
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach podľa § 27 ods. 1 písm. a/ a § 33 ods. 2 písm. 
c/ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien (ďalej aj zákon o VŠ) a v 
súlade so Štatútom Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach vydáva tieto  
 

Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach  
 

Prvá časť 
Všeobecné ustanovenia 

 
Čl. 1 

1) Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej aj Akademický 
senát fakulty) sú vnútorným predpisom fakulty, ktorý upravuje podmienky a výkon zákonom 
zaručeného práva člena akademickej obce fakulty voliť a odvolávať členov Akademického senátu 
fakulty a byť volený  za člena Akademického senátu fakulty. Tento vnútorný predpis upravuje tiež 
organizovanie, priebeh a vyhlásnie výsledkov volieb do Akademického senátu fakulty a postup pri 
odvolaní člena Akademického senátu fakulty.   
2) Voľby členov Akademického senátu fakulty sú priame, rovné a uskutočňujú sa tajným hlasovaním 
členov akademickej obce fakulty. Každý člen akademickej obce hlasuje osobne. Zastúpenie nie je 
dovolené. Zastúpením nie je pomoc členovi akademickej obce pri úprave hlasovacieho lístka podľa čl. 
8 týchto Zásad.  
3) Voľby členov Akademického senátu fakulty sa konajú v jeden deň vo výučbovom období 
akademického roka.  
4) Akademický senát fakulty má 13 členov, z ktorých štyria sú volení členmi študentskej časti 
akademickej obce fakulty  a deviati sú volení členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.   
5) Členom Akademického senátu fakulty nemôže byť rektor, prorektor a kvestor univerzity, dekan, 
prodekan a tajomník fakulty. Funkcia člena Akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s členstvom 
v akademickom senáte na akejkoľvek inej vysokej škole s výnimkou členstva v Akademickom senáte 
UPJŠ; ďalej je nezlučiteľná s členstvom v akademickom senáte na akejkoľvek inej fakulte.  
6) Na účely tohto vnútorného predpisu rozumie sa označením:  
   a) fakulta – Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 
   b) univerzita – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj UPJŠ)  
   c) akademická obec fakulty (ďalej aj AO fakulty) - akademická obec vymedzená v § 25 zákona o VŠ 
a v Štatúte UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach; 
   d) člen akademickej obce fakulty – člen študentskej časti akademickej obce fakulty a člen 
zamestnaneckej obce fakulty, ktorého postavenie upravuje Štatút UPJŠ Právnickej fakulty 
v Košiciach;   
e) volič - člen akademickej obce fakulty, ktorý je v čase výkonu volebného práva oprávnený voliť.  
f) Zásady – Zásady volieb do Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach. 
7) Pokiaľ sa v ustanoveniach týchto Zásad používa na označenie osôb mužský rod, vzťahuje sa na 
osoby ženského pohlavia a mužského pohlavia v rovnakom a rovnocennom význame ich postavenia. 
Pri uplatňovaní pravidiel Zásad na určitú osobu, musí sa vždy použiť príslušný rod. 

 



Druhá časť 
Vyhlásenie a priebeh volieb do Akademického senátu fakulty 

 
Čl. 2 

 Vyhlásenie volieb 
1) Členovia Akademického senátu fakulty sú volení najviac na štvorročné funkčné obdobie. 
Akademický senát fakulty vyhlasuje voľby najneskôr 4 týždne pred skončením funkčného obdobia. V 
uznesení Akademického senátu o vyhlásení volieb musí byť určený čas a miesto konania volieb.  
2) Vyhlásenie volieb do Akademického senátu fakulty, termín a miesto konania volieb sa 
zverejňuje na webovom sídle fakulty a vo vývesných tabuliach fakulty. Voľby sa uskutočnia 
najskôr po uplynutí troch týždňov od vyhlásenia volieb a najneskôr týždeň pred uplynutím 
funkčného obdobia.  

