ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VŠMU
[vnútorný predpis vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]

Vnútorný predpis fakulty
ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FILMOVEJ A TELEVÍZNEJ FAKULTY VŠMU

bol schválený AS FTF VŠMU 11. decembra 2013.

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Akademický senát Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (ďalej len AS FTF VŠMU) sa
skladá z volených zástupcov akademickej obce Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (ďalej
len FTF VŠMU).
2. Zásady volieb do AS FTF VŠMU sú podľa § 33 ods. 1 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“) vnútorným predpisom FTF VŠMU.
Článok 2
Zloženie AS FTF VŠMU a funkčné obdobie AS FTF VŠMU
1. Právo voliť a byť volený do AS FTF VŠMU majú členovia akademickej obce FTF VŠMU.
2. Akademickú obec FTF VŠMU v zmysle štatútu tvorí zamestnanecká časť a študentská
časť.
3. Zamestnaneckú časť FTF VŠMU tvoria vysokoškolskí učitelia, umeleckí, výskumní a
odborní zamestnanci fakulty s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s VŠMU v pracovnom
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na čas kratší ako ustanovený týždenný
pracovný čas.
4. Študentskú časť akademickej obce FTF VŠMU tvoria študenti fakulty.
5. Funkčné obdobie členov senátu je štyri roky.
6. Členov zamestnaneckej časti AS FTF VŠMU volia v priamych voľbách tajným hlasovaním
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce s vysokoškolským vzdelaním.
7. Členov študentskej časti AS FTF VŠMU volia v priamych voľbách tajným hlasovaním
členovia študentskej časti akademickej obce zo študentov fakulty.
8. Funkcia člena AS FTF VŠMU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
Článok 3
Voľby do AS FTF VŠMU
1. Riadne voľby do AS FTF VŠMU sa vykonajú v súlade s dĺžkou funkčného obdobia AS
FTF VŠMU raz za štyri roky.
2. Voľby do AS FTF VŠMU sa uskutočnia najneskôr 30 kalendárnych dní pred koncom
funkčného obdobia doterajšieho AS FTF VŠMU.
3. Konkrétny termín konania volieb určí v tomto kontexte doterajší AS FTF VŠMU.

4. Voľby sa konajú počas dvoch za sebou idúcich pracovných dní vždy v čase semestrálnej
výučby.
5. Doplňujúce voľby do AS FTF VŠMU sa vykonajú na uvoľnené miesto po zániku členstva
v AS FTF VŠMU pred ukončením funkčného obdobia v zmysle § 8 odst. 7 zákona
o VŠ. Funkčné obdobie takto zvoleného člena AS FTF VŠMU trvá do konca funkčného
obdobia člena, ktorému členstvo v AS FTF VŠMU zaniklo. Organizáciu doplňujúcich volieb
do AS FTF VŠMU upravuje článok 9 Zásad volieb do AS FTF VŠMU.
6. Voľby do AS FTF VŠMU vyhlasuje AS FTF VŠMU v lehote najmenej šesť kalendárnych
týždňov pred dňom volieb.
Článok 4
Volebné komisie
1. Voľby pripravuje a riadi volebná komisia, ktorej zloženie určí AS FTF VŠMU. Volebná
komisia má najmenej sedem členov.
2. Členov volebnej komisie vymenúva AS FTF VŠMU z členov zamestnaneckej
a študentskej časti akademickej obce FTF VŠMU, ktorí nekandidujú do AS FTF VŠMU.
3. Činnosť volebnej komisie vedie jej predseda, ktorého si komisia ustanovuje voľbou
alebo žrebovaním z členov komisie na prvom zasadaní.
4. Úlohou volebnej komisie je:
a) vyhlásiť voľby, deň a miesto konania volieb a to najneskôr šesť kalendárnych týždňov pred
termínom ich konania. Voľby do AS FTF VŠMU sa vyhlasujú na verejných výveskách
VŠMU;
b) zorganizovať voľby do AS FTF VŠMU;
c) dohliadať nad priebehom volieb;
d) zverejniť výsledky volieb.
5. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou dekana, prodekana a tajomníka
fakulty.
Článok 5
Zoznamy voličov a kandidátov na členov AS FTF VŠMU
1. Najneskôr 14 dní pred vyhlásením volieb vypracuje dekan zoznam členov akademickej
obce FTF podľa príslušnosti k zamestnaneckej alebo študentskej časti akademickej obce
a odovzdá ho predsedovi AS FTF VŠMU.
2. Navrhnúť kandidáta môže ľubovoľný člen akademickej obce, ktorékoľvek pracovisko FTF
(dekanát, katedry a iné ) a študenti.
3. Za kandidáta do senátu môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce fakulty.
4. Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce podávajú návrhy na kandidátov do
zamestnaneckej časti senátu volebnej komisii formou písomných návrhov, na

