Zásady volieb
do Akademického senátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Podľa § 26 odst. 1 a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Akademický senát Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov SPU v Nitre uzniesol na týchto zásadách voľby do Akademického
senátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
Časť I.
Všeobecné ustanovenie
čl. 1
Volebný poriadok pre voľby do Akademického senátu
Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
1. Tento volebný poriadok platí pre orgán akademickej samosprávy Akademický senát
(ďalej len AS) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (ďalej len FAPZ) SPU
v Nitre.
2. Tento poriadok upravuje:
a) zásady voľby členov AS FAPZ
b) zásady voľby predsedu AS FAPZ
c) voľby podpredsedov, predsedov komisií a tajomníka AS FAPZ
Volebný poriadok je v súlade zo Zákonom o vysokých školách, Štatútom SPU,
Štatútom FAPZ a rokovacím poriadkom AS FAPZ.
Časť II.
Členovia senátu a voľby do AS FAPZ
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čl. 2
Členovia senátu a volebné právo
Akademický senát FAPZ sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FAPZ
SPU v Nitre.
Funkcia člena AS FAPZ je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
Člen AS FAPZ nemôže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU nemôže byť
súčasne členom AS FAPZ.
Voľby do AS FAPZ sú priame a uskutočňujú sa tajným hlasovaním.
Členov AS FAPZ volia zo svojich radov členovia akademickej obce FAPZ.
Právo voliť a byť volený do AS FAPZ má každý člen akademickej obce FAPZ.
Akademický senát FAPZ má 15 členov. Akademický senát FAPZ sa člení na
zamestnaneckú časť a na študentskú časť, z toho najmenej jednu tretinu tvoria
študenti.
Členom zamestnaneckej časti AS FAPZ môže byť len člen zamestnaneckej časti
akademickej obce FAPZ, spravidla vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci,
ostatní zamestnanci. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia
v priamych voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
Členom študentskej časti AS FAPZ môže byť len člen študentskej časti akademickej
obce FAPZ (študenti I., II., a III. stupňa štúdia). Členov študentskej časti

akademického senátu FAPZ volia vo voľbách členovia študentskej časti akademickej
obce fakulty.
10. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti FAPZ je najviac štvorročné.
11. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3,
c) skončením pracovného pomeru s SPU členov zamestnaneckej časti akademického
senátu fakulty a prerušením alebo skončením štúdia členov študentskej časti
akademického senátu fakulty,
d) vzdaním sa funkcie člena,
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri
voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty (podľa § 33 zákona),
f) smrťou člena.
12. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa odseku 11 písm. b) až f), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce
na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné
obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
čl. 3
Vyhlásenie volieb do AS FAPZ
1. Voľby do AS FAPZ vyhlasuje predseda AS FAPZ najneskôr 4 týždne pred ukončením
funkčného obdobia pôsobiaceho AS FAPZ.
2. Termín a miesto konania volieb určí predseda AS FAPZ. Voľby sa konajú v pracovný
deň a volebná miestnosť musí byť pre voličov prístupná minimálne 7 hodín
z pracovného času.
3. Uznesenie AS FAPZ o vyhlásení volieb musí byť zverejnené najneskôr štyri týždne
pred termínom ich konania na úradných informačných tabuliach všetkých súčastí
FAPZ, aktualizované na www stránke AS FAPZ a vysielané na informačnej tabuli
SPU.
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čl. 4
Navrhovanie kandidátov na funkciu členov AS FAPZ
Kandidáta – tov do AS FAPZ navrhuje jednotlivec alebo kolektív. Spoločné návrhy
môžu dať kolektívy za jednotlivé súčasti fakulty.
Každý člen zamestnaneckej a študentskej časti AO FAPZ môže rovnocenne navrhnúť
do AS FAPZ kandidáta zo zamestnaneckej a študentskej časti AO FAPZ.
Člen akademickej obce nemôže nevrhnúť seba za kandidáta do AS FAPZ.
Kandidát do AS FAPZ môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS SPU.
V prípade, že bol kandidát zvolený do oboch senátov, musí sa písomne do 24 hodín
rozhodnúť pre jeden z nich.
Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ zamestnaneckej časti AF FAPZ
sa odovzdajú na AS FAPZ.
Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FAPZ študentskej časti akademickej
obce FAPZ I., II. a III. stupňa sa odovzdajú na AS FAPZ.
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čl. 5
Zoznamy voličov
Dekanát FAPZ najneskôr do 21 dní pred dňom konania volieb pripraví zoznamy
voličov v elektronickej forme a spolu s vytlačenými kópiami ich odovzdajú
predsedovi AS FAPZ:
abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a iných
pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú zaradení na fakulte,
počty študentov v I. a II. stupni štúdia podľa študijných odborov a ročníkov,
abecedný zoznam mien študentov v III. stupni štúdia.
Predsedníctvo AS FAPZ skontroluje zoznamy voličov a v zoznamoch ponechá len
oprávnených členov akademickej obce.
čl. 6
Volebná komisia
Pre voľby do AS FAPZ sa zriaďuje:
fakultná zamestnanecká volebná komisia – FZVK,
fakultná študentská volebná komisia – FŠVK.
Členovia FZVK sú volení AS FAPZ hlasovaním. Návrhy na členov FZVK dávajú
členovia AS FAPZ. Za člena FZVK môže byť navrhovaný člen AO FAPZ.
FZVK je päťčlenná. FZVK si zo svojho stredu volí tajným hlasovaním predsedu,
ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. Predseda FZVK môže požiadať
predsedníctvo AS FAPZ o zaradenie tajomníka – níčky AS FAPZ do FZVK.
V päťčlennej FZVK sú štyria zástupcovia fakulty zvolení AS FAPZ a piaty člen je
vyslaný zástupca za AS SPU. Zástupca z AS SPU v FZVK je vždy z inej fakulty.
Činnosť FZVK je koordinovaná CUVK.
FŠVJ je päťčlenná. VO FŠVK sú dvaja zástupcovia akademickej obce fakulty I.
stupňa, dvaja zástupcovia akademickej obce fakulty II. stupňa a jeden zástupca
akademickej obce III. stupňa štúdia. FŠVK si zo svojich členov volí tajným
hlasovaním predsedu, ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť. FŠVK je
koordinovaná povereným členom z AS FAPZ.
Členstvo vo volebnej komisii zaniká:
prijatím kandidatúry vo voľbách do AS SPU a AS FAPZ,
vzdaním sa členstva vo volebnej komisii,
odvolaním člena volebnej komisie predsedníctvom AS FAPZ pre nedodržanie
volebného poriadku,
zánikom členstva v akademickej obci FAPZ.
Na uvoľnené miesto v FZVK FAPZ nastúpi náhradník.
Na ďalšie uvoľnené miesto vo volebnej komisii musí byť okamžite zvolený nový člen
podľa Čl. 6 Zásad volieb do AS FAPZ.
čl. 7
Volebné lístky
Zhotovenie volebných lístkov zabezpečia FZVK a FŠVK
Volebný lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých navrhnutých
kandidátov pre danú časť akademickej obce.
Volebné lístky sú zhotovené pre:
zamestnaneckú časť akademickej obce FAPZ,
študentskú časť akademickej obce FAPZ.
Príslušná volebná komisia je povinná vydať jeden volebný lístok každému členovi
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akademickej obce, ktorý príde voliť a vydanie volebného lístku zaregistrovať
v zozname voličov.
3. Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac také mu počtu kandidátov,
koľko má byť v danej časti akademického senátu zvolených do AS FAPZ
zakrúžkovaním ich poradového čísla na volebnom lístku.
4. Volebný lístok upravený inak, ako predpísaným spôsobom alebo označením viac, ako
najvyššieho prípustného počtu volených kandidátov do AS FAPZ je neplatný.
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čl. 8
Harmonogram konania a organizačného zabezpečenia volieb
Bezprostredne po vyhlásení volieb do AS FAPZ predsedníctvo AS FAPZ zabezpečí
a uskutoční tajné voľby do FZVK. Členovia FZVK si zo svojich radov hlasovaním
zvolia predsedu ZZVK, ktorý zodpovedá za činnosť komisie.
