AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

ZÁSADY VOLIEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
schválené na zasadnutí akademického senátu 12. 07. 2018

BRATISLAVA 2018

Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „senát“)
je najvyšším samosprávnym zastupiteľským orgánom Akadémie Policajného zboru
v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“). Pôsobnosť vykonáva podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VŠ“) a v súlade
so Štatútom Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Čl. 1
Právo voliť a byť volený do akademického senátu akadémie
a zloženie akademického senátu akadémie
(1) Právo voliť kandidátov do akademického senátu akadémie a právo byť volený
do tohto orgánu akademickej samosprávy majú všetci členovia akademickej obce.
(2) Voľby do senátu sú priame a tajné.
(3) Funkcia člena senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora a kvestora
akadémie.
(4) Senát má 25 členov a skladá sa z volených zástupcov akademickej obce akadémie.
Člení sa na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Zamestnanecká časť akademickej obce
si volí 16 zástupcov a študentská časť akademickej obce si volí 9 zástupcov.
Čl. 2
Druhy volieb do akademického senátu
(1) Druhmi volieb do senátu sú:
a) všeobecné voľby,
b) doplňovacie voľby,
c) opakované voľby.
(2) Vo všeobecných voľbách do akademického senátu sa volia všetci členovia
akademického senátu.
(3) Doplňovacie voľby do senátu sa konajú:
a) na miesto člena senátu, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena akademického senátu
vo všeobecných voľbách,
b) na uvoľnené miesto člena senátu pred skončením jeho funkčného obdobia, ak jeho miesto
nie je možné obsadiť náhradníkom.
(4) Opakované voľby do senátu sa konajú:
a) ak volebná komisia neuzná výsledky volieb za právoplatné,
b) ak na prvom zasadnutí senátu nedôjde k zvoleniu predsedu senátu.
Čl. 3
Funkčné obdobie členov akademického senátu
(1) Funkčné obdobie členov senátu zvolených vo všeobecných voľbách je štvorročné
a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia členov predošlého
senátu.

(2) Funkčné obdobie náhradníka do senátu začína plynúť prvým dňom nasledujúcim
po dni, ktorým zaniklo členstvo členovi senátu pred skončením funkčného obdobia, a trvá
do skončenia funkčného obdobia členov senátu zvolených vo všeobecných voľbách.
(3) Ak bol člen senátu zvolený v doplňovacích voľbách, funkčné obdobie takto
zvoleného člena senátu trvá do skončenia funkčného obdobia členov senátu zvolených
v ostatných všeobecných voľbách a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim
po dni doplňovacích volieb.
Čl. 4
Organizácia volieb do senátu
(1) Voľby sa uskutočňujú v dvoch volebných obvodoch. Prvý volebný obvod tvorí
zamestnanecká časť akademickej obce, druhý volebný obvod tvorí študentská časť
akademickej obce. Člen zamestnaneckej časti akademickej obce, ktorý je zároveň študentom
doktorandského študijného programu, môže voliť a byť volený len do zamestnaneckej časti
akademickej obce.
(2) Voľby do senátu na nové funkčné obdobie sa konajú v posledných 30 dňoch
funkčného obdobia existujúceho senátu. Voľby sa uskutočňujú v jeden deň pre obe časti
akademickej obce.
(3) Voľby členov senátu vyhlasuje predseda senátu najmenej dva týždne
pred ich konaním a v rovnakom čase zverejní termín volieb na úradnej tabuli a podľa
možností aj iným obvyklým spôsobom.
(4) Voľby do senátu organizuje päťčlenná volebná komisia, z toho traja členovia
zo zamestnaneckej časti a dvaja členovia zo študentskej časti akademickej obce. Členov
volebnej komisie a 1 náhradníka do volebnej komisie zo zamestnaneckej časti
a 1 náhradníka do volebnej komisie zo študentskej časti zvolí senát nadpolovičnou väčšinou
členov senátu prítomných na rokovaní. Členmi volebnej komisie (ako aj volení náhradníci
za členov volebnej komisie) nemôžu byť členovia senátu. Členovia volebnej komisie (volení
náhradníci) nemôžu kandidovať do senátu. Predseda senátu alebo ním poverený podpredseda
do 3 pracovných dní zvolá prvé zasadnutie členov volebnej komisie. Členovia volebnej
komisie na prvom zasadnutí si zo svojho stredu tajným hlasovaním zvolia predsedu.
(5) Členov zamestnaneckej časti senátu akadémie volia tajným hlasovaním vo voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti senátu akadémie
volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce.
(6) Na voľby do senátu sa vyhotovia hlasovacie lístky osobitne na voľby
do zamestnaneckej časti senátu a osobitne na voľby do študentskej časti senátu. Hlasovacie
lístky na voľby do zamestnaneckej časti senátu vyhotoví volebná komisia tak, aby obsahovali
abecedný zoznam všetkých kandidátov zo zamestnaneckej časti akademickej obce
usporiadaných podľa jednotlivých katedier a ostatných pracovísk s uvedením poradového
čísla pred priezviskom, menom a titulom kandidátov.
(7) Na voľby do študentskej časti senátu volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky
tak, aby obsahovali abecedný zoznam všetkých kandidátov zo študentskej časti akademickej
obce s uvedením poradového čísla pred priezviskom, menom, ročníkom, stupňom a formou
štúdia kandidátov.