Čl. 3 
 Volebná a mandátová komisia  

1) Akademický senát fakulty na prípravu, organizovanie, priebeh a uskutočnenie volieb zriaďuje 
osobitnú, najmenej 5-člennú Volebnú a mandátovú komisiu pre voľby do Akademického senátu 
fakulty (ďalej aj Volebná a mandátová komisia). Návrh na členov Volebnej a mandátovej komisie 
je oprávnený predložiť každý člen Akademického senátu. Funkcia člena Volebnej a mandátovej 
komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou na člena do Akademického senátu fakulty. Volebná a 
mandátová komisia si volí tajným hlasovaním predsedu z členov komisie.  
2) Volebná a mandátová komisia si volí zo svojich členov zapisovateľa. Zapisovateľ zabezpečuje 
administratívne práce súvisiace s voľbami podľa pokynov predsedu Volebnej a mandátovej komisie.  
3) Do pôsobnosti Volebnej a mandátovej komisia patrí najmä: 
   a) registrácia navrhovaných kandidátov,  
   b) realizácia volebného aktu podľa Zásad,  
   c) spísanie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb 
   d) vyhlásenie a zverejnenie výsledkov volieb. 
 

Čl. 4 
Navrhovanie kandidátov  

1) Členom Akademického senátu fakulty môže byť len člen akademickej obce fakulty. Návrhy 
kandidátov do Akademického senátu fakulty má právo predložiť každý člen akademickej obce fakulty.  
2) Návrhy sa predkladajú Volebnej a mandátovej komisii najneskôr 2 týždne pred dňom volieb.  
3) Členovia študentskej časti akademickej obce fakulty navrhujú kandidátov na člena do 
Akademického senátu fakulty z radov študentov.  
4) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty navrhujú kandidátov na člena do 
Akademického senátu fakulty zo svojich radov.  
5) Člen akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta aj sám seba.  
6) Písomný návrh kandidáta musí obsahovať:  
   a) meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie; pri študentovi meno, 
priezvisko, stupeň, formu a ročník štúdia,  
   b) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, a že nie sú mu známe prekážky 
zvoliteľnosti,  
   c) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).  
7) Návrh je potrebné odovzdať v zalepenej obálke na Dekanát Právnickej fakulty s označením „Návrh 
na kandidáta za člena Akademického senátu fakulty“. Volebná a mandátová komisia je povinná 
zabezpečiť v súčinnosti so zapisovateľom a zamestnancom Dekanátu fakulty protokolovanie návrhov 
podľa poradia, v akom boli jednotlivé návrhy doručené.  
 



Čl. 5   
   Zoznamy kandidátov, hlasovacie lístky a ďalšie úkony týkajúce sa volieb 

1) Volebná a mandátová komisia zostaví podľa abecedného poradia zoznam navrhnutých kandidátov 
osobitne podľa príslušnej časti akademickej obec fakulty. Návrhy zverejní najneskôr 10 dní pred dňom 
konania volieb na webovom sídle fakulty, vo vývesných tabuliach fakulty a na vhodnom mieste 
v Študentských domovoch UPJŠ. Zároveň určí termín na oznámenie prípadného vzdania sa 
kandidatúry.  
2) Volebná a mandátová komisia zabezpečí vyhotovenie hlasovacích lístkov.  
3) Volebná a mandátová komisia vyhotoví hlasovacie lístky osobitne pre členov akademickej obce 
študentskej časti a členov zamestnaneckej časti akademickej obce.  
4) Hlasovací lístok obsahuje zoznam kandidátov zoradených v abecednom poradí s týmito údajmi:   
   a) meno a priezvisko,  
   b) funkčné a pracovné zaradenie;  pri študentoch stupeň, formu a ročník štúdia,  
   c) poučenie,  
   d) úradná pečiatka Akademického senátu fakulty a podpis predsedu Volebnej a mandátovej komisie. 
 

