
zÁsaoy voLIEB Do AKAonvrrcxpHo SENÁru
FAKULTY PnBVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

Postavenie a pósobnosť Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ,,AS FPEDAS") uprawjú § 26 a27 zákona ě. I3I/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorych zákonov v meni neskorších predpisov
(ďalej |en,,zíkono VŠ";.

§1
zloženie Akademického sen átu

Fakulty prevádzky a ekonomika dopravy a spojov (ďalej AS FPEDAS)

1. AS FPEDAS je samospravnym zastupiteliským orgánom, funkčné obdobie jeho členov je najviac
štvonočné. Má najmenej 1 1 ělenov , ztoho najmenej Il3 *oria študenti. Akademický senát fakulty
sa člení na zamestnáneckú čast' a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti
akademického senátu fakulty volia v priamych tajných vol'bách členovia zamestnaneckej
časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia
v tajných voťbách členovia študentskej ěasti akademickej obce fakulty.

2, Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezluěiteťná s funkciou rektora, prorektora,
dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Voťby do AS FPEDAS sa vykonávajú na

fakulte.

3. Členom zamestnaneckej ěasti AS FPEDAS móže byt'len člen zamestraneckej časti akademickej
obce fakulty. Zarnestnanecku časť AS FPEDAS Woria v súlade s t}mito zásadami volení členovia
FPEDAS z pracovísk fakulty, tj. katedier a dekanátu. Zkaždej katedry, ktorá má 10 a viac členov
zamestnaneckej časti akademickej obce, sú volení vždy dvala zástupcovia zamestnaneckej časti

akademickej obce. Ak má katedra menej ako 10 ělenov zamestnaneckej ěasti akademickej obce,

tak je voleňY len jeden zástupca akaděmickej obce. Zdekanátu sa volí I zásttlpca. Členom
študentskej časti AS FPEDAS móže byt'len člen študentskej časti akademickej obce falailty. Do
študentskej ěasti AS FPEDAS sú volení študenti tak,že zakaždikatedru, ktoráje nositeťom aspoň
jedného akreditovaného študijného programu 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, je zvolen}
jeden zástupca zo šfudentskej ěasti akademickej obce. Zároveň bude volen} aj jeden študent

z členov študentskej časti akademickej obce študujúcich na niektorom z akreditovaných študijných
programov v 3. stupni vysokoškolského štúdia (dokíorandského štúdia).

4. AS FPEDAS si na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného AS FPEDAS volí predsedu AS
FPEDAS, tajomníka senatu (zapisovateťa), stálu volebnú komisiu azástttpcu do Rady vysokých
škól.

5. Kandidátov na funkcie predsedu AS FPEDAS, členov stálej volebnej komisie ako aj zástupcu

FPEDAS v Rade vysokých škól SR má právo navrhnúť ktoqikol'vek člen AS FPEDAS. Pred

voťbou sakaždý navrhnut} kandidát vyjadrí, ěi suhlasí s kandidaturou. Vol'by sú tajné.

6. Stala volebná komisia má 3 členov, zlďoých aspoň 1 musí byt' členom študentskej Časti AS
FPEDAS (akademickej obce).

7 . Predseda senátu zastupuje senát a koná v jeho mene AS FPEDAS. Za svoju činnosť sa predseda

zodpovedá senátu.

8. Ak zaniklo členovi AS FPEDAS členstvo v AS FPEDAS, je AS FPEDAS povinný na uvolhené
miesto zvoliť nového člena As FpEDAs, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného
obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. AS FPEDAS je povinný spravidla do 60 dní vyhlásiť
doplňujúce volby zaélena,ktorého členstvo skončilo v súlade s týmito zásadarri.



9. Člensfuo vAS FPEDAS zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena"
b) vymenovaním člena do funkcie rektor4 prorektora, dekana, prodekana, kvestora atajomníka

fakulty,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
d) prerušením študia člena študentskej ěasti akademického senátu fakulty,
e) skončením študia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ktory nieje doktorandom,

ak písomne nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte 94tty pred riadnym
skoněením šfudia. Clenstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho
šfudia a obnoví sa dňom, keď sa opáť stane členom študentskej časti akademickej obce fakulty,

f1 nezapísaním sa na štúdium na fakulte najneskór v posledný deň urěený na zápis prijat/ch
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným
členstvom,

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu
ělenstva došlo v tejto lehote,

h) vzdaním sa funkcie ělena,
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou,
j) smrtbu člena,
k) zrušením alebo zlúčením fakulty.

AS FPEDAS móže navrhnúť odvolanie ělenaz dóvodu:
a) odsúdenia za trestný čin,
b) pri závažnom previnení proti dobqým mravom, občianskeho spolužitia alebo všeobecnej

morálky a etiky,
c) ak o to požiada viac ako nadpolovičná váčšina tej časti akademickej obce fakulty, kíorá ělena

zvolila do AS FPEDAS.

Iniciovať odvolanie člena AS FPEDAS móže AS FPEDAS, ak dotyčný člen AS FPEDAS
závažným spósobom porušuje pracovnú disciplínu, ak sa nezúěastňuje práce AS FPEDAS bez
závažných dóvodov. Odvolanie móže iniciovať tiež príslušná časť akademickej obce
(zamestnanecká/študentská) vrátane jednotliv}ch pracovísk FPEDAS, ak ide o člena AS
FPEDAS zvoleného na danom pracovisku) formou petície, ak najmenej nadpolovičná váčšina
príslušnej časti akademickej obce požiada o hlasovanie o odvolaní člena AS FPEDAS.

