) rektorát, 

c) študijné oddelenia, 

d) vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci vysokej školy s 

vysokoškolským vzdelaním najmenej I. stupňa, 

e) študenti denného a externého štúdia. 

 

3. Študentská časť  akademickej obce,  v prípade študentov denného štúdia, podáva návrhy 

na kandidátov do študentskej časti Akademického senátu prostredníctvom študijných 

skupín, v rámci ktorých sú kandidáti zapísaní na semináre (cvičenia) z povinných 

predmetov. V prípade študentov externého štúdia podáva študentská časť akademickej 
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obce návrhy na kandidátov do študentskej časti Akademického senátu prostredníctvom 

študentských zhromaždení jednotlivých ročníkov v rámci semestrálnych študijných 

sústredení.    

 

4. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce podávajú návrhy na kandidátov do 

Akademického senátu prostredníctvom zápisníc zo svojich organizačných útvarov, 

v ktorých sú pracovne zaradení.  

 

5. Volebná komisia zaregistruje ako kandidáta do volieb za člena Akademického senátu: 

 

a) do zamestnaneckej časti  

– učiteľa, výskumného pracovníka, odborného zamestnanca, ktorého kandidatúra 

dosiahla medzi zamestnancami príslušného organizačného útvaru PEVŠ 

nadpolovičnú väčšinu, a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril svojím podpisom 

na zápisnici tohto útvaru z prerokovania návrhov na kandidatúru za člena 

Akademického senátu, alebo ktorý bol písomne navrhnutý individuálnymi členmi 

zamestnaneckej časti akademickej obce, a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril 

svojím podpisom na návrhu alebo v samostatnom liste doručenom volebnej 

komisii spolu s návrhom, 

 

b) do študentskej časti  

– študenta denného štúdia PEVŠ, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

študijnej skupiny pre povinné predmety, a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril 

svojím podpisom na zápisnici príslušnej študijnej skupiny  z prerokovania návrhov 

na kandidatúru za člena Akademického senátu, alebo ktorý bol písomne navrhnutý 

individuálnymi členmi študentskej časti denného štúdia, a ktorý svoj súhlas 

s kandidatúrou vyjadril svojím podpisom na návrhu alebo v samostatnom liste 

doručenom volebnej komisii spolu s návrhom, 

– študenta externého štúdia PEVŠ, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných účastníkov študentského zhromaždenia jednotlivých ročníkov, a ktorý 

svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril svojim podpisom na zápisnici študentského 

zhromaždenia z prerokovania návrhov na kandidatúru za člena Akademického 

senátu, alebo ktorý bol písomne navrhnutý individuálnymi členmi študentskej časti 

externého štúdia, a ktorý svoj súhlas s kandidatúrou vyjadril svojím podpisom na 

návrhu alebo v samostatnom liste doručenom volebnej komisii spolu s návrhom.  

 

6. Volebná komisia po prijatí a zistení kvalifikovaných návrhov na kandidátov za členov 

Akademického senátu vyhotoví a zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb, 

v abecednom poradí za zamestnaneckú časť a študentskú časť akademickej obce. 

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov uskutoční vyvesením zoznamu na 

úradnej tabuli  PEVŠ,  na informačných tabuliach študijných oddelení, alebo na tabuli 

v iných vhodných priestoroch budovy školy. Zverejnenie zoznamu kandidátov  možno 

vykonať aj elektronicky. Zverejnenie zoznamu kandidátov sa uskutoční najneskôr tri 

pracovné dni pred dňom volieb. Zoznam kandidátov sa okrem členenia na zamestnaneckú 

časť a študentskú časť bude u študentov diferencovať podľa fakúlt a ročníkov štúdia, 
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a u zamestnancov podľa fakúlt, a organizačných útvarov, s uvedením mena a priezviska 

kandidáta. 