Čl. 6   
 Kampaň kandidátov  na členstvo v Akademickom senáte fakulty  

 1) Kampaň v prospech alebo neprospech kandidáta na člena Akademického senátu fakulty sa môže 
vykonávať akýmkoľvek vhodným spôsobom, ale vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, 
platnými vnútornými predpismi univerzity a fakulty, v súlade so zásadami slušnosti a čestnosti, 
nesmie zasahovať do osobných práv kandidáta a nesmie poškodzovať práva a právom chránené 
záujmy tretích osôb. Kampaňou sa rozumie aj predvolebné zhromaždenie, ktoré môže zvolať kandidát 
na člena Akademického senátu fakulty. Predvolebné zhromaždenie nie je možné konať neskôr ako 2 
dní pred konaním volieb.  
2) Kampaň kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu prednášok, seminárov (cvičení), 
praktických cvičení, konzultačných sústredení, konzultácií alebo iných foriem vzdelávacieho procesu.  
3/ V prípade ak kandidát poruší pravidlá ustanovené v odsekoch 1 a 2, môže Volebná a mandátová 
komisia na podnet člena príslušnej časti akademickej obce fakulty a po vypočutí zúčastnených strán, 
rozhodnúť o zrušení registrácie kandidáta vo voľbách.  
4) Podnet podľa odseku 3 môže byť podaný Volebnej a mandátovej komisii najneskôr do začatia 
hlasovania. Na neskôr podané podnety sa neprihliada.  
5) Ak Volebná a mandátová komisia zruší registráciu podľa odseku 3, vyčiarkne kandidáta z 
hlasovacích lístkov.  
 

Čl. 7 
Voličské zoznamy  

1) Najneskôr 15 dní pred dňom volieb predseda Akademického senátu fakulty odovzdá predsedovi 
Volebnej a mandátovej komisie voličské zoznamy členov akademickej obce fakulty. 
2) Príslušní zamestnanci fakulty poskytnú predsedovi Akademického senátu fakulty aktuálne zoznamy 
študentov a zamestnancov, ktorí sú členmi  akademickej obce fakulty.  
 

čl. 8 
Spôsob hlasovania  

1) Voľby sa uskutočňujú vo volebnej miestnosti určenej Volebnou a mandátovou komisiou. Vo 
volebnej miestnosti je osobitný priestor na úpravu hlasovacích lístkov a volebná schránka na ich 
odovzdávanie.   
2) Pred začatím hlasovania predseda Volebnej a mandátovej komisie v prítomnosti všetkých jej členov 
skontroluje, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju a vyhlási hlasovanie za začaté.  
3) Každý volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže dokladom totožnosti alebo iným 
dokladom, z ktorého vyplýva jeho legitimácia člena akademickej obce fakulty. Členovia študentskej 
časti akademickej obce dostanú hlasovací lístok s menami kandidátov z radov študentov. Členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce dostanú hlasovací lístok s menami kandidátov z ich radov.   



4) Volič vykoná svoje právo osobne hlasovať tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo 
kandidátov, za ktorých hlasuje. Zakrúžkovať možno najviac toľko kandidátov,  koľko členov má byť 
zvolených do príslušnej časti Akademického senátu fakulty.    
5) Každý volič môže použiť na hlasovanie jeden hlasovací lístok. Upravený hlasovací lístok vhodí do 
volebnej schránky v prítomnosti členov Volebnej a mandátovej komisie.  
6) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, má právo požiadať 
o pomoc pri hlasovaní a vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného 
voliča, aby podľa jeho pokynov upravil zaňho hlasovací lístok, vložil ho do obálky a do volebnej 
schránky. Pomoc pri úprave hlasovacieho lístka a vložení do volebnej schránky nie je oprávnený 
poskytnúť člen volebnej a mandátovej komisie. 
7) Volič môže pred začatím hlasovania požiadať zo závažných zdravotných dôvodov volebnú 
a mandátovú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to v priestoroch UPJŠ 
Právnickej fakulty na Kováčskej ul. Č. 26 a 30, ktoré sú súčasťou akademickej pôdy univerzity. V 
takom prípade volebná a mandátová komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou 
volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť 
hlasovania. 
8) V prípade, že hlasovací lístok je upravený iným ako určeným spôsobom alebo na ňom nie je 
zakrúžkované žiadne meno kandidáta, je neplatný. 
 

