Akadémia médií Bratislava
Vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie

Volebný poriadok
pre voľby do Akademického senátu
Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej
komunikácie v Bratislave
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento volebný poriadok upravuje nomináciu kandidátov na členov Akademického senátu AM, zásady
volieb do zamestnaneckej časti, zásady volieb do študentskej časti, postavenie a činnosť volebných
komisií, organizáciu a vykonanie volieb, spôsob hlasovania a vyhlasovanie výsledkov volieb.

DRUHÁ ČASŤ
VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článok I.
Volebné právo
1) Členov zamestnaneckej časti Akademického senátu volia v priamych tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti akademickej obce tejto školy, t. j. vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo
odborní pracovníci, ktorí sú na škole v pracovnom pomere na stanovený týždenný pracovný čas.
2) Členom zamestnaneckej časti Akademického senátu môže byť len člen zamestnaneckej časti
akademickej obce tejto školy, t. j. vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo odborný pracovník, ktorý
je na škole v pracovnom pomere na stanovený týždenný pracovný čas.
3) Funkcia člena Akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa, rektora, člena Správnej
rady a člena Dozornej rady. Členom Akademického senátu nemôže byť ani zakladateľ školy.
Členstvo v Akademickom senáte je nezlučiteľné s členstvom v Akademickom senáte akejkoľvek
inej vysokej školy.
Článok II.
Volebná komisia
1) Volebná komisia je orgán, ktorého úlohou je organizovanie priebehu volieb do Akademického
senátu, zisťovanie a vyhlasovanie výsledkov volieb.
2) Volebná komisia má troch členov.
3) Členom volebnej komisie môže byť jeden člen zamestnaneckej časti a dvaja členovia študentskej
časti.

4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou do Akademického senátu.
5) Návrhy na zloženie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu
predkladajú členovia zamestnaneckej a študentskej časti riaditeľovi AM a to písomne do piatich
pracovných dní od vyhlásenia volieb. Súčasťou návrhu kandidáta do volebnej komisie musí byť
výslovný písomný súhlas navrhovaného kandidáta s jeho kandidatúrou do volebnej komisie
s podpisom kandidáta.
6) Volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu vymenúva na návrh
riaditeľa Správna rada.
7) Po vymenovaní volebnej komisie si volebná komisia tajným hlasovaním volí svojho predsedu.

Článok III.
Nominácia kandidátov
1) Právo navrhovať kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu má každý člen
zamestnaneckej časti akademickej obce školy.
2) Každý člen zamestnaneckej časti Akademickej obce školy môže do funkcie člena zamestnaneckej
časti Akademického senátu navrhnúť maximálne dvoch kandidátov.
3) Návrh na kandidáta za člena Akademického senátu musí byť písomný, s uvedením priezviska,
mena, titulu. Návrhy na kandidátov na členov Akademického senátu môžu byť i kolektívne,
s uvedením menného zoznamu navrhovateľov.
4) Súčasťou návrhu kandidáta podľa ods. 3 tohto článku musí byť výslovný písomný súhlas
navrhovaného kandidáta s jeho kandidatúrou s podpisom kandidáta.
5) Všetky návrhy kandidátov s uvedením písomných súhlasov navrhovaných kandidátov a opatrené
podpisom navrhovaných kandidátov musia byť doručené predsedovi volebnej komisie najneskôr
5 pracovných dní pred dňom konania volieb.
6) Na návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúcich odsekov, na anonymné návrhy
a na návrhy doručené po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Článok IV.
Zrušenie kandidatúry a odstúpenie od kandidatúry
1) Volebná komisia zruší kandidatúru navrhnutého kandidáta vo voľbách do zamestnaneckej časti
akademického senátu, ak:
a. ukončí pracovnoprávny vzťah;
b. bol zvolený alebo vymenovaný za rektora alebo prorektora;
c. bol zvolený za člena akademického senátu inej vysokej školy;
d. bol obmedzený alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony;
e. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
2) Kandidatúru možno kandidátovi zrušiť až do vyhlásenia začiatku volieb. Dôvody zrušenia
kandidatúry musia byť uvedené v zápisnici o voľbách.
3) Písomné vyhlásenie o zrušení kandidatúry s uvedením dôvodu jej zrušenia sa doručí kandidátovi,
ktorého kandidatúra bola zrušená. Písomné vyhlásenie podpíšu všetci členovia volebnej komisie.