Čl. 5
Navrhovanie kandidátov
(1) Právo navrhovať kandidáta na člena senátu za zamestnaneckú časť akademickej
obce má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce,
a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce. Spravidla každá katedra a pracovisko
akadémie navrhne spomedzi svojich členov aspoň jedného kandidáta.
(2) Právo navrhovať kandidáta na člena senátu za študentskú časť akademickej obce
má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce, a to z členov
študentskej časti akademickej obce. Spravidla každý vedúci študijnej skupiny navrhne
zo svojej študijnej skupiny aspoň dvoch kandidátov.
(3) Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.
(4) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:
a)
b)
c)
d)

meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
meno a priezvisko kandidáta,
vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou
do akademického senátu; súhlas kandidáta sa nevyžaduje v prípade, že kandidát navrhuje
samého seba (ďalej len „autokandidatúra“).

(5) Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi volebnej komisie prostredníctvom
podateľne. Návrhy kandidátov sa podávajú v lehotách uvedených v uznesení o vyhlásení
volieb do akademického senátu.
(6) Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom, a na návrhy
kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.
Čl. 6
Zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
(1) Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia
preskúma, či kandidát spĺňa podmienky voliteľnosti do senátu, či kandidáta navrhla
oprávnená osoba a či podané návrhy spĺňajú všetky náležitosti podľa ustanovenia čl. 5 ods. 4.
Ak nezistí rozpor s uvedenými náležitosťami, zaradí kandidátov do zoznamu kandidátov.
(2) Volebná komisia do zoznamu kandidátov nezaradí kandidáta:
a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do senátu,
b) ktorého nenavrhla oprávnená osoba,
c) ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí podľa čl. 5 ods. 4.
(3) Zoznam kandidátov zverejní volebná komisia na úradnej tabuli, na webovom sídle
akadémie a prípadne aj iným spôsobom, ktorý ustanoví vnútorný predpis akadémie.

Čl. 7
Námietky k zoznamu kandidátov
(1) Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení kandidáta alebo nezaradení
kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek volič príslušného volebného obvodu
podať námietku v lehote, ktorú určí volebná komisia; lehota nemôže byť kratšia ako 48 hodín
od zverejnenia kandidátky.