Študentský parlament v spolupráci s AS FAPZ zabezpečí voľbu FŠVK. Členovia
FŠVK si zo svojich radov hlasovaním zvolia predsedu, ktorý zodpovedá za činnosť
komisie.
FZVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FAPZ, spracuje
zoznamy kandidátov do AS FAPZ, zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu kandidátov
a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb do AS FAPZ
v zamestnaneckej časti obce na fakulte.
FŠVK vedená jej predsedom sústreďuje návrhy kandidátov do AS FAPZ, spracuje
zoznamy kandidátov do AS FAPZ, zabezpečí včasné zverejnenie zoznamu kandidátov
a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb do AS FAPZ
v študentskej časti akademickej obce na fakulte.
Vo volebnej miestnosti alebo inak určenom priestore na voľby musí byť umožnená
úprava volebných lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne.
Volič preukáže svoju totožnosť prítomným členom volebnej komisie preukazom
zamestnanca SPU alebo študenta SPU.
Volebná komisia zaregistruje voliča vo volebnom zozoname a vydá mu volebný
lístok.
Volič na volebnom lístku označí kandidátov do AS FAPZ podľa Čl. 7 odst. 5 Zásad
volieb do AS FAPZ.

čl. 9
Účasť vo voľbách a platnosť volieb
1. Voľby do AS FAPZ sú platné pri účasti najmenej 50 % členov zamestnaneckej časti
a 20 % študentskej časti akademickej obce FAPZ.
2. V prípade nižšej účasti voličov v niektorej súčasti akademickej obce FAPZ, ako je
požadované v čl. 9 odst. 1 Zásad volieb do AS FAPZ, sa voľby opakujú v tej súčasti
akademickej obce, kde sa nedosiahlo požadované percento účasti. Voľby sa opakujú
do 14 dní. Ak nebude ani pri opakovaných voľbách splnená podmienka účasti
požadovaného počtu voličov na voľbách, voľby nadobudnú platnosť bez ohľadu na
účasť percenta voličov vo voľbách.
čl. 10
Hlasovanie a sčítavanie hlasov
1. Hlasuje sa volebnými lístkami, na ktorých sú kandidáti zoradení v abecednom poradí
s uvedením priezviska, mena, titulov a pracoviska. Pri menách študentov je uvedený
stupeň štúdia, ročník a študijný odbor.
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2. FZVK a FŠVK evidujú počet voličov, vydaných volebných lístkov a po skončení
volieb zisťuje počet platných volebných lístkov odovzdaných voličmi.
3. Na základe evidencie volebných lístkov FZVK alebo FŠVK rozhodnú o platnosti
príslušnej časti volieb do AS FAPZ.
4. Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na volebných lístkoch FZVK a FŠVK určia:
a) poradie kandidátov v jednotlivých častiach AS FAPZ (zamestnanecká a študentská
časť AS) podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov určia poradie
losovaním,
b) náhradníkov na členov AS FAPZ podľa Čl. 13.
čl. 11
Výsledky volieb
1. Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb.
2. Do AS FAPZ sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
3. pri rovnosti hlasov rozhoduje o zvolení kandidáta žreb. Žrebovanie uskutoční
príslušná volebná komisia.
4. Zistené výsledky oznámia predsedovia FZVK a FŠVK predsedníctvu AS FAPZ
najneskôr do troch dní od konania volieb.
5. Predsedníctvo AS FAPZ posúdi platnosť volieb najneskôr do 7 dní od doručenia
výsledkov volieb. V prípade zistenia podozrenia z porušenia zásad volieb
predsedníctvo navrhne spôsob riešenia. Podanie podnetov na porušenie volieb je
možné podať do 3 dní písomnou formou predsedníctvu AS FAPZ.
6. Platné výsledky volieb do AS FAPZ zverejní predseda AS FAPZ na zasadnutí AS
FAPZ, ktorá zvolá najneskôr do 14 dní od potvrdenia platnosti volieb.
7. Prvé zasadnutie AS FAPZ v novom funkčnom období zvolá predseda FZVK
bezodkladne najneskôr do 7 dní po vyhlásení platnosti volieb do AS FAPZ pred
členmi AS FAPZ.