Čl. 9 
 Výsledky volieb 

1) Po uplynutí času určeného na hlasovanie, predseda Volebnej a mandátovej komisie vyhlási 
hlasovanie za skončené a uzavrie hlasovaciu miestnosť.   
2) Výsledky volieb vyhodnocuje Volebná a mandátová komisia.  
3) Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje žreb.  
4) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví Volebná a mandátová komisia zápisnicu. Zápisnica musí 
obsahovať:  
- údaje o platnosti volieb, t. j. počet zúčastnených voličov, zoznam navrhovaných kandidátov, zoznam 
zvolených kandidátov, počet získaných hlasov pre každého kandidáta, zoznam náhradníkov podľa 
počtu nimi získaných  hlasov,  mená a podpisy všetkých členov Volebnej a mandátovej komisie,  
- stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané volebnej komisii  
- rozhodnutia spolu s odôvodnením, ktoré Volebná a mandátová komisia prijala, hlavne rozhodnutie 
o zrušení registrácie kandidáta podľa čl. 6 ods. 3 a 5.   
5) Voľby na fakulte sú ukončené osvedčením výsledkov volieb Volebnou a mandátovou komisiou v 
zápisnici.  
6) Oznámenie o výsledkoch volieb do Akademického senátu fakulty zabezpečí Volebná a mandátová 
komisia na vývesnej tabuli Akademického senátu fakulty do dvoch dní od skončenia volieb a na 
webovom sídle fakulty. Predseda Volebnej a mandátovej komisie zariadi vyhotovenie osvedčení o 
zvolení za člena Akademického senátu fakulty.  
7) Predseda Volebnej a mandátovej komisie zvolá ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu 
fakulty najneskôr do 14 dní po vyhlásení výsledkov volieb do Akademického senátu fakulty a odovzdá 
zvoleným členom Akademického senátu fakulty osvedčenia.     
 

Čl. 10  
Volebná sťažnosť 

1) Každý člen akademickej obce fakulty je oprávnený podať sťažnosť týkajúcu sa porušenia alebo 
nedodržania pravidiel upravujúcich priebeh a výsledok volieb podľa týchto Zásad. Sťažnosť sa môže 
podať  najneskôr do 3-och pracovných dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.  
2) Písomná sťažnosť sa predkladá  predsedovi Volebnej a mandátovej komisie. Sťažnosť obsahuje 
identifikačné údaje člena akademickej obce, dôvod, pre ktorý sťažnosť podáva a návrh na rozhodnutie.  
3) O volebnej sťažnosti rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia do 5-ich 
pracovných dní od podania sťažnosti. Rozhodnutie oznámi písomne osobe, ktorá sťažnosť podala.   
 



Čl. 11 
 Opakovanie volieb  

1) Voľby do Akademického senátu fakulty sa opakujú, ak došlo k takému porušeniu alebo 
nedodržaniu Zásad, ktoré mohlo mať podstatný vplyv na výsledky volieb, hlavne na riadne zvolenie 
členov Akademického senátu. Ak chyba mohla mať vplyv iba na poradie náhradníkov, voľby sa 
neopakujú. Náhradníci, ktorých sa chyba týka, strácajú postavenie vo vyhlásenom poradí podľa počtu 
získaných hladov.   
2) O vyhlásení termínu a miesta opakovaných volieb rozhoduje Volebná a mandátová komisia pre 
voľby do Akademického senátu fakulty.  
3) Opakované voľby sa vykonajú v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu fakulty.  
  

Čl. 12 
 Náhradní členovia a doplňujúce voľby do Akademického senátu fakulty  

1) Na uvoľnené miesta členov AS fakulty, ktorým členstvo zaniklo pred skončením funkčného 
obdobia niektorým z dôvodov upravených v § 26 ods. 6 písm. b/ až j/ zákona o VŠ nastupujú 
náhradníci. Náhradníkom je kandidát príslušnej časti Akademického senátu fakulty, ktorý sa umiestnil 
v poradí podľa najvyššieho počtu získaných hlasov, ale nebol zvolený za člena Akademického senátu 
fakulty a nevzdal sa postavenia náhradníka. Vzdanie sa postavenia náhradníka sa uskutočňuje 
písomným vyhlásením doručeným predsedovi Akademického senátu fakulty. Náhradníka povolá 
predseda Akademického senátu po prerokovaní podmienok jeho mandátu a vyjadrení sa stálou 
Volebnou a mandátovou komisiou AS fakulty.  
2) Člen Akademického senátu, ktorý nastúpil na uvoľnené miesto v Akademickom senáte fakulty, 
nevstupuje do práv a povinností, ktoré mal ním nahradený člen (predseda, podpredseda, predseda 
komisie, člen komisie) Akademického senátu fakulty.  
3) Ak člena Akademického senátu fakulty nie je možné nahradiť podľa ods. 1 tohto článku, musia sa 
uskutočniť doplňujúce voľby. Na doplňujúce voľby sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto Zásad 
okrem čl. 3 ods. 1 a 9 ods. 7. Doplňujúce voľby pripravuje, organizuje a uskutočňuje Volebná 
a mandátová komisia AS fakulty.  
 

