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§1
Všeobecné ustanovenia
1) Tento vnútorný predpis sa vydáva v súlade s § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“) a
§ 48 ods. 1 písm. f) Štatútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,Štatút
UCM”).
2) Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,AS UCM”) má 26
členov a jeho zloženie upravuje § 6 ods. 2 Štatútu UCM.
3) AS UCM sa delí na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Zamestnaneckú časť
vysokoškolský učitelia, výskumný pracovníci a ostatní zamestnanci z fakúlt a Inštitútu
fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len ,,IFBLR“) a jeden člen
senátu za rektorát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,rektorát“).
Študentskú časť tvoria študenti z fakúlt a IFBLR.
4) Tento vnútorný predpis AS UCM je záväzný pre celú akademickú obec UCM.
§2
Organizácia volieb do AS UCM
1) Právo voliť a právo byť voleným do AS UCM majú všetci členovia akademickej obce.
Každý kandidát musí písomne súhlasiť so svojou kandidatúrou. Svojim podpisom
kandidát potvrdzuje, že nebude kandidovať za inú časť akademickej obce
(zamestnaneckú, študentskú) a za inú súčasť UCM (fakulta, IFBLR, rektorát).
2) Voľby do AS UCM na nové funkčné obdobie vyhlasuje spravidla AS UCM najmenej dva
mesiace pred skončením svojho funkčného obdobia.
3) Termín volieb možno určiť len vo výukovom období akademického roka. Termín
volieb určujú fakultné senáty, vedenie IFBLR a rektorát tak, aby výsledky volieb boli
nahlásené do 15 dní od skončenia volebného obdobia tajomníkovi AS UCM.
4) Voľby členov AS UCM organizujú volebné komisie fakúlt, IFBLR a rektorátu.
5) Volebná komisia:
a) zabezpečuje organizáciu volieb,
b) potvrdzuje správnosť výsledkov vykonaných volieb,
c) vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb, ktorú podpisujú všetci členovia volebnej
komisie, prípadne pozorovateľ za AS UCM,
d) zverejňuje výsledky volieb senátorov.
6) Zvolením členov AS UCM za jednotlivé súčasti a za rektorát zaniká mandát volebných
komisií.
7) Začiatok činnosti novozvolených senátorov AS UCM sa uskutočňuje na slávnostnom
zasadnutí AS UCM, kde sú prítomní novozvolení a spravidla i končiaci senátori.
§3
Voľby senátorov za zamestnaneckú a študentskú časť
1) Členov AS UCM do zamestnaneckej časti AS UCM za fakulty a IFBLR si volia tajnou
voľbou členovia zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty alebo
IFBLR. Podrobnosti o voľbe senátora do zamestnaneckej časti AS UCM za jednotlivé
fakulty a IFBLR upravujú ich vnútorné predpisy.
2) Členov AS UCM do študentskej časti AS UCM za fakulty a IFBLR si volia tajnou voľbou
členovia študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty alebo IFBLR.
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Podrobnosti o voľbe senátora do študentskej časti AS UCM za jednotlivé fakulty
a IFBLR upravujú ich vnútorné predpisy.
3) Kandidátov na senátora za rektorát navrhujú členovia akademickej obce rektorátu.
Navrhovaný kandidát na senátora musí predložiť písomný súhlas s kandidatúrou
navrhovateľovi, ktorý svoj návrh aj so súhlasom kandidáta predloží volebnej komisii
najneskôr do troch dní pred voľbou.
4) Voľbu senátora za rektorát organizuje najmenej trojčlenná volebná komisia, ktorá je
zložená z členov z jednotlivých oddelení a referátov. Komisia si musí zvoliť svojho
predsedu.
5) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou do AS UCM.
6) AS UCM spravidla deleguje do volebnej komisie za rektorát svojho člena vo funkcii
pozorovateľa, ktorý písomne potvrdí priebeh voľby senátora AS UCM za rektorát.
7) Voľby na senátora za rektorát sa konajú tajným hlasovaním. Každý člen akademickej
obce rektorátu môže voliť iba jedného kandidáta zakrúžkovaním jeho mena na
volebnom lístku. Volebný lístok je platný len vtedy, pokiaľ je na ňom zakrúžkované
iba jedno meno. Za senátora je zvolený ten kandidát v prvom kole, ktorý získal väčší
počet hlasov. Pokiaľ majú prví dvaja alebo viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov,
postupujú všetci s rovnakým počtom hlasov do druhého kola, v ktorom je zvolený
kandidát s väčším počtom hlasov. Pokiaľ druhé kolo neurčí víťaza, voľba sa opakuje
až do jeho zvolenia.
8) O výsledku volieb a priebehu volieb vypracuje volebná komisia zápisnicu, ktorú
spolu s menom zvoleného senátora neodkladne zašle predsedovi AS UCM. Zápisnicu
podpisujú všetci členovia volebnej komisie a pozorovateľ, ak sa volieb zúčastnil.
V prípade, že sa v priebehu volieb vyskytli nedostatky, musia byť v zápisnici
uvedené zároveň s konštatovaním, či tieto nedostatky mohli alebo nemohli
ovplyvniť výsledok volieb. Ak by mohli, predseda AS UCM môže vyhlásiť nové voľby.
§4
Orgány AS UCM
1) Orgány AS UCM tvoria
a) predseda senátu,
b) predsedníctvo senátu,
c) tajomník senátu,
d) členovia senátu.
2) Predsedníctvo AS UCM tvorí
a) predseda AS UCM, ktorý zastupuje svoju fakultu,
b) 4 podpredsedovia AS UCM z ostatných fakúlt a IFBLR,
c) 1 študent ako zástupca študentskej časti AS UCM, ktorý sa nepovažuje za zástupcu
fakulty a IFBLR.