(2) Námietka sa spolu s jej odôvodnením podáva písomnou formou v listinnej podobe
predsedovi volebnej komisie, a to prostredníctvom podateľne.
(3) Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom, a na námietky
doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.
(4) Volebná komisia môže sama námietke vyhovieť a namietané rozhodnutie
o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov zmeniť. Ak volebná
komisia námietke nevyhovie, námietku spolu so stanoviskom volebnej komisie postúpi
predsedníctvu akademického senátu akadémie. Rozhodnutie predsedníctva akademického
senátu akadémie o podanej námietke je konečné.
(5) Na konanie o námietke proti rozhodnutiu o zaradení kandidáta alebo nezaradení
kandidáta do zoznamu kandidátov vo volebnom obvode sa nevzťahujú ustanovenia zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Čl. 8
Vzdanie sa kandidatúry a späťvzatie návrhu
(1) Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným písomným
vyhlásením v listinnej podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi volebnej komisie
najneskôr do začatia hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva
kandidatúry do senátu.
(2) Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje
o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada;
o tejto skutočnosti volebná komisia upovedomí voličov písomným oznamom vo volebnej
miestnosti.
(3) Späťvzatie návrhu kandidáta iným navrhovateľom ako kandidátom samým
nie je prípustné; na takéto späťvzatie návrhu sa neprihliada.
Čl. 9
Právoplatnosť volieb do senátu
(1) Hlasovací lístok na voľby do zamestnaneckej časti senátu sa považuje
za platný, ak je na ňom označené krúžkom poradové číslo najmenej jedného kandidáta
a najviac šestnástich kandidátov.
(2) Hlasovací lístok na voľby do študentskej časti senátu sa považuje za platný,
ak je na ňom označené krúžkom poradové číslo najmenej jedného kandidáta a najviac
deviatich kandidátov.
(3) Členmi senátu za prvý volebný obvod sa stáva 16 kandidátov s najvyšším počtom
získaných hlasov. Členmi senátu za druhý volebný obvod sa stáva 9 kandidátov s najvyšším
počtom získaných hlasov.
(4) Pri rovnosti počtu hlasov o členstve v príslušnej časti senátu rozhoduje žreb.
(5) Ďalší kandidáti podľa poradia sa stávajú náhradníkmi v príslušnej časti senátu
na funkčné obdobie. V prípade rovnosti hlasov náhradníkov o členstvo v príslušnej časti
senátu volebná komisia určí podľa výsledkov žrebovania poradie náhradníkov, ďalších
kandidátov na členstvo v príslušnej časti senátu.
(6) Volebná komisia uzná voľby do senátu za právoplatné, ak počas ich konania
nedošlo k porušeniu zásad volieb.

(7) V prípade, ak volebná komisia neuzná výsledky volieb za právoplatné, voľby
sa opakujú. Ich nový termín vyhlási predseda senátu do piatich dní po prijatí zápisnice
od volebnej komisie. O príčinách opakovania volieb do senátu alebo opakovania volieb
do niektorej z jeho častí a o ich novom termíne informuje senát všetkých členov akademickej
obce.
Čl. 10
Námietky voči priebehu a výsledkom volieb
(1) Každý člen akademickej obce akadémie má právo podať písomné námietky voči
priebehu volieb alebo zneniu zápisnice vo volebnom obvode, v ktorom má volebné právo.
Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi volebnej komisie prostredníctvom
podateľne do troch dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie. Na námietky, ktoré neboli
podané ustanoveným spôsobom, a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie
sa neprihliada.
(2) O podaných námietkach rozhoduje volebná komisia.
(3) Volebná komisia v závislosti od dôvodnosti námietky a zistenej miery porušenia
týchto zásad volieb a iných vnútorných predpisov akadémie, zákona o vysokých školách
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov môže:
a) vyhlásiť voľby v príslušnom volebnom obvode za neplatné,
b) zrušiť napadnutý výsledok volieb voči niektorému kandidátovi a vyhlásiť za zvoleného
toho, kto bol riadne zvolený,
c) zmeniť znenie namietanej časti zápisnice volebnej komisie,
d) námietku zamietnuť.
(4) Ak volebná komisia vyhlási voľby v príslušnom volebnom obvode za neplatné,
predseda senátu určí lehotu na vykonanie nových volieb do 5 dní od vyhlásenia neplatnosti
volieb.
(5) O podaných námietkach voči rozhodnutiu volebnej komisie podľa čl. 10 ods. 3
rozhoduje predsedníctvo senátu; toto rozhodnutie je konečné.
(6) Na konanie o námietke voči priebehu a výsledkom volieb sa nevzťahujú
ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Čl. 11
Úlohy volebnej komisie
(1) Volebná komisia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zabezpečuje organizovanie volieb do zamestnaneckej i študentskej časti senátu,
rozhoduje o zaradení kandidáta do zoznamu kandidátov,
vyhotovuje hlasovacie lístky,
rozhoduje v prvom stupni o námietkach o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta
do zoznamu kandidátov,
potvrdzuje právoplatnosť výsledkov vykonaných volieb,
vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb, ktorú podpisujú všetci členovia volebnej
komisie,
zverejňuje výsledky volieb,
rozhoduje v prvom stupni o námietkach voči priebehu a výsledkom volieb,

