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schválený Akademickým senátom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

dňa 25.1.2023  



Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(ďalej len "AS") podľa § 22 ods. 10 a ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v zmysle čl. 30 Štatútu 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Štatút UPJŠ“) prijal tieto Zásady 
volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Štatút UPJŠ zaručuje členom akademickej obce Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „PF UPJŠ“) popri ďalších 
akademických právach a slobodách predovšetkým právo voliť členov orgánov akademickej 
samosprávy fakulty a byť do nich volený (čl. 3 ods. 1 písm. e) a čl. 29 písm. n)). 
 
 
 

Prvá časť 
 

Úvodné ustanovenia 
 

Čl.1 
 
 

1) Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len "Zásady volieb") sú vnútorným predpisom PF 
UPJŠ, ktorý upravuje podmienky a výkon zákonom zaručeného práva člena 
akademickej obce fakulty voliť členov akademického senátu a byť volený za člena 
akademického senátu. Tento vnútorný predpis upravuje tiež zloženie akademického 
senátu, spôsob volieb do akademického senátu, postup pri odvolávaní členov 
akademického senátu a postup pri dopĺňaní nových členov akademického senátu.   

2) Akademický senát má 33 členov a člení sa na zamestnaneckú časť (ďalej len "ZČ AS") 
a študentskú časť (ďalej len "ŠČ AS"). Zamestnanecká časť AS má 22 členov 
a študentská časť AS má 11 členov. 

3) Funkčné obdobie členov ZČ AS je štvorročné a funkčné obdobie členov ŠČ AS je 
dvojročné. Funkčné obdobie člena AS, ktorý nastúpil ako náhradník alebo bol zvolený 
v doplňujúcich voľbách (čl. 11), trvá do konca funkčného obdobia člena AS, ktorému 
členstvo predčasne zaniklo. 

4) Akademický senát vyhlasuje svojím uznesením voľby do každej zo svojich dvoch častí 
najneskôr 30 dní pred ukončením funkčného obdobia jej členov. Voľby do každej časti 
AS sa konajú zvlášť. Volí sa tajne a priamo. 

5) Pre organizáciu volieb do AS zvolí AS volebnú komisiu pre voľby do AS (ďalej len 
"VK") v zložení: pre voľby do ZČ AS minimálne sedemčlennú skupinu  
vysokoškolských zamestnancov (aspoň po jednom zástupcovi z každého ústavu a 
jeden zástupca účelových pracovísk a dekanátu) a pre voľby do ŠČ AS minimálne 
päťčlennú skupinu študentov (aspoň po jednom zástupcovi bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia medziodborového resp. učiteľského študijného programu, 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia jednoodborového študijného programu a 
doktorandského štúdia). VK si zvolí predsedu, ktorý zodpovedá za organizačný priebeh 
volieb, vyhodnotenie volieb a archiváciu ich výsledkov.  
 

6) Podrobnosti o termíne volieb, mieste a termíne podávania návrhov, o celkovom  
organizačnom zabezpečení volieb zverejní VK na webovej stránke PF UPJŠ najneskôr 
21 dní pred konaním volieb.  



Druhá časť 
 

Voľby do zamestnaneckej časti AS 
 

Čl. 2 
Akademická obec a zloženie ZČ AS 

 
1) Na základe čl. 11 Štatútu PF UPJŠ zamestnaneckú časť akademickej obce PF UPJŠ 

(ďalej aj "ZČ AO") tvoria:  

a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom  
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší než ustanovený  
týždenný pracovný čas, minimálne však v rozsahu päťdesiat percent 
ustanoveného týždenného pracovného času, 

b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú uvoľnení na výkon verejnej  
funkcie a zároveň sa im zachováva pracovný pomer na fakulte, 

c) vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci fakulty, ktorí sú s fakultou v pracovnom  
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. 