3) Každá fakulta a IFBLR oznámi zvolenému predsedovi AS UCM svojho zástupcu –
podpredsedu AS UCM.
4) Ak podpredsedovi zanikne členstvo v AS UCM, príslušná fakulta alebo IFBLR
bezodkladne oznámi predsedovi AS UCM nového podpredsedu z fakulty alebo IFBLR.
5) Študentská časť AS UCM oznámi zvolenému predsedovi AS UCM svojho zástupcu v
predsedníctve.
6) Predseda AS UCM si určí z radov podpredsedov svojho prvého zástupcu.
7) Funkciu tajomníka AS UCM vykonáva člen AS UCM za rektorát.
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§5
Voľba predsedu AS UCM
1) Predseda AS UCM sa volí z členov zamestnaneckej časti AS UCM. Voľba predsedu sa
uskutočňuje tajným hlasovaním.
2) Voľby predsedu AS UCM organizuje najmenej trojčlenná volebná komisia, ktorá sa
skladá z členov rozličných fakúlt alebo IFBLR. Zvolením predsedu AS UCM zaniká jej
mandát.
3) Návrhy na predsedu AS UCM predkladajú členovia AS UCM. Návrh kandidátov na
funkciu predsedu AS UCM je na spoločnom hlasovacom lístku. Hlasovací lístok je
platný vtedy, ak je na ňom označený len jeden kandidát na predsedu AS UCM.
4) Zvoleným predsedom AS UCM v prvom kole je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov všetkých členov AS UCM.
5) V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa tajné voľby opakujú ďalším kolom.
Do ďalšieho kola postupujú už len dvaja navrhnutí kandidáti s najvyšším počtom
získaných hlasov v prvom kole. V druhom kole sa predsedom AS UCM stáva kandidát,
ktorý získa väčší počet hlasov.
6) Ak v prvom kole žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, prvý v poradí
je jasný a o ďalšom postupujúcom do druhého kola sa musí rozhodnúť medzi dvoma
(troma a pod.) kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, najskôr sa hlasuje o druhom
postupujúcom a až potom sa hlasuje o predsedovi AS UCM.
7) V prípade ak v druhom kole voľby AS UCM nedokáže zvoliť predsedu AS UCM, druhé
kolo sa opakuje a ak sa ani potom nerozhodne, volebná komisia vyhlási opakované
voľby. Tieto sa uskutočnia v určenom termíne, najneskôr však do sedem dní od
ostatnej voľby.
8) Tajomník AS UCM zabezpečí zverejnenie výsledkov voľby predsedu AS UCM a taktiež
zverejní zloženie predsedníctva AS UCM.
§6
Obsadenie voľného miesta senátora
1) Ak člen AS UCM ukončí výkon funkcie pred uplynutím volebného obdobia, AS UCM na
jeho miesto kooptuje náhradníka, ktorý je v poradí ďalší podľa počtu získaných hlasov
v zmysle zápisnice volebnej komisie príslušnej fakulty, IFBLR alebo rektorátu.
2) Podmienkou kooptácie do AS UCM je, že nebol medzičasom zvolený do funkcie, ktorej
výkon je nezlučiteľný s funkciou člena AS UCM alebo iný dôvod hodný osobitného
zreteľa.
3) Ak nie je žiaden kandidát, ktorý by spĺňal túto podmienku, akademický senát
príslušnej fakulty, vedenie IFBLR, alebo rektorát vypíše najneskôr do jedného mesiaca
doplňovacie voľby.
4) Volebné obdobie senátora - náhradníka sa končí uplynutím volebného obdobia člena
senátu, ktorý bol nahradený.
§7
Pozastavenie členstva v AS UCM
1) Pozastaviť členstvo v AS UCM je možné len senátorovi za študentskú časť AS UCM.
2) O pozastavenie členstva v AS UCM, musí študent písomne (elektornicky),
prostredníctvom tajomníka AS UCM, požiadať predsedu AS UCM, najmenej 10 dní pred
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skončením svojho členstva v akademickej obci za tú fakultu alebo IFBLR, ktorú v AS
UCM zastupuje.
3) Predseda AS UCM môže poveriť vybavením žiadosti o pozastavenie členstva
študentovi tajomníka AS UCM. O žiadosti študenta predseda AS UCM rozhodne do
času, pokiaľ je členom akademickej obce za tú fakultu alebo IFBLR, ktorú v AS UCM
zastupuje.
4) Študent sa počas pozastavenia členstva považuje na rokovaní AS UCM za
neprítomného.
§8
Zánik mandátu senátora
1) Mandát senátora zaniká
a) v zmysle dôvodov uvedených v § 8 ods. 6 zákona VŠ okrem písm. i),
b) doručením uznesenia akademického senátu príslušnej fakulty, za ktorú bol zvolený,
c) rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny príslušnej akademickej obce (IFBLR, rektorát),
d) odvolaním AS UCM pre dôvody, ktoré sú v zmysle pracovného poriadku UCM
považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
2) Na odvolanie senátora AS UCM podľa ods. 1) písm. d) sa vyžaduje dvojtretinová
väčšina hlasov všetkých členov AS UCM.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa vnútorný predpis Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňa 20.11.2012.
2) Ak príde k zriadeniu, zlúčeniu, rozdeleniu alebo zrušeniu fakulty alebo inštitútu je AS
UCM povinný do 1 mesiaca dať do súladu tento vnútorný predpis so skutkovým
stavom tak, aby táto skutočnosť bola v ňom upravená.
3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňa 14. mája 2013 a účinnosť dňa 1. Júna
2013.

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
predseda AS UCM
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