ktorých je podpisom vyjadrený súhlas navrhovaných kandidátov.
5. Študentská časť akademickej obce podáva návrhy na kandidátov do študentskej časti senátu
volebnej komisii prostredníctvom svojich zástupcov, a to formou
písomných návrhov, na ktorých je podpisom vyjadrený súhlas navrhovaných kandidátov.
6. Písomné návrhy kandidátov sa vkladajú do verejne prístupnej urny na dekanáte najneskôr 7
dní pred konaním volieb do AS FTF VŠMU.
7. Volebná komisia zaregistruje všetkých kandidátov na členov AS FTF VŠMU a následne
vyhotoví zoznam zaregistrovaných kandidátov v abecednom poradí, osobitne za
zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce.
8. Volebná komisia zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do AS FTF VŠMU na
úradnej tabuli fakulty, na dekanáte fakulty a v elektronickej podobe na internetovej stránke
fakulty a rozpošle e-mailom najneskôr 5 pracovných dní pred konaním volieb.
9. Listina kandidátov obsahuje: meno, priezvisko a titul kandidátov.
10. Hlasovací lístok obsahuje:
a) meno, priezvisko, titul a ateliér/katedra kandidátov pre zamestnaneckú časť akademickej
obce
b) meno, priezvisko, titul a ateliér/katedra kandidátov pre študentskú časť akademickej obce
11. Volebné komisie zabezpečia v spolupráci s dekanom vytlačenie hlasovacích lístkov.
Článok 6
Spôsob volieb AS FTF VŠMU
1. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na volebnom lístku vyznačí určeným spôsobom
osoby, ktorým odovzdáva svoj hlas. Volič - zamestnanec vyznačí na volebnom lístku
maximálne desať kandidátov. Volič - študent označí na volebnom lístku maximálne
päť kandidátov.
2. Volebná komisia neprihliada na odovzdané hlasovacie lístky, na ktorých volič
nevyznačil žiadnu osobu, resp. vyznačil viac osôb ako je mandátov v príslušnej časti
akademickej obce. Tie sa pri spočítavaní hlasov považujú za neplatné.
3. Za členov AS FTF VŠMU budú zvolení tí desiati kandidáti, ktorí získali v zamestnaneckej
časti akademickej obce najvyšší počet hlasov.
4. Za členov AS FTF VŠMU budú zvolení tí piati kandidáti, ktorí získali v študentskej časti
akademickej obce najvyšší počet hlasov.

Článok 7
Priebeh volieb do AS FTF VŠMU
1. Volebná komisia určí spôsob hlasovania a priebeh volieb podľa konkrétnych podmienok
tak, že bude zachovaná tajnosť voľby. Voľby sa konajú priamym hlasovaním vo volebných
priestoroch fakulty vhodeným hlasovacieho lístka do volebných urien.
2. Volič proti podpisu prevezme hlasovací lístok, vyznačí určeným spôsobom osoby, ktorým
odovzdáva svoj hlas a vhodí do zapečatenej urny.
3. Pri volebnej urne musia byť vždy najmenej dvaja členovia volebnej komisie.
Článok 8
Sčítanie hlasov a zverejnenie výsledkov volieb
1. Ak pri sčítaní volebné komisie zistia, že na rozhodujúcom mieste pre zvolenie za člena
do AS FTF VŠMU získali viacerí kandidáti rovnaký počet hlasov, o poradí dotknutých
kandidátov rozhodne losom predseda volebnej komisie za prítomnosti ostatných členov
volebnej komisie.
2. Po skončení volieb do AS FTF VŠMU volebná komisia spočíta hlasy a výsledky zverejní
do troch dní po ich vykonaní. Zápisnica volebnej komisie bude podpísaná členmi volebnej
komisie a odovzdaná predsedovi AS FTF VŠMU.
3. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie.
4. Text zápisnice bez príloh predseda volebnej komisie zverejní na úradnej tabuli, na dekanáte
fakulty a zabezpečí zverejnenie v elektronickej podobe na internetovej stránke fakulty
najneskôr 3 pracovné dni po skončení volieb.
5. V zápisnici o priebehu a výsledku volieb uvedie volebná komisia
a) celkový počet zaregistrovaných hlasovacích lístkov/voličov,
b) celkový počet prijatých hlasovacích lístkov,
c) počet prijatých platných a neplatných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov, ktoré od voličov jednotlivých častí akademickej obce získali
zaregistrovaní kandidáti uvedení na kandidátke,
e) zoznam kandidátov zvolených do AS FTF VŠMU osobitne za zamestnaneckú časť
akademickej obce a osobitne za študentskú časť akademickej obce. K zápisnici priloží
písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidatúrou.
6. Hlasovacie lístky sa archivujú v archíve FTF VŠMU v zapečatenej obálke.
7. Predseda volebnej komisie oboznámi listom zvolených členov AS FTF VŠMU
s výsledkami volieb.
8. Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného AS FTF VŠMU zvolá po ukončení volieb
predseda volebnej komisie v termíne určenom v Rokovacom poriadku AS FTF VŠMU.