4) Navrhnutý kandidát môže kedykoľvek až do vyhlásenia začiatku volieb aj bez uvedenia dôvodu
odstúpiť od kandidatúry. Svoje odstúpenie oznámi kandidát volebnej komisii písomne.
Článok V.
Kandidátna listina a príprava volebných lístkov
1) Zo všetkých navrhnutých kandidátov, ktorí s návrhom svojej osoby na člena Akademického
senátu vyslovili súhlas, zostaví volebná komisia kandidátnu listinu.
2) Do kandidátnej listiny sa zapíšu kandidáti v abecednom poradí, s uvedením priezviska, mena,
titulu.
3) Kandidátna listina musí byť vyvesená na úradnej tabuli školy najmenej 5 kalendárnych dní pred
dňom konania volieb. Vyvesenie kandidátnej listiny zabezpečí volebná komisia.
4) Ak volebná komisia zruší kandidátovi kandidatúru, alebo ak kandidát odstúpi od kandidatúry,
volebná komisia vyčiarkne kandidáta z kandidátnej listiny. Vedľa vyčiarknutého mena kandidáta
uvedie poznámku „kandidatúra zrušená“ alebo „odstúpil od kandidatúry“.
5) Volebná komisia zabezpečí vyhotovenie volebných lístkov, do ktorých sa zapíšu kandidáti
v abecednom poradí, s uvedením priezviska, mena, titulu a katedry, ústavu alebo odborného
pracoviska. Na volebnom lístku musí byť podpis predsedu volebnej komisie a pečiatka školy.
Článok VI.
Termín a miesto konania volieb
1) Termín konania volieb do Akademického senátu vyhlasuje riaditeľ AM najneskôr 4 týždne pred
ich konaním.
2) Voľby sa uskutočňujú len na akademickej pôde AM, počas akademického roka a len vo
výučbovom období.
Článok VII.
Priebeh volieb
1) Voľby vedie predseda volebnej komisie.
2) Pred vyhlásením začiatku volieb preverí volebná komisia aktuálnosť kandidátnych listín
a volebných lístkov, skontroluje, či je volebná urna prázdna a zapečatí ju a objasní spôsob úpravy
volebného lístka. Následne pristúpi k vyhláseniu začiatku volieb.
3) Prví volia členovia volebnej komisie.
4) Volebná komisia vydá voličom volebné lístky. Každému voličovi môže byť vydaný len jeden
volebný lístok. Každý volič má jeden hlas. Počet vydaných volebných lístkov sa zapíše do zápisnice
o voľbách.
5) Volič upraví volebný lístok tak, že krížikom označí poradové číslo voleného kandidáta. Volič môže
označiť krížikom maximálne taký počet kandidátov, aký je uvedený v poučení uvedenom priamo
na volebnom lístku. Ak nie je na volebnom lístku označený žiaden kandidát, alebo ak je
označených viac kandidátov, ako pripúšťa poučenie uvedené priamo na volebnom lístku, je tento
volebný lístok neplatný. Na iné úpravy volebného lístka sa neprihliada. Volebná komisia
zabezpečí priestor na úpravu volebného lístka tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania
a hodnovernosť volieb.

6) Na označenie kandidáta, ktorý bol vyčiarknutý z kandidátnej listiny a z volebného lístka,
sa neprihliada.
7) Po úprave volebného lístka vhodí volič za prítomnosti volebnej komisie volebný lístok do volebnej
urny. Volebnú urnu umiestni volebná komisia tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania
a hodnovernosť volieb.
8) Po skončení volieb sa volebná komisia odoberie k sčítaniu hlasov získaných jednotlivými
kandidátmi a k vyhodnoteniu volieb.
Článok VIII.
Vyhodnotenie volieb
1) Volebná komisia otvorí volebnú urnu, spočíta odovzdané volebné lístky a vyhodnotí ich platnosť.
2) Volebný lístok je platný, ak počet hlasov na ňom uvedených je menší alebo rovnajúci sa počtu
stanovenému v poučení na volebnom lístku.
3) Členmi Akademického senátu sa stanú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov. Pri
rovnosti počtu získaných hlasov rozhodne žreb.
4) Po vyhodnotení výsledkov volieb sa všetky volebné lístky, ktoré sa nachádzali vo volebnej urne,
vložia do obálky a zapečatia. Zapečatenú obálku podpíšu všetci členovia volebnej komisie.
Článok IX.
Zápisnica o voľbách
1) Priebeh a výsledky volieb uvedie volebná komisia v zápisnici o voľbách.
2) Zápisnica o voľbách obsahuje:
a) deň a miesto konania volieb;
b) čas začatia volieb;
c) priezviská, mená a tituly členov volebnej komisie s uvedením jej predsedu;
d) úkony vykonané volebnou komisiou pred začiatkom volieb;
e) počet volebných lístkov vydaných volebnou komisiou;
f)

počet odovzdaných volebných lístkov;

g) počet platných a neplatných volebných lístkov;
h) počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov a ich poradie pre členstvo
v Akademickom senáte;
i)

pripomienky voličov, ktoré volebná komisia obdržala pred voľbami a počas volieb
a stanovisko volebnej komisie k nim;

j)

výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry a výrok o odstúpení od kandidatúry;

k) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia;
l)

čas ukončenia volieb;

m) výrok, či voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi a v súlade s platnými právnymi
predpismi.

3) Zápisnicu podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Za správnosť a úplnosť zápisnice zodpovedá
predseda volebnej komisie.
4) Kópia zápisnice sa uverejní na úradnej tabuli školy.
Článok X.
Vyhlásenie výsledkov volieb
1) Predseda volebnej komisie oboznámi ústne všetkých voličov o výsledku volieb bezprostredne po
podpísaní zápisnice o voľbách. Vyhlásenie výsledku volieb vykoná predseda volebnej komisie
podľa zápisnice o voľbách.
2) Vo vyhlásení predseda volebnej komisie uvedie:
a) časový údaj o začiatku a skončení volieb;
b) počet vydaných volebných lístkov;
c) počet platných a neplatných volebných lístkov;
d) počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov;
e) pripomienky voličov, ktoré volebná komisia obdržala pred voľbami a počas volieb a
stanovisko volebnej komisie k nim;
f)

čas ukončenia spísania zápisnice.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) V prípade výskytu nejasností, otázok, alebo postupov, ktoré nie sú upravené týmto volebným
poriadkom ani iným interným predpisom školy, uskutoční výklad a určí postup predseda volebnej
komisie.
2) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením Správnou radou
Akadémie médií.

V Bratislave 16. októbra 2012

Peter Kubínyi
predseda Správnej rady AM

Ján Füle
riaditeľ AM

