	
  

Informácia o voľbách do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Zásad volieb do
Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ , ktoré sa
uskutočnia na jednotlivých fakultách PEVŠ dňa 14. februára 2018 v čase od 10,00 hod
do 14,00 hod. Informáciu, v ktorých priestoroch jednotlivých fakúlt budú umiestnené
volebné miestnosti, vhodným spôsobom oznámia najmenej dva dni pred termínom
konania volieb fakultné subkomisie volebnej komisie Akademického senátu . Voľby
prebehnú podľa nasledovných zásad:
a)   Voľby do Akademického senátu PEVŠ (ďalej len „AS“) prebiehajú na
jednotlivých fakultách PEVŠ. Prípravu a priebeh volieb na fakultách riadia
subkomisie , zloženie ktorých pre jednotlivé fakulty schvaľuje Volebná komisia
AS . Členom subkomisie je vždy zástupca fakulty vo Volebnej komisii AS, ktorý,
ak ide o zamestnanca, subkomisii aj predsedá.
b)   Volebná komisia AS zverejní pred začatím procesu navrhovania kandidátov na
členstvo v AS podrobnejšie ustanovenia o voľbách do AS.
c)   V zmysle Volebného poriadku AS predloží každá fakulta návrh kandidátov na
členov a náhradníkov AS tak, že za zamestnaneckú časť akademickej obce
predloží najmenej 4 kandidátov a za študentskú časť akademickej obce
najmenej 2 kandidátov. Návrhy sa zasielajú mailovou poštou a následne aj
v písomnom vyhotovení tajomníčke AS JUDr. Čiernej, najneskôr do 8.2. 2018.
Kandidátov môžu okrem pracovísk rektorátu, fakúlt a študentských skupín
navrhovať aj jednotliví členovia akademickej obce , tak zo zamestnaneckej časti,
ako aj zo študentskej časti. V písomnom návrhu musí byť v prípade kandidátov
do zamestnaneckej časti uvedené meno a pracovisko navrhovateľa, podpis
navrhovateľa, meno a pracovisko navrhnutého, ako aj súhlasné vyjadrenie
navrhovaného s jeho podpisom. V prípade kandidátov do študentskej časti musí
v písomnom návrhu uvedené meno študenta – navrhovateľa, s uvedením ročníka
a formy štúdia , podpis navrhovateľa, meno navrhnutého študenta, s uvedením
ročníka a formy štúdia, ako aj súhlasné vyjadrenie navrhnutého s jeho podpisom.
d)  Volebná komisia AS v spolupráci so subkomisiami najneskôr tri dni pred
konaním volieb zverejní vyvesením na informačných tabuliach alebo elektronicky
na stránke školy, prípadne fakúlt, zoznam zaregistrovaných kandidátov na
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

členstvo v AS . Zoznam bude diferencovaný podľa fakúlt , v rámci fakúlt podľa
zamestnaneckej časti a študentskej časti. V zozname bude uvedené len meno
a priezvisko , pričom poradie bude určené podľa abecedy.
e)   Volebná komisia v spolupráci so subkomisiami vyhotoví hlasovacie lístky, na
ktorých budú podľa jednotlivých fakúlt uvedení kandidáti na členstvo v AS,
pričom budú vyhotovené osobitne hlasovacie lístky kandidátov za zamestnaneckú
časť a osobitne hlasovacie lístky za študentskú časť akademickej obce. Kandidáti
budú uvedení v abecednom poradí.
f)   Na každej fakulte budú určené dve samostatné volebné miestnosti s volebnými
urnami , osobitne pre voľby do zamestnaneckej časti AS a osobitne pre voľby do
študentskej časti AS. Priebeh vo volebných miestnostiach budú riadiť členovia
subkomisií, pričom tí členovia subkomisie, ktorí zastupujú zamestnaneckú časť
akademickej obce budú voľby riadiť vo volebnej miestnosti pre voľby do
zamestnaneckej časti AS, a tí členovia subkomisie, ktorí zastupujú študentskú
časť akademickej obce budú voľby riadiť vo volebnej miestnosti pre voľby do
študentskej časti AS. Vo volebných miestnostiach budú k dispozícii zoznamy
voličov zamestnaneckej časti akademickej obce (zoznam vedecko-pedagogických
pracovníkov v plnom pracovnom pomere) a zoznamy voličov študentskej časti
akademickej obce (zoznam študentov všetkých stupňov a foriem štúdia).
Členovia subkomisie po kontrole totožnosti voliča poznačia do zoznamu jeho
účasť na voľbách (napr. zakrúžkovaním mena v zozname) a vydajú mu príslušný
hlasovací lístok . Volebná miestnosť by mala svojim usporiadaním umožniť, aby
volič mohol anonymne upraviť volebný lístok , ktorý vloží do volebnej urny.
g)  Volič hlasuje tak, že na hlasovacom lístku vyznačí určeným spôsobom osoby,
ktorým odovzdáva svoj hlas (zakrúžkuje poradové číslo pred menom kandidáta,
ktorého volí). 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.
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,

	
  

	
  

	
  

subkomisia volebnej komisie neprihliada a pri spočítaní hlasov sa považujú za
neplatné.
Za členov AS 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.
h)  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. Uvedené skutočnosti zistí na základe
podkladov, ktoré volebnej komisii najneskôr v nasledujúci deň do 12,00 hod.
v písomnej podobe doručia jednotlivé subkomisie.

Bratislava, 18.1.2018

Volebná komisia AS PEVŠ

	
  

	
  