2) Pre voľby do ZČ AS je vytvorených 7 volebných obvodov: akademické obce 
jednotlivých ústavov fakulty (ďalej aj "AOÚ") a akademická obec účelových pracovísk 
a dekanátu (ďalej aj "AOÚPaD").  

3) Každý člen ZČ AO môže byť zaradený len do jedného volebného obvodu. V sporných 
prípadoch rozhoduje o zaradení člena ZČ AO do volebného obvodu s konečnou 
platnosťou VK. 

4) Zastúpenie ústavov, účelových pracovísk a dekanátu v ZČ AS je určené podľa 
nasledujúcich pravidiel: 

a) každý ústav má v ZČ AS minimálne troch a maximálne štyroch zástupcov bez 
ohľadu na počet členov AOÚ, 

b) počet zástupcov AOÚ v ZČ AS je priamo úmerný počtu členov AOÚ so 
zohľadnením pravidla v písm. a), 

c) AOÚPaD má v ZČ AS jedného zástupcu. 

5) Na základe štruktúry a počtu zamestnancov ústavov schválenej v AS dňa 25.1.2023 
sú počty zástupcov jednotlivých ústavov v ZČ AS pre funkčné obdobie do marca 2027 
nasledovné: Ústav biologických a ekologických vied - 4, Ústav fyzikálnych vied - 4, 
Ústav geografie - 3, Ústav chemických vied - 4, Ústav informatiky - 3, Ústav 
matematiky - 3, Účelové pracoviská a dekanát - 1. 

 
 

Čl. 3 
Navrhovanie kandidátov, vytvorenie zoznamov kandidátov 

 
1) Vlastným voľbám do ZČ AS predchádza vytvorenie zoznamov navrhovaných 

kandidátov. 

2) Návrhy na kandidátov za volebný obvod podávajú členovia prípadne skupiny členov 
daného volebného obvodu  najneskôr do siedmich dní pred začatím  volieb. 



3) Platný návrh musí obsahovať:   

a) volebný obvod, 

b) meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, 

c) vedeckú hodnosť, akademické tituly, 

d) vek kandidáta, 

e) písomný súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou, 

f) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa(ov). 

4) VK zverejní zoznamy kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch najneskôr 5 dní 
pred konaním volieb. Na základe zoznamov kandidátov pripraví hlasovacie lístky pre 
volebné obvody tak, že na jednom hlasovacom lístku uvedie mená všetkých platne 
navrhnutých kandidátov v abecednom poradí. Každý kandidát má pridelené poradové 
číslo.  

5) VK môže na základe hlasovania rozhodnúť, že sa voľby uskutočnia elektronicky 
hlasovaním prostredníctvom Akademického informačného systému AiS2 (ďalej len 
„AIS“). V takom prípade sa hlasovacie lístky nepripravujú. 

6) Od okamihu zverejnenia zoznamu kandidátov má každý kandidát priestor na 
predvolebnú kampaň.   

7) Kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 24 hod. pred začiatkom volieb. 
    

 
Čl. 4 

Priebeh volieb 
 

1) Voľby do ZČ AS prebiehajú jednokolovo, súčasne vo všetkých volebných obvodoch. 

2) V prípade realizácie volieb prezenčnou formou VK vydá voličovi volebný lístok na 
ktorom volič zakrúžkuje mená kandidátov maximálne v počte určenom v čl. 2 ods. 5. 
Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov, sú neplatné. 

3) V prípade realizácie volieb prostredníctvom AIS doručí predseda VK osobe poverenej 
správou AIS na PF UPJŠ (ďalej len „administrátor AIS“) pre každý volebný obvod 
zoznamov členov jednotlivých AOÚ, ktorí sú oprávnení voliť a zoznam kandidátov. 
Administrátor AIS sprístupní v deň konania volieb volebný formulár v AIS, v ktorom 
bude mať možnosť každý volič označiť mená kandidátov maximálne v počte určenom 
v čl. 2 ods. 5.       