8. Príslušná volebná komisia urobí o priebehu volieb zápis potvrdený podpismi všetkých
jej členov.
9. Príslušná volebná komisia v zápise o priebehu volieb uvedie dátum a miesto konania
volieb, počet oprávnených voličov, počet vydaných a odovzdaných volebných lístkov,
počet odovzdaných platných volebných lístkov, zoznam kandidátov s vyznačením
zvolených členov AS FAPZ, zoznam náhradníkov v poradí získaných hlasov, stručné
stanovisko o priebehu volieb, mená a podpisy predsedu a členov volebnej komisie .
10. Zápisy volebných komisií a všetky písomné doklady o priebehu volieb do AS FAPZ
sa archivujú dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia AS FAPZ.
čl. 12
Opakovanie volieb
1. Voľby sa opakujú v prípade, že sa volieb nezúčastní dostatočný počet voličov
v zmysle Čl. 9 odst. 1 a 2 Zásad volieb do AS FAPZ.
2. Spochybnenie priebehu volieb do AS FAPZ je dôvod na opakovanie volieb. Podnet na
opakovanie volieb môžu dať predsedovia FZVK a FŠVK. O opakovaní volieb
rozhodne predsedníctvo AS FAPZ. Termín vypísania opakovaných volieb určí
predseda AS FAPZ. Termín vypísania opakovaných volieb určí predseda AS FAPZ.
3. Na opakované voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia zásad do volieb AS FAPZ.
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čl. 13
Náhradníci a doplňujúce voľby
Náhradným členom AS FAPZ v každej časti akademickej obce fakulty je kandidát,
ktorý kandidoval vo voľbách do AS FAPZ pre príslušné funkčné obdobie a získal
najvyšší počet hlasov medzi kandidátmi, ktorí sa nestali členmi AS FAPZ. Musí však
získať minimálne 25 % hlasov, potrebných na zvolenie do AS FAPZ. V prípade
rovnosti hlasov sa náhradný člen AS FAPZ určí žrebovaním.
Náhradný člen nastupuje len za člena AS FAPZ, ktorému mandát dlhodobo spočíva
(materská dovolenka, rodičovská dovolenka, dlhodobé pracovné voľno, dlhodobá stáž,
služobná cesta v trvaní aspoň 6 mesiacov). Náhradný člen využíva mandát do
opätovného uplatnenia mandátu člena AS FAPZ, ktorému mandát spočíval, najviac
však do ukončenia funkčného obdobia zvoleného AS FAPZ.
V prípade že nie je možné uplatniť inštitút náhradníka podľa ods. 1 a 2, konajú sa
doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej obce FAPZ najneskôr do 21 dní od
zaniknutia členstva člena AS FAPZ.
Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb do AS FAPZ.
Členstvo v AS FAPZ, ktoré vznikne podľa Čl. 11 Zásad končí funkčným obdobím AS
FAPZ.
Časť III.
Voľby predsedu AS FAPZ
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čl. 14
Prvá voľba
Voľbu predsedu AS FAPZ organizačne pripraví a jej priebeh zabezpečí predseda
FZVK.
Členovia AS FAPZ predkladajú návrh kandidáta na predsedu AS FAPZ zo zvolených
profesorov, docentov, asistentov, vedeckých pracovníkov s vedeckou hodnosťou
DrSc. a vedeckých pracovníkov s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I. a II.
Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním tak, že na pripravenej kandidačnej listine,
kde budú uvedení navrhnutí kandidáti v abecednom poradí, zakrúžkuje člen AS FAPZ
jedného kandidáta. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov v tajnom hlasovaní získa
v kole nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS FAPZ, vyhlási ho predseda FZVK
za zvoleného.
V prípade, že ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký počet hlasov viacerí kandidáti, sú
zaradení aj títo do druhého kola volieb.
Druhé kolo volieb sa uskutočňuje tajným hlasovaním zakrúžkovaním poradového čísla
jedného kandidáta. Ak v druhom kole získa niektorý kandidát nadpolovičnú väčšinu
všetkých členov AS FAPZ, vyhlási ho predseda FZVK zo zvoleného.
V prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov, uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký počet hlasov viacerí, aj títo postupujú
do tretieho kola volieb ako kandidáti.
Tretie kolo volieb sa uskutoční tajným hlasovaním zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta. Ak niektorý z kandidátov získa nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS
FAPZ, vyhlási ho predseda FZVK za zvoleného.
V prípade, že ani jeden kandidát nezískal v treťom kole volieb nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov AS FAPZ, voľba predsedu sa opakuje v druhej voľbe.
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čl. 15
Druhá voľba
1. Druhá voľba sa uskutočňuje v troch kolách spôsobom ako prvá voľba. V druhom kole
volieb už nemôžu byť navrhnutí kandidáti z prvej voľby.
2. Ak ani po druhej voľbe, konanej v troch kolách nebol zvolený predseda AS FAPZ
nasleduje tretia voľba.
čl. 16
Tretia voľba
1. Tretia voľba sa uskutočňuje v troch kolách podobným spôsobom ako prvá voľba.
V tretej voľbe môžu byť navrhnutí kandidáti z prvej a druhej voľby.
2. Víťazí kandidát s najvyšším počtom hlasov, v prípade rovnosti hlasov víťaza učí žreb.
Časť IV.
Voľby podpredsedov, predsedov komisií a tajomníka AS FAPZ
čl. 17
Voľba podpredsedov AS FAPZ
1. Členovia AS FAPZ zamestnaneckej časti akademickej obce a študentskej časti
akademickej obce navrhnú zo svojich radov podpredsedov AS. AS FAPZ následne
zvolí dvoch podpredsedov zo zamestnaneckej časti AS a jedného so študentskej časti
AS. Navrhnutý kandidát na podpredsedu AS FAPZ
potrebuje na zvolenie
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FAPZ v tajnom hlasovaní.
2. V prípade, že navrhovaný kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS
FAPZ, členovia AS predložia nové návrhy a voľba sa opakuje. Na zvolenie
podpredsedu AS FAPZ v opakovaných tajných voľbách potrebuje kandidát
nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS FAPZ.
3. Ak podpredseda AS FAPZ nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne
o podpredsedovi AS FAPZ vyšší počet hlasov získaných v tajných voľbách.
čl. 18
Voľba predsedov komisií AS FAPZ
1. AS FAPZ si verejným hlasovaním zvolí členov štyroch pracovných komisií:
legislatívnej, ekonomickej, pedagogickej a komisie pre rozvoj fakulty. Komisie sú
minimálne trojčlenné. Jedným členom musí byť zástupca študentskej časti AS.
2. Komisie si následne navrhnú zo svojich členov predsedu, ktorého zvolí verejným
hlasovaním AS FAPZ. Predseda komisie je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov AS FAPZ. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta sa
voľby opakujú.
3. Ak predseda komisie AS FAPZ nie zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne
o predsedovi komisie medzi dvomi navrhovanými kandidátmi vyšší počet hlasov
v tajných voľbách.
čl. 19
Voľba tajomníka AS FAPZ
1. Na základe návrhu predsedu AS FAPZ volí senát tajným hlasovaním tajomníka AS.
Tajomník AS je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených
členov AS FAPZ.
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2. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta za tajomníka AS FAPZ sa voľby
opakujú. Do opakovaných volieb predseda AS FAPZ navrhne iného člena AS FAPZ.
Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu všetkých členov AS FAPZ.
3. Ak tajomník AS FAPZ nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne
o tajomníkovi AS FAPZ medzi dvomi navrhnutými kandidátmi vyšší počet hlasov
v tajných voľbách.
Časť V.
Záverečné ustanovenia
čl. 20
Zrušovacie ustanovenie
1. Ruší sa Rokovací poriadok AS FAPZ, ktorý bol súčasťou Štatútu AS, schválený AS
FAPZ v Nitre dňa 24. 1. 2008.
čl. 21
Účinnosť
1. Tieto zásady volieb do AS FAPZ boli schválené Akademickým senátom FAPZ dňa
20.11.2008.

.....................................................

predseda AS FAPZ

8