Článok 9
Doplňujúce voľby do AS FTF VŠMU
1. Ak zaniklo členovi AS FTF VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia
(§ 26 ods. 6, písm. a) až f) zákona o VŠ), zvolí príslušná časť akademickej obce na
uvoľnené miesto nového člena senátu, ktorého funkčné obdobie zaniklo.
2. Doplňujúce voľby v takýchto prípadoch vyhlási predseda AS FTF VŠMU najmenej 15 dní
pred termínom ich konania a súčasne vymenuje z členov príslušnej časti Akademickej obce
VŠMU sedemčlennú volebnú komisiu pre doplňujúce voľby. Volebná komisia si zo svojich
členov zvolí predsedu.
3. Na doplňujúce voľby primerane platia ustanovenia tohto volebného poriadku.
4. V doplňujúcich voľbách je člen AS FTF VŠMU volený len na zvyšok volebného obdobia,
ktoré prislúchalo pôvodne zvolenému členovi AS FTF VŠMU, ktorého mandát zanikol.
5. Doplňujúce voľby do AS FTF VŠMU môžu byť vyhlásené počas celého akademického
roka.
Článok 10
Dôvody na odvolávanie funkcionárov a členov AS FTF VŠMU
1. Návrh na odvolanie člena AS FTF VŠMU možno podať z dôvodov, ak člen AS FTF
VŠMU:
a) je trvalo neschopný vykonávať svoju funkciu,
b) bol právoplatne odsúdený a nebol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody,
c) hrubo, alebo opakovane porušil vnútorné predpisy FTF VŠMU,
d) vážne poškodil záujem FTF VŠMU vyplývajúci z jeho poslania,
e) prestal byť členom akademickej obce FTF VŠMU
f)z iných dôvodov na návrh členov AS FTF VŠMU.
2. Návrh posúdi AS FTF VŠMU a rozhodne tajným hlasovaním.
3. Návrh sa bude považovať za prijatý, ak získa 2/3 väčšinu hlasov všetkých členov AS FTF
VŠMU.
Článok 11
Postup pri odvolaní člena AS FTF VŠMU
1. Výzvu na odvolanie člena AS FTF VŠMU môže podať každý člen akdemickej obce FTF
VŠMU, s uvedením konkrétneho dôvodu na odvolanie /článok 10 týchto Zásad/.
2. O odvolaní člena AS FTF VŠMU je rozhodnuté:
a/ Aby návrh nadobudol účinnosť a vykonateľnosť je potrebné doručiť ho predsedovi AS FTF
VŠMU,
b/ ak člen bude odvolaný 2/3 väčšinou všetkých členov AS FTF VŠMU /t.j. 10 hlasov/.

3. Odvolanie člena AS FTF VŠMU v zmysle bodu 2 písmeno a/ je vykonateľné a účinné
dňom doručenia návrhu na jeho odvolanie, s náležitosťami v zmysle bodov 1) a 2) písmena a/
tohto článku , predsedovi AS FTF VŠMU.
4. Za odvolaného člena AS FTF VŠMU nastúpi nový člen príslušnej časti akademickej obce
FTF VŠMU, ktorý získal v posledných voľbách ďalší najvyšší počet hlasov.
Článok 12
Postup pri odvolaní funkcionára AS FTF VŠMU
1. Každý člen AS FTF VŠMU má právo podať návrh na odvolanie predsedu AS FTF VŠMU
alebo podpredsedu AS FTF VŠMU z dôvodov v zmysle článku 10 týchto Zásad.
2. Návrh na odvolanie musí byť písomný a riadne odôvodnený.
3. Funkcionár AS FTF VŠMU, ktorého sa návrh na odvolanie týka, má právo vyjadriť sa
k nemu.
4. O odvolaní funkcionára AS FTF VŠMU hlasuje AS FTF VŠMU tajným hlasovaním.
Hlasovanie riadi predseda AS FTF VŠMU, resp. podpredseda AS FTF VŠMU.
5. Funkcionár AS FTF VŠMU je odvolaný z funkcie, ak za jeho odvolanie hlasovala 2/3
väčšina všetkých členov AS FTF VŠMU, t.j. minimálne 10 členov AS FTF VŠMU.
6. O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, ktorú archivuje predseda AS FTF VŠMU.
7. Ak funkcionár AS FTF VŠMU podá demisiu, táto je prijatá dňom jej doručenia predsedovi,
resp. podpredsedovi AS FTF VŠMU. Voľba funkcionára AS FTF VŠMU na uvoľnenú
funkciu sa vykoná v zmysle týchto Zásad.
Článok 13
Prechodné a zrušovacie ustanovenia
1. Rušia sa posledné schválené Zásady volieb do Akademického senátu FTF VŠMU.
Článok 14
Platnosť volebného poriadku
1. Volebný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v AS FTF VŠMU.

Bratislava 11. 12. 2013
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predseda Akademického senátu FTF VŠMU