 
 
 

Tretia časť 
Voľby do študentskej časti AS 

 
Čl. 5 

Akademická obec a zloženie ŠČ AS 
 

1) Na základe čl. 11 Štatútu PF UPJŠ študentskú časť akademickej obce PF UPJŠ 
(ďalej len "ŠČ AO") tvoria študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
štúdia. 



2) Pre voľby do ŠČ AS sú vytvorené 3 volebné obvody:    

a) študenti bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských  
študijných programov (ďalej len "skupina MU"), 

b) študenti bakalárskeho a magisterského štúdia jednoodborových študijných 
programov (ďalej len "skupina JO"), 

c) študenti doktorandského štúdia (ďalej len "skupina PhD"). 

3) Zastúpenie jednotlivých skupín študentov v ŠČ AS je určené podľa nasledovných 
pravidiel: 

a) každá skupina má v ŠČ AS minimálne dvoch a maximálne piatich zástupcov bez 
ohľadu na počet študentov, 

b) počet zástupcov jednotlivých skupín študentov v ŠČ AS je priamo úmerný počtu 
študentov danej skupiny so zohľadnením pravidla v písm. a). 

4) Na základe počtu študentov v jednotlivých okruhoch k 25.1.2023, je zastúpenie 
jednotlivých skupín študentov v ŠČ AS pre funkčné obdobie do marca 2027 
nasledovné: MU - 4, JO - 5, PhD - 2. 

 
 

Čl. 6 
Navrhovanie kandidátov, vytvorenie zoznamov kandidátov 

 
1) Vlastným voľbám do ŠČ AS predchádza vytvorenie zoznamov navrhovaných 

kandidátov.  

2) Návrhy na kandidátov za volebný obvod podávajú členovia prípadne skupiny členov 
daného volebného obvodu najneskôr do siedmich dní pred začatím volieb.   

3) Platný návrh musí obsahovať: 

a) volebný obvod, 

b) meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, 

c) študijný program a rok štúdia, 

d) súhlas navrhovaného s kandidatúrou, 

e) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa(ľov). 

4) VK zverejní zoznamy kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch najneskôr 5 dní 
pred konaním volieb. Na základe zoznamov kandidátov pripraví hlasovacie lístky pre 
volebné obvody tak, že na jednom hlasovacom lístku uvedie mená všetkých platne 
navrhnutých kandidátov v abecednom poradí. Každý kandidát má pridelené poradové 
číslo. 

5) VK môže na základe hlasovania rozhodnúť, že sa voľby uskutočnia elektronicky 
hlasovaním prostredníctvom Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). 
V takom prípade sa hlasovacie lístky nepripravujú. 

6) Od okamihu zverejnenia zoznamu kandidátov má každý kandidát priestor na 
predvolebnú kampaň. 

7) Kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 24 hod. pred začiatkom volieb. 
 
 



Čl. 7 
Priebeh volieb 

 
1) Voľby do ŠČ AS prebiehajú jednokolovo, súčasne vo všetkých volebných obvodoch.   

2) V prípade realizácie volieb prezenčnou formou VK vydá voličovi volebný lístok na 
ktorom volič zakrúžkuje mená kandidátov maximálne v počte určenom v čl. 5 ods. 4. 
Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov, sú neplatné. 

3) V prípade realizácie volieb prostredníctvom AIS doručí predseda VK administrátorovi 
AIS pre každý volebný obvod zoznamov študentov, ktorí sú oprávnení voliť a zoznam 
kandidátov. Administrátor AIS sprístupní v deň konania volieb volebný formulár v AIS, 
v ktorom bude mať možnosť každý volič označiť mená kandidátov maximálne v počte 
určenom v čl. 5. ods. 4.    