Tretia časť 
Odvolanie člena Akademického senátu fakulty 

 
Čl. 13  

1) Akademický senát fakulty môže iniciovať odvolanie svojho člena z dôvodov  uvedených v čl. 13 
ods. 3 Rokovacieho poriadku AS fakulty. AS fakulty prijme k tejto záležitosti samostatné uznesenie.  
2) Návrh na odvolanie člena môže podať aj kvalifikovaný počet členov príslušnej časti akademickej 
obce fakulty.  
3)  Návrh na odvolanie člena AS fakulty musí predložiť najmenej 100 členov študentskej časti 
akademickej obce fakulty pokiaľ ide o odvolanie člena študentskej časti AS fakulty a 20 členov 
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, pokiaľ ide o odvolanie člena zamestnaneckej časti AS 
fakulty. Písomný návrh s odôvodnením sa predkladá predsedovi Akademického senátu fakulty.  
4) Predseda Akademického senátu fakulty zabezpečí vyhlásenie hlasovania o odvolaní člena 
Akademického senátu fakulty.  
5) V hlasovaní o odvolaní člena Akademického senátu fakulty členovia príslušnej časti AO fakulty 
vyjadria svoje rozhodnutie zakrúžkovaním jednej z možností  navrhovaného znenia : „S  odvolaním 
člena AS fakulty.... (meno a priezvisko)   
     a/ súhlasím;   b/ nesúhlasím. 
6) Ak nie je v tomto článku uvedené inak, vzťahujú sa na postup odvolania člena Akademického 
senátu fakulty primerane pravidlá týchto Zásad. Odvolania člena AS fakulty pripravuje, organizuje 
a uskutočňuje Volebná a mandátová komisia AS fakulty. Ak sa odvolanie týka člena Volebnej 
a mandátovej komisie, Akademický senát fakulty zvolí nového člena Volebnej a mandátovej komisie.  
   



Štvrtá časť 
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
Čl. 14 

 Spoločné ustanovenia   
1) Všetky pomocné prostriedky, najmä potreby do volebnej miestnosti, obálky, tlačivá, rozmnoženie 
hlasovacích lístkov a obsluha technologických a elektronických zariadení a iné pomocné práce 
zabezpečia pre Volebnú a mandátovú komisiu pracoviská dekanátu fakulty.  
2) Výklad ustanovení týchto Zásad patrí Akademickému senátu fakulty. Ak vzniknú problémy s jeho 
výkladom v čase od vyhlásenia nových volieb do AS fakulty až do vyhlásenia výsledkov nových 
volieb, výklad uskutoční Volebná a mandátová komisia pre voľby do Akademického senátu fakulty. 
Predseda tejto komisie je povinný ihneď zvolať jej zasadnutie za účelom vyriešenia tohto druhu 
problému. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou členov a o výsledku svojho rokovania spolu 
s obsahom výkladu informuje akademickú obec fakulty na webovom sídle fakulty a vo vývesných 
tabuliach fakulty. Po zvolení členov Akademického senátu fakulty a jeho konštituovaní v súlade 
s Rokovacím poriadkom AS fakulty zaradí Akademický senát na rokovanie znenie sporného pravidla, 
ktoré bolo predmetom výkladu urobeného Volebnou a mandátovou komisiou a príjme potrebné 
opatrenie.    
 

Čl. 15 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1) V súlade s § 33 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením v akademickom senáte fakulty.  
2) Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Zásad zrušuje sa vnútorný predpis Zásady volieb 
do Akademického senátu Právnickej fakulty  UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach zo dňa 16. februára 
2009.  
3) Akademický senát fakulty prerokoval a schválil tieto Zásady volieb do Akademického senátu  UPJŠ 
Právnickej fakulty v Košiciach dňa 16. septembra 2013.  
 
 
V Košiciach, dňa 16. septembra 2013  
 

  JUDr. Janka  Vykročová, CSc.  
predsedníčka AS Právnickej fakulty 

 
 


