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ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM V TRNAVE
prijaté v zmysle § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon č. 131/2002 Z. z.“) a § 6 ods. 2 Štatútu Fakulty masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,Štatút FMK“).
Prvá časť
Základné ustanovenia
1. Akademický senát Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (ďalej len
,,AS FMK“) je samosprávny zastupiteľský orgán Fakulty masmediálnej
komunikácie v Trnave (ďalej len ,,FMK“).
2. AS FMK sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FMK, ktorí sú volení
vo všeobecných, rovných, priamych voľbách v tajnom hlasovaní.
3. AS FMK má 11 členov. Skladá sa z 2 častí – zamestnaneckej a študentskej,
pričom študentská časť tvorí 1/3 členov senátu (4 členovia).
4. Funkčné obdobie členov AS FMK je štvorročné, ak sa mandát neskončí skôr
z dôvodov uvedených v § 26 zákona č. 131/2002 Z.z..
5. Výkon funkcie člena AS FMK je nezastupiteľný.
6. Funkcia člena AS FMK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
Druhá časť
Orgány senátu
1. Orgány senátu tvorí predseda senátu, podpredseda senátu, tajomník senátu
a časti senátu.
2. Predseda AS FMK sa volí z členov akademického senátu. Voľba predsedu sa
uskutočňuje tajným hlasovaním.
3. AS FMK si môže tajným hlasovaním zvoliť predsedníctvo, podpredsedu
a tajomníka. Predsedníctvo sa skladá najmenej z jedného zástupcu každej časti
(zamestnaneckej a študentskej).
4. AS FMK si volí svojho predsedu spomedzi členov zamestnaneckej časti AS FMK
na prvom zasadnutí novozvoleného AS FMK. Právo navrhnúť kandidáta na
funkciu predsedu AS FMK má ktorýkoľvek člen AS FMK.
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5. Ak je navrhnutý na funkciu predsedu AS FMK len jeden kandidát, na jeho
zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS FMK. Ak
kandidát nezíska požadovaný počet hlasov, bezodkladne sa uskutoční druhé
kolo volieb, v ktorom postačuje na zvolenie zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov AS FMK. Ak ani predchádzajúcim postupom nebol zvolený
predseda AS FMK, celá voľba predsedu AS FMK sa znova opakuje, pričom je
možné navrhnúť nových kandidátov.
6. Ak je kandidátov na funkciu predsedu AS FMK viac, zvolený je kandidát, ktorý
získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FMK. Ak ani jeden z
kandidátov nezískal potrebný počet hlasov, bezodkladne sa koná druhé kolo do
ktorého postúpia len dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Ak
získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste,
postupujú do druhého kola volieb len títo kandidáti. Ak v prvom kole volieb získal
jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí
kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a
druhom mieste do druhého kola volieb.
7. Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva
kandidovať a v druhom kole by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do
druhého kola volieb ten kandidát, ktorý v predchádzajúcom kole získal najväčší
počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký ďalší najväčší počet hlasov
podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola volieb títo kandidáti.
8. V druhom kole je zvolený za predsedu AS FMK ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FMK.
9. Ak ani jeden kandidát nezískal v druhom kole potrebnú väčšinu hlasov celá voľba
predsedu AS FMK sa znova opakuje, pričom je možné navrhnúť nových
kandidátov.
10. Pri voľbe podpredsedu AS FMK sa postupuje obdobne ako pri voľbe predsedu
AS FMK.
11. AS FMK si môže zvoliť tajomníka AS FMK na návrh predsedu AS FMK.
Tretia časť
Organizácia volieb do senátu
1. Právo voliť a byť volený do AS FMK majú všetci členovia akademickej obce
FMK.
2. Akademickú obec fakulty tvoria:
a) zamestnanci pôsobiaci na fakulte v zmysle § 3 zákona č. 131/2002 Z.z. a § 4
ods.1 Štatútu FMK,
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b) študenti všetkých foriem štúdia zapísaní na fakulte.
3. Členov zamestnaneckej časti volia členovia zamestnaneckej časti akademickej
obce fakulty. Členov študentskej časti senátu volia členovia študentskej časti
akademickej obce fakulty.
4. Voľby do AS FMK na nové funkčné obdobie vyhlasuje AS FMK najmenej 2
mesiace pred skončením svojho funkčného obdobia tak, aby novozvolený AS
FMK bol pripravený k výkonu právomocí aspoň 15 dní pred skončením
funkčného obdobia končiaceho AS FMK.
5. Termín volieb možno určiť len vo výukovom období akademického roka. Termín
volieb určuje AS FMK.
6. Voľby členov do zamestnaneckej časti AS FMK organizuje trojčlenná volebná
komisia, zložená zo zamestnancov akademickej obce FMK, ktorú navrhuje
a schvaľuje zamestnanecká časť AS FMK. Volebná komisia si volí tajným
hlasovaním predsedu z členov komisie. Zamestnanecká časť AS FMK volí
náhradníkov za člena volebnej komisie do zamestnaneckej časti AS FMK, pre
prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám.
7. Voľby členov do študentskej časti AS FMK organizuje trojčlenná volebná
komisia, zložená zo študentov akademickej obce FMK, ktorú navrhuje
a schvaľuje študentská časť AS FMK. Volebná komisia si volí tajným hlasovaním
predsedu z členov komisie. Študentská časť AS FMK si volí náhradníkov na post
člena volebnej komisie do študentskej časti AS FMK, ktorý sa stane členom
volebnej komisie do študentskej časti AS FMK v prípade, že sa niektorý z členov
volebnej komisie do študentskej často AS FMK k voľbe nedostavil, a to namiesto
tohto člena.
8. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou do AS FMK.
9. Volebná komisia:
a) zabezpečuje organizáciu volieb,
b) potvrdzuje správnosť výsledkov vykonaných volieb,
c) zverejňuje výsledky volieb senátorov,
d) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb, ktorej platnosť potvrdia členovia
volebnej komisie.
10. Zvolením členov AS FMK zaniká mandát volebnej komisie.
11. Volebná komisia je povinná vydať každému členovi akademickej obce, ktorý
príde voliť a preukáže sa preukazom totožnosti (OP, pas, ISIC, preukaz
zamestnanca UCM, ITIC) jeden hlasovací lístok. Vydanie hlasovacieho lístka
potvrdí volič svojim podpisom v zozname voličov.
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12. Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje najviac:
a) 7 kandidátov, ak ide o voľby členov zamestnaneckej časti akademickej
obce fakulty,
b) 4 kandidátov, ak ide o voľby členov študentskej časti akademickej obce
fakulty.
13. Hlasovací lístok upravený inak, ako predpísaným spôsobom, je neplatný.
Štvrtá časť
Kandidáti na senátorov
1. Kandidáta do AS FMK navrhuje jednotlivec alebo kolektív. Spoločné návrhy
môžu dať kolektívy za jednotlivé pracoviská fakulty.
2. Kandidovať za člena AS FMK môže každý člen akademickej obce podľa § 3
zákona č. 131/2002 Z.z. a § 4 ods. 1 Štatútu FMK.
3. Písomné návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie
najneskôr v lehote (vrátane presnej hodiny) určenej volebnou komisiou, ktorá by
spravidla mala končiť 10 dní pred dňom konania volieb, a to prostredníctvom
podateľne, alebo osobne predsedovi volebnej komisie.
4. Súčasťou návrhu je aj písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou do AS FMK.
5. Návrh, ktorý nespĺňa požadované kritéria volebná komisia vylúči. Predseda
volebnej komisie zverejní mená kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky pre ich
kandidatúru najneskôr 8 dní pred uskutočnením volieb.
Piata časť
Výsledky volieb
1. Výsledky volieb vyhodnocuje volebná komisia zamestnaneckej a študentskej
časti. Vyhodnotenie výsledkov vykoná v deň volieb. Každý člen akademickej
obce FMK je oprávnený podať voči výsledkom volieb námietku v deň volieb. Na
neskôr podané námietky sa neprihliada. O námietkach rozhodne volebná
komisia AS FMK. Rozhodnutie volebnej komisie o námietkach je konečné,
nemožno proti nemu podať žiadny opravný prostriedok.
2. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje žreb predsedu volebnej komisie.
3. Zápisnica z volieb obsahuje:
a) deň, čas a miesto volieb,
b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie študentov,
c) priezviská, mená a tituly kandidátov,
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d) výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb,
e) počet vydaných hlasovacích lístkov,
f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
g) počet neplatných hlasovacích lístkov,
h) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov,
i) mená a priezviská kandidátov zvolených za členov AS FMK,
j) výrok či voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi FMK, UCM a právnym
poriadkom Slovenskej republiky,
k) výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry kandidáta podľa § 18 ods. 4,
l) informáciu o podaných námietkach a rozhodnutie volebnej komisie o ich
riešení,
m)konštatovanie platnosti volieb,
n) odovzdané hlasovacie lístky (v zapečatenej obálke),
o) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia zamestnancov.
4. Predseda volebnej komisie zabezpečí doručenie zápisnice predsedovi AS FMK
a zverejnenie zápisnice z volieb na webovom sídle FMK UCM, najneskôr deň
nasledujúci po dni konania volieb.
5. Ak zápisnica obsahuje rozhodnutie volebnej komisie o neplatnosti volieb, AS
FMK zruší voľby a vyhlási nový termín volieb, ktoré sa musia uskutočniť do 14
dní, ktoré sa konajú v zmysle týchto zásad.
Šiesta časť
Náhradníci a doplňujúce voľby
1. Náhradnými členmi AS FMK sú kandidáti, ktorí kandidovali vo voľbách do AS
FMK pre príslušné funkčné obdobie a získali najvyšší počet hlasov medzi
kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FMK.
2. Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne členstvo niektorého člena AS FMK,
nahradí ho kandidát AS FMK, ktorý spĺňa podmienky podľa ods. 1 tejto časti.
3. V prípade, že nie je možné nahradiť člena AS FMK podľa ustanovenia ods.1 tejto
časti, konajú sa doplňujúce voľby.
4. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FMK.
5. Členstvo v AS FMK, ktoré vznikne podľa odsekov tejto časti, končí funkčným
obdobím AS FMK.
Siedma časť
Zánik mandátu senátora
Mandát senátora zaniká v zmysle dôvodov uvedených v § 26 ods. 6 zákona č.
131/2002 Z.z. .
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Ôsma časť
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady sa primerane použijú aj pri voľbe do AS UCM.
2. Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.09.2018.
3. Zároveň sa rušia zásady, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.06.2014.
4. Lehoty pre vyhlásenie volieb a ich organizáciu neplatia pre voľby do AS FMK
a doplňujúce voľby do AS UCM, ktoré sa konajú po prijatí týchto Zásad v zimnom
semestri akademického roka 2018/2019. Termín volieb a určenie volebných
komisií vyhlási v zmysle uznesenia AS UCM č. 24/2018 Akademický senát UCM.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.
predseda AS UCM
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