 
 

Štvrtá časť 
Spoločné ustanovenia 

 
Čl. 8 

Vyhodnotenie volieb 
 

1) Po skončení hlasovania sa za každý volebný obvod vytvorí poradie kandidátov podľa 
počtu získaných hlasov. V prípade zhody počtu hlasov rozhoduje o poradí žreb.   

2) Členmi ZČ AS sa stávajú prví kandidáti vo výsledných poradiach jednotlivých 
volebných obvodov podľa pravidiel v čl. 2. ods. 5.  

3) Členmi ŠČ AS sa stávajú prví kandidáti vo výsledných poradiach jednotlivých 
volebných obvodov podľa pravidiel v čl. 5. ods. 4.  

4) Kandidáti do ŠČ AS, ktorí neboli zvolení za členov AS a získali aspoň 5% hlasov 
všetkých členov akademickej obce v danom volebnom obvode, avšak nie menej ako 
10 hlasov, sa stávajú náhradníkmi v danom volebnom obvode. Poradie náhradníkov 
je určené počtom získaných hlasov. 

 
 

Čl. 9 
Osvedčenie výsledkov volieb 

 
1) Výsledky volieb zverejní VK bezodkladne. Členovia AO majú právo podať sťažnosť 

týkajúcu sa porušenia alebo nedodržania pravidiel upravujúcich priebeh a výsledok 
volieb podľa týchto zásad volieb. Sťažnosť sa predkladá predsedovi VK do 3 dní po 
zverejnení výsledkov volieb. O sťažnosti rozhodne s konečnou platnosťou VK.  

2) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví VK zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať po 
jednotlivých volebných obvodoch nasledovné údaje: spôsob realizácie volieb, počet 
zúčastnených voličov, zoznam kandidátov, počet získaných hlasov všetkých 
kandidátov, zoznam zvolených  kandidátov, stanovisko k sťažnostiam a podpisy 
všetkých členov VK, ktorými  osvedčujú výsledky volieb. Voľby na fakulte sú 
ukončené dňom osvedčenia výsledkov volieb. Pod osvedčením volieb na fakulte sa 
rozumie akt podpisu zápisnice členmi VK. Predseda VK zabezpečí archiváciu 
výsledkov volieb pre novozvolený AS.   



3) Predseda VK odovzdá zápisnicu dekanovi fakulty, ktorý pripraví pre nových členov 
AS „Osvedčenie o zvolení za člena akademického senátu“.   

4) Ustanovujúce zasadnutie akademického senátu zvolá dekan fakulty do desiatich dní 
po vyhlásení výsledkov volieb VK.   

 
 

Čl. 10 
Odvolanie člena AS a zánik členstva v AS 

 
1) Návrh na odvolanie člena AS môže podať ktorýkoľvek iný člen AS, ak sa člen AS bez 

vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní dvakrát po sebe riadneho 
zasadnutia AS. 

2) V prípade, že si člen AS závažným spôsobom neplní svoje povinnosti alebo hrubo či 
opakovane porušil zákony alebo vnútorné predpisy fakulty alebo univerzity, môže 
návrh na jeho odvolanie podať ktorýkoľvek iný člen AS alebo najmenej jedna tretina 
voličov daného volebného obvodu (pri členovi ZČ AS), resp. najmenej jedna desatina 
voličov daného volebného obvodu (pri členovi ŠČ AS). 

3) Návrh na odvolanie člena AS, podaný iným členom alebo skupinou členov AS, musí 
obsahovať podpisy minimálne troch členov AS.     

4) Návrh na odvolanie sa doručuje predsedovi AS a musí obsahovať 

a) volebný obvod, 

b) meno a priezvisko odvolávaného člena AS, 

c) dôvod odvolávania, 

d) mená, priezviská a podpisy navrhovateľov. 

5) AS vyhlási hlasovanie o odvolaní člena bez zbytočného odkladu a zvolí komisiu pre 
hlasovanie o odvolaní v počte minimálne troch členov AS. 

