VOLEBNÝ PORIADOK
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy
I. časť
KREOVANIE A ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článok 1
Aktívne a pasívne volebné právo
1. Právo voliť a byť volený do Akademického senátu Fakulty psychológie
Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „senátu“) majú členovia akademickej
obce Fakulty psychológie PEVŠ (ďalej len „fakulty“,) t. j. jej
a) vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a odborní zamestnanci
fakulty (zamestnanecká časť akademickej obce),
b) študenti fakulty (študentská časť akademickej obce).
2. Funkčné obdobie členov senátu je štyri roky.
3. Členov zamestnaneckej časti senátu volia v priamych voľbách tajným
hlasovaním členovia zamestnaneckej časti akademickej obce z učiteľov,
výskumných pracovníkov a odborných zamestnancov fakulty.1
4. Členov študentskej časti senátu volia v priamych voľbách tajným hlasovaním
členovia študentskej časti akademickej obce zo študentov fakulty.2
5. Funkcia člena senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
Článok 2
Zloženie Akademického senátu
1. Senát má najmenej 11 členov. Konkrétny počet členov určí senát pri
vyhlásení nových volieb, najmä vzhľadom na počet členov Akademickej obce.
2. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov senátu tvoria študenti.
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Najneskôr 2 pracovné dni pred termínom volieb dodá dekanát fakulty predsedovi volebnej
komisie zoznam všetkých členov zamestnaneckej časti akademickej obce, overený podpisom
dekana resp. prodekana. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb
do zamestnaneckej časti Akademického senátu FPs PEVŠ.
Najmenej 2 pracovné dni pred termínom volieb dodá dekanát - Študijné oddelenie FPs PEVŠ
predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých študentov pre voľby do študentskej časti
Akademického senátu. Tento zoznam je zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do
študentskej časti Akademického senátu FPs PEVŠ.
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II. časť
VYHLÁSENIE VOLIEB, VOLEBNÁ KOMISIA A ORGANIZÁCIA VOLIEB
Článok 3
1. Voľby do senátu sa uskutočnia najneskôr 30 kalendárnych dní pred koncom
funkčného obdobia doterajšieho senátu.
2. Konkrétny termín konania volieb určí v tomto kontexte doterajší senát.
Článok 4
Volebná komisia
1. Voľby členov senátu riadi, organizuje a zabezpečuje 3 – 5 členná volebná
komisia. Členov volebnej komisie navrhuje a volí doterajší Akademický senát.
2. Činnosť volebnej komisie vedie jej predseda, ktorého si komisia ustanovuje
voľbou alebo žrebovaním z členov komisie na prvom zasadaní.
3. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou dekana a prodekana
fakulty.
4. Členovia volebnej komisie nemôžu byť volení (kandidovať) do senátu fakulty.
5. Volebná komisia zverejní najneskôr 10 pracovných dní pred termínom
navrhovania kandidátov podrobnejšie ustanovenia o voľbách do senátu.
III. časť.
KANDIDÁTI, NAVRHOVANIE A REGISTROVANIE
Článok 5
1. Za kandidáta do senátu môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce
fakulty.
2. Kandidátov do volieb za členov senátu má právo navrhnúť každá organizačná
zložka (útvar) fakulty, zamestnanci a študenti.
3. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce podávajú návrhy na
kandidátov do volieb zamestnaneckej časti senátu volebnej komisii formou
písomných návrhov, na ktorých je podpisom vyjadrený súhlas navrhovaných
kandidátov.
4. Študentská časť akademickej obce podáva návrhy na kandidátov do volieb do
študentskej časti senátu volebnej komisii prostredníctvom svojich zástupcov,
a to formou písomných návrhov, na ktorých je podpisom vyjadrený súhlas
navrhovaných kandidátov.
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5. Volebná komisia zaregistruje všetkých kandidátov do volieb za člena senátu
a následne vyhotoví zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb
v abecednom poradí osobitne za zamestnaneckú a študentskú časť
akademickej obce.
6. Volebná komisia zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb do
senátu na úradnej tabuli fakulty a v elektronickej podobe na webe fakulty
najneskôr 5 pracovných dní pred obdobím volieb.
IV. časť.
PRIEBEH VOLIEB
Článok 6
1. Volebná komisia určí spôsob hlasovania a priebeh volieb podľa konkrétnych
podmienok tak, že bude zachovaná tajnosť voľby. Voľby sa môžu konať
priamym hlasovaním vo volebných priestoroch fakulty s volebnými urnami
alebo elektronicky – zasielaním volebných lístkov na neutrálnu e-adresu či
on-line hlasovaním na určenom web-priestore.
2. Volebná komisia v spolupráci s dekanátom zabezpečí v primeranom
predstihu dostatočný počet hlasovacích lístkov pre voľby v priestoroch fakulty.
3. Zoznam kandidátov na hlasovacom lístku3 sa zhoduje so zverejnenou
kandidátkou. Na hlasovacom lístku pre zamestnaneckú časť sú uvedené
mená a priezviská kandidátov iba za zamestnaneckú časť a názov
organizačného útvaru, v ktorom pracujú.
Na hlasovacom lístku pre študentskú časť akademickej obce sú uvedené
mená a priezviská kandidátov iba za študentskú časť, ročník a forma štúdia
(denná alebo externá).
4. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na volebnom lístku vyznačí určeným
spôsobom osoby, ktorým odovzdáva svoj hlas.
Volič - zamestnanec vyznačí na volebnom lístku maximálne toľko kandidátov,
koľko mandátov určila volebná komisia pre členov senátu za zamestnaneckú
časť.
Volič - študent označí na volebnom lístku maximálne toľko kandidátov, koľko
mandátov určila volebná komisia pre členov senátu za študentskú časť. ´
5. Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny, odošle elektronicky alebo ho
vyplní na stanovenom web-priestore, podľa pravidiel určených volebnou
komisiou.