 

 

III. časť 

PRIEBEH A VÝSLEDKY VOLIEB 

 

 

Článok 7 

Priebeh volieb 

 

1. Volebná komisia resp. subkomisia zriadi v budovách, v ktorej sídli aspoň jedna z fakúlt 

PEVŠ najmenej dve samostatné volebné miestnosti: 

a) pre hlasovanie osôb zo zamestnaneckej časti akademickej obce,  

b) pre hlasovanie osôb zo študentskej časti akademickej obce. 

 

2. Vo volebných miestnostiach organizuje priebeh hlasovania, eviduje osoby oprávnené voliť, 

vydáva hlasovacie lístky a spočítava odovzdané hlasy buď samotná volebná komisia, alebo 

subkomisia volebnej komisie, skladajúca sa aspoň z jedného člena volebnej komisie 

a z osôb poverených volebnou komisiou organizovaním odovzdávaním hlasovacích 

lístkov. Členovia volebnej komisie alebo subkomisie volebnej komisie informujú členov 

akademickej obce – voličov o spôsobe volieb, najmä o spôsobe úpravy hlasovacieho lístku. 

Vo volebnej miestnosti musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bola 

umožnená a garantovaná tajnosť hlasovania. 

 

3. Volebná komisia v spolupráci s rektorátom zabezpečí v primeranom predstihu dostatočný 

počet hlasovacích lístkov, osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického 

senátu a osobitne pre študentskú časť Akademického senátu.  Hlasovací lístok sa zhoduje 

so zverejnenou kandidátkou. Na hlasovacom lístku pre členov jednotlivých častí 

akademickej obce (zamestnaneckej a študentskej) sú uvedené iba mená a priezviská 

zaregistrovaných kandidátov za príslušnú časť akademickej obce. 

 

4. Vo volebnej  miestnosti vydá člen volebnej komisie, prípadne jej subkomisie voličovi, 

ktorého meno ešte nie je v zozname voličov prečiarknuté, hlasovací lístok príslušný pre 

jeho časť akademickej obce a následne prečiarkne jeho meno v zozname voličov. 

 

5. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na hlasovacom lístku  vyznačí  určeným spôsobom 

osoby, ktorým odovzdáva svoj hlas. Volič - študent vyznačí na hlasovacom lístku 

maximálne dvoch  kandidátov, čo zodpovedá súčtu počtu mandátov študentskej časti 

Akademického senátu a počtu náhradníkov z jednej fakulty PEVŠ. Volič - zamestnanec 

vyznačí na hlasovacom lístku maximálne štyroch kandidátov, čo zodpovedá súčtu počtu 

mandátov zamestnaneckej časti Akademického senátu a počtu náhradníkov z jednej fakulty 

PEVŠ.  Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny. 
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6. Na odovzdané hlasovacie lístky, na ktorých volič nevyznačil žiadnu osobu alebo vyznačil 

viac osôb ako je mandátov v príslušnej časti akademickej obce, alebo ak vyznačí na 

hlasovacom lístku osoby iným ako predpísaným spôsobom,  volebná komisia neprihliada 

a pri spočítaní hlasov sa považujú za neplatné. 

 

7. Za členov Akademického senátu sú zvolení tí kandidáti, ktorí kandidovali a získali 

v študentskej časti akademickej obce alebo  v zamestnaneckej časti akademickej obce  

najvyšší počet hlasov alebo podľa získaného počtu hlasov obsadili poradie, na ktoré sa 

podľa počtu mandátov viaže získanie mandátu člena Akademického senátu. V prípade 

rovnosti hlasov viacerých kandidátov v študentskej alebo v zamestnaneckej časti 

akademickej obce má prednosť ten kandidát, ktorý je starší vekom, je vo vyššom ročníku  

alebo je dlhší čas zamestnancom FP PEVŠ. Ak ani takto nie je možné určiť poradie, určí 

sa poradie kandidátov losovaním za prítomnosti väčšiny členov volebnej komisie. Pre 

voľbu náhradníkov členov Akademického senátu sa toto  ustanovenie použije primerane 

s tým, že volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb uvedie poradie zvolených 

náhradníkov podľa počtu získaných hlasov. 