6) Komisia pre hlasovanie o odvolaní rozhodne, či sa bude hlasovať o odvolaní člena 
AS prezenčne, alebo prostredníctvom AIS.   

7) Člen AS je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 
zúčastnených voličov príslušného volebného obvodu, a súčasne počet hlasov za jeho 
odvolanie nebol menší ako polovica počtu hlasov, ktorými bol ako kandidát zvolený 
do AS. 

8) Ak je súčasne odvolaná viac než polovica zástupcov volebného obvodu, uskutočnia 
sa nové voľby za daný volebný obvod do 30 dní. 

9) Členstvo v AS zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena AS za rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora, resp. 
tajomníka fakulty, 

c) skončením členstva v ZČ AO u člena ZČ AS, 

d) prerušením štúdia člena ŠČ AS, 

e) skončením štúdia člena ŠČ AS, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v AS podľa 
ods. 10, 



f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s 
pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva, ak dovtedy nedošlo 
k obnoveniu členstva, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 

i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou AO fakulty, 

j) smrťou člena, 

k) zrušením fakulty. 

10) Člen ŠČ AS, ktorý je študentom bakalárskeho štúdia, môže pred riadnym skončením 
štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v AS. Členstvo sa pozastaví odo 
dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, 
keď sa opäť stane členom ŠČ AO fakulty. Vnútorný predpis fakulty ustanoví, či na čas 
pozastaveného členstva sa stáva členom AS zvolený náhradník, alebo či sa člen, 
ktorý má pozastavené členstvo, považuje za neprítomného na rokovaní AS. 

 
 

Čl. 11 
Nastupovanie náhradníkov, doplňujúce a nové voľby 

 
1) Ak zaniklo členovi ŠČ AS členstvo v AS pred skončením funkčného obdobia, nastúpi 

na jeho miesto prvý náhradník aktuálneho zoznamu náhradníkov daného volebného 
obvodu. Ak je aktuálny zoznam náhradníkov v danom volebnom obvode ŠČ AO 
prázdny alebo ak zaniklo členovi ZČ AS členstvo v AS pred skončením funkčného 
obdobia, vyhlási AS doplňujúce voľby v danom volebnom obvode.  

2) Doplňujúce voľby sa uskutočnia do 30 dní odo dňa ich vyhlásenia. Platia pre nich 
pravidlá podľa čl. 2 – čl. 7 primerane. Volebná komisia je minimálne trojčlenná, 
minimálne jeden člen musí byť z AS. Do ich vykonania sa znižuje počet členov AS.  

3) Ak v doplňujúcich voľbách nedôjde k zvoleniu kandidáta za člena AS (nie je návrh na  
kandidáta), znižuje sa počet členov AS až po dobu, kým skupina voličov (minimálne 
5) z príslušného volebného obvodu písomným návrhom predsedovi AS neiniciuje 
opätovné doplňujúce voľby podaním návrhu na kandidáta(-ov). AS vyhlási opätovné 
doplňujúce voľby na najbližšom zasadnutí AS k predloženému návrhu na kandidáta(-
ov).   

4) Ak počet členov niektorej časti AS klesne o viac než polovicu základného počtu,  
uskutočnia sa doplňujúce voľby do celej časti AS. Ak klesne počet členov AS 
súčasne v  každej časti o viac než polovicu členov, vyhlási dekan fakulty nové voľby 
AS.   

 
 

Piata časť 
 

Čl. 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1) V prípade problémov s výkladom ustanovení týchto Zásad volieb, alebo vyskytnutia 

sa situácie, ktorá nie je upravená týmito Zásadami volieb, výklad uskutoční a určí 
postup predseda VK po konzultácii s legislatívnou komisiou AS. 
 



2) Týmto sa ruší platnosť „Zásad volieb do akademického senátu Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach“ zo dňa 27.03.2019.   
 

3) Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS PF UPJŠ. 
 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.                               

predseda AS PF UPJŠ 
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