i) zvoláva prvé zasadanie zvoleného senátu najneskôr do 7 dní od potvrdenia právoplatnosti
vykonaných volieb,
j) organizuje voľby predsedu zvoleného senátu.
(2) Zvolením senátu a jeho predsedu zaniká mandát volebnej komisie.
Čl. 12
Voľba predsedu senátu
(1) Voľba predsedu senátu sa koná tajným hlasovaním členov senátu. Návrhy
na predsedu predkladajú členovia senátu. Volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky,
na ktorých sú spoločne uvedení kandidáti v abecednom poradí, poradové číslo, priezvisko,
meno a titul kandidátov. Hlasovací lístok je platný vtedy, ak je na ňom označený len jeden
kandidát na predsedu senátu.
(2) Zvoleným predsedom senátu sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov senátu.
(3) V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa voľby opakujú tajným
hlasovaním. Do ďalšieho kola postupujú dvaja alebo viacerí navrhnutí kandidáti s najvyšším
počtom získaných alebo s rovnakým počtom hlasov.
(4) Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba predsedu opakuje dovtedy, pokiaľ jeden
z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov senátu.
(5) V prípade, ak na prvom zasadnutí nedôjde k zvoleniu predsedu senátu, úradujúci
predseda senátu vyhlási dátum opakovaných volieb. Tie sa uskutočnia najneskôr do troch
pracovných dní od ostatnej voľby.
Čl. 13
Zánik a pozastavenie členstva v senáte
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

(1) Členstvo v senáte zaniká:
skončením funkčného obdobia člena,
vymenovaním do funkcie rektora, prorektora, kvestora akadémie,
skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce,
prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu,
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu, ak nepožiadal
o pozastavenie členstva v akademickom senáte,
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,
uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu
členstva došlo v tejto lehote,
vzdaním sa funkcie člena,
odvolaním člena z funkcie pre neplnenie povinností na základe návrhu nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov príslušnej časti senátu alebo na návrh tretiny členov príslušnej
časti akademickej obce. Na schválenie návrhu na odvolanie člena senátu sa vyžaduje
trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov príslušnej časti senátu,
smrťou člena.

(2) Člen študentskej časti akademického senátu, ktorý nie je študentom
doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne

požiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte. Členstvo sa pozastaví
odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom,
keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce. Člen, ktorý má pozastavené
členstvo, sa považuje za neprítomného na rokovaní akademického senátu.
Čl. 14
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušujú sa Zásady volieb do Akademického senátu Akadémie Policajného zboru
v Bratislave schválené na zasadnutí akademického senátu 04. 02. 2013.
(2) Zásady volieb do Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave
schválené na zasadnutí akademického senátu 12. 07. 2018 nadobúdajú platnosť a účinnosť
dňom schválenia.

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu APZ

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka Akadémie PZ v Bratislave