 

 

Článok 8 

Výsledky volieb 

 

1. Predseda volebnej komisie oznámi ihneď po skončení volieb v obidvoch častiach 

akademickej obce a po spočítaní hlasov, najneskôr však následný deň po skončení volieb, 

písomne výsledky volieb predsedovi úradujúceho Akademického senátu.  

 

2. O priebehu a výsledku volieb uvedie volebná komisia v zápisnici o výsledku volieb do 

Akademického senátu počet celkovo vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných 

hlasovacích lístkov,  počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré 

od voličov jednotlivých častí akademickej obce získali zaregistrovaní kandidáti uvedení na 

kandidátnej listine. Ďalej uvedie zoznam kandidátov zvolených do Akademického senátu 

za zamestnaneckú časť a za študentskú časť akademickej obce. K zápisnici priloží písomný 

súhlas všetkých kandidátov s ich kandidátkou a odovzdané hlasovacie lístky. Zápisnica je 

platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie. V prípade, že 

zápisnicu o výsledku volieb nepodpíše väčšina členov volebnej komisie, voľby sa najneskôr 

do dvoch týždňov zopakujú.  Zápisnicu o výsledku volieb s prílohami archivuje 

Akademický senát. Predseda úradujúceho Akademického senátu zverejní text zápisnice 

o výsledku volieb do Akademického senátu na úradnej tabuli  PEVŠ, a to najneskôr do 

dvoch pracovných dní odo dňa konania volieb.  

 

3. Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Akademického senátu zvolá predseda 

úradujúceho Akademického senátu najneskôr do tridsať dní odo dňa doručenia zápisnice 

o výsledku volieb nového Akademického senátu. Predseda úradujúceho Akademického 

senátu riadi zasadnutie novozvoleného Akademického senátu do zvolenia jeho  predsedu.  
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IV. časť 

ZÁNIK ČLENSTVA A DOPLŇUJÚCE VOĽBY 

 

 

Článok 9 

 

1. Členstvo v Akademickom senáte zaniká jeho členovi pred skončením funkčného obdobia: 

a) vymenovaním do funkcie rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana a 

tajomníka fakulty PEVŠ, 

b) skončením pracovného pomeru s PEVŠ, v prípade člena za zamestnaneckú časť 

Akademického senátu, 

c) prerušením alebo skončením štúdia na PEVŠ, v prípade člena za študentskú časť 

Akademického senátu, 

d) vzdaním sa členstva v Akademickom senáte, 

e) odvolaním z funkcie príslušnou časťou akademickej obce, 

f) smrťou člena Akademického senátu. 

 

2. Ak zaniklo členovi Akademického senátu pred skončením funkčného obdobia členstvo 

v senáte, nastúpi na jeho miesto náhradník, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ak 

nie sú náhradníci, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena 

Akademického senátu. Funkčné obdobie náhradníka a člena Akademického senátu 

zvoleného v doplňujúcich voľbách trvá do konca funkčného obdobia Akademického 

senátu. 

 

3. Doplňujúce voľby podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku vyhlási Akademický senát. 

Pre organizáciu, prípravu a priebeh doplňujúcich volieb do Akademického senátu platia 

primerane ustanovenia tohto volebného poriadku. 

 

4. Pre organizáciu, prípravu a priebeh odvolania člena Akademického senátu platia primerane 

ustanovenia tohto volebného poriadku. 

 

 

V. časť 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 10 

 

1. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu PEVŠ schválil Akademický senát v súlade s 

čl. 10 ods. 7, písm. c) Štatútu PEVŠ dňa 27.11.2017, čím tieto nadobúdajú platnosť 

a účinnosť. 
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2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ 

strácajú platnosť Zásady volieb do Akademického senátu Bratislavskej vysokej školy práva 

z 19. novembra 2009. 

 

 

Bratislava, 27. novembra 2017 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                       JUDr. Andrej Karpat, PhD. 

                                                                predseda Akademického senátu PEVŠ, v. r. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                        JUDr. Daniela Čierna, PhD. 

     tajomníčka Akademického senátu PEVŠ, v. r. 

 

 