Pod pojmom hlasovací lístok sa rozumie zoznam kandidátov na papierovom liste s názvom hlasovací
lístok, na ktorom volič vyznačí svoje hlasy a vhodí ho do urny, alebo zoznam kandidátov v elektronickej
podobe s názvom hlasovací lístok, na ktorom volič vyznačí svojich kandidátov a pošle ho na neutrálnu eadresu, alebo zoznam kandidátov na web-priestore s názvom hlasovací lístok hlasovací lístok, na ktorom
volič on-line vyznačí svojich kandidátov.
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6. Volebná komisia neprihliada na odovzdané hlasovacie lístky, na ktorých volič
nevyznačil žiadnu osobu, resp. vyznačil viac osôb ako je mandátov
v príslušnej časti akademickej obce. Tie sa pri spočítavaní hlasov považujú
za neplatné.
7. Za členov Akademického senátu FPs PEVŠ budú zvolení tí kandidáti, ktorí
kandidovali a získali:
a) zamestnaneckej časti akademickej obce, resp.
b) v študentskej časti akademickej obce
najvyšší počet hlasov, resp. podľa získaného počtu hlasov obsadili poradie,
na ktoré sa viaže získanie mandátu člena Akademického senátu. V prípade
rovnosti hlasov viacerých kandidátov v zamestnaneckej alebo študentskej
časti akademickej obce sa poradie kandidátov určí žrebovaním za prítomnosti
väčšiny členov volebnej komisie.
Článok 7
VYSLEDKY VOLIEB
1. Predseda volebnej komisie oznámi ihneď po skončení zberu volebných
lístkov v zamestnaneckej i študentskej časti akademickej obce výsledky
volieb písomne predsedovi doterajšieho senátu fakulty.
2. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú
spolu s hlasovacími lístkami archivuje senát fakulty.
3. V zápisnici o priebehu a výsledku volieb uvedie volebná komisia
a) celkový počet zaregistrovaných hlasovacích lístkov,
b) celkový počet prijatých hlasovacích lístkov,
c) počet prijatých platných a neplatných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov, ktoré od voličov jednotlivých častí akademickej obce
získali zaregistrovaní kandidáti uvedení na kandidátke,
e) a uvedie zoznam kandidátov zvolených do senátu
 za zamestnaneckú časť akademickej obce
 ako aj za študentskú časť akademickej obce.
K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidátkou,
prijaté hlasovacie lístky a dokumentáciu výsledkov elektronického hlasovania.
4. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej
komisie.
5. Zápisnicu s prílohou odovzdá do 2 pracovných dní predsedovi senátu fakulty.
Zápisnicu s prílohami archivuje senát.
6. Text zápisnice bez príloh sa zverejní na úradnej tabuli fakulty a v elektronickej
podobe na web-priestore fakulty najneskôr 2 pracovné dni po skončení
volieb.
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7. Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného senátu fakulty zvolá po ukončení
volieb predseda odstupujúceho senátu v termíne určenom v Rokovacom
poriadku Akademického senátu FPs PEVŠ.
Článok 8
DOPLŇUJÚCE VOĽBY
1. Ak zaniklo členovi Akademického senátu členstvo pred skončením funkčného
obdobia (ust. § 26 ods. 6, písm. b) až f) zákona o VŠ)4, zvolí príslušná časť
akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena senátu, ktorého funkčné
obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne
zaniklo.
2. Dodatočné voľby v prípadoch podľa predchádzajúceho odseku vyhlási senát.
Platia pre ne primerané ustanovenia tohto volebného poriadku.
ČASŤ V.
VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PEVŠ

1.

Článok 9
Voľby do Akademického senátu Paneurópskej vysokej školy prebiehajú
rovnakým spôsobom ako voľby do Akademického senátu Fakulty psychológie
PEVŠ.
ČASŤ VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ UZNESENIE

Článok 10
1. Dekan FPs PEVŠ určí osobitným uznesením zloženie volebnej komisie pre
organizovanie prvých volieb do Akademického senátu PEVŠ, ako aj termín
týchto volieb.
2. Tento volebný poriadok schválil Akademický senát PEVŠ dňa 27. marca 2012
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
V Bratislave 27. marca 2012

Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu
Fakulty psychológie PEVŠ
Členstvo v akademickom senáte zaniká: a) v zmysle Čl. 1 bod 5, b) skončením pracovného
pomeru s PEVŠ, prerušením alebo skončením štúdia, c) vzdaním sa funkcie člena, d) odvolaním
člena z funkcie akademickou obcou, e) smrťou člena.
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