Odvolať člena AS FPEDAS z funkcie člena AS FPEDAS móže iba príslušná časť akademickej
obce FPEDAS tajným hlasovaním. Ak bol dotyčný člen zvolený na konkrétnom pracovisku,
móže byt' odvolaný tajným hlasovaním na príslušnom pracovisku a toto pracovisko zvolí
nového člena AS FPEDAS. Organizačne zabezpeěuje tajné hlasovanie o odvolaní člena AS
FPEDAS volebná komisia príslušného pracoviska v spolupráci so stálou volebnou komisiou
AS FPEDAS.

§2
Volebný poriadok AS FPEDAS

Každý člen akademickej obce FPEDAS má právo voliť a zúčastniť sa volieb do AS FPEDAS.

Volený móže byt' každý ělen zamestnaneckej časti akademickej obce FPEDAS za predpokladu,
že so svojou vol'bou súhlasí.

3. Navrhnúť kandidáta na člena AS FPEDAS móže ktoýkol'vek ělen alebo skupina členov
akademickej obce FPEDAS.
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Do 5 dní odo dňa vyhlásenia volieb do AS FPEDAS alebo jeho časti sa na verejne prístupnom
mieste, úradnej tabuli alebo webovom sídle FPEDAS zverejní kandidátna listina.

Vol'by členov budúceho senátu vyhlasuje a priebeh volieb organizuje súčasný AS FPEDAS
alebo ním poverená volebná komisia. Vyhlasuje ich najneskór 30 dní pred ukončením svojho
funkčného obdobia.

Voťby do AS FPEDAS nemusia prebiehať paralelne v zamestnaneckej aj šfudentskej časti
vzhťadom na ěastú obmenu členov študentskej časti, ěo je dané trojstupňovým štúdiom.

Voťby do jednotlivých častí AS FPEDAS sa uskutočňujú oddelene. Prípravu a priebeh volieb
v každej časti AS FPEDAS zaisťuje volebná komisia, ktoru navrhuje a schvaťuje príslušná časť
AS FPEDAS z členov akademickej obce, ktorí nebudú kandidovať do AS.

V študentskej časti AS FPEDAS sa robia v prípade potreby doplňujúce voťby po ukončení
štúdia ělenov senátu na príslušnom stupni. Postupuje sa podťa zásad volieb do AS FPEDAS
s prihliadnutím na ustanovenie §26 ods. 8 zákona o VŠ, kedy člen študentskej časti
akademického senátu fakulty, ktory nie je študentom doktorandského študijného programu,
móže pred riadnym skoněením štúdia písomne požiadať o pozastavenie ělenstva
v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho
skoněenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opáť stane členom študentskej časti
akademickej obce príslušnej fakulty, ak z iných dóvodov dovtedy nezaniklo. Člen, ktorý má
pozastavené členstvo, považuje zaneprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty.

Prípravu a priebeh volieb v každej časti AS FPEDAS zaisťuje volebná komisia, ktoru navrhuje
a schval'uje stála volebná komisia AS FPEDAS z členov akademickej obce, ktorí nekandidujú
do AS FPEDAS.

Vol'by ako aj doplňujúce volby sazaěínaj,ívyhlásením volieb. Vyhlásenie musí blť zverejnené
a obsahuje:

D časový harmonogram volieb (dátum a čas konania volieb, termín zverejnenia
kandidátnej listiny s menami kandidátov),

! spósob ukoněenia volieb,
! volebné miesto,
! členov volebnej komisie.

Voťby do AS FPEDAS sú tajné. Vol'by sú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná váčšina
členov akademickej obce príslušného pracoviska (tj. katedry a dekanátu).

Volby do zamestnaneckej časti AS FPEDAS zabezpeéuje volebná komisia každého
pracoviska (katedry a dekanátu), ktoráje trojčlenná.

Členmi zamestnaneckej časti AS FPEDAS sa stanú tí kandidáti, ktorí v tajnom hlasovaní
získavajú najváčší počet hlasov členov akademickej obce príslušného pracoviska (katedry,
dekanátu). V prípade rovnosti hlasov sa stáva členom AS FPEDAS kandidát, ktory
v opakovanej volbe získa váčší počet hlasov. Pri opátovnej rovnosti hlasov kandidátov určí
žrebom predseda volebnej komisie, ktory sa stane členom AS FPEDAS.

Volebné komisie katedier a dekanátu po skončení volieb vyhotovia spráw o priebehu
a výsledku volieb, ktorú podpíše predseda volebnej komisie a odovzdá ju predsedovi AS
FPEDAS.
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15. Voťby do študentskej ěasti AS FPEDAS sa konajú v súlade stýmito zásadami. Voťby sú
platné, ak sa ich zúěastní aspoň 20% študentskej časti akademickej obce z alaeditovaných
študijných programov, ktorych nositeťom sú katedry alebo študentskej časti akademickej obce
študujúcich na niektorom z akreditovaných študijných programov v 3. stupni vysokoškolského
študia (doktorandského študia).

16. Výsledky volieb a zloženie nového ASFPEDASzverejnípredseda akademického senátu.

17. Predseda AS FPEDAS, ktorého funkčné obdobie končí, zvolá v lehote do 8 týždňov od
vyhlásenia výsledkov volieb ustanovujúce zasadnutie AS FPEDAS, na ktoré pozve
novozvolených členov AS FPEDAS, ktorym začínanové funkčné obdobie.

18. Na ustanovujúcom zasadnutí nového AS FPEDAS odovzdá predseda odstupujúceho AS
FPEDAS novozvoleným členom dekréty členov AS FPEDAS. Odovzdaním dekrétov končí
funkčné obdobie odstupujúceho azaěínaplynúť funkčné obdobie nového AS FPEDAS.

19. V prípade ukončenia členstva v AS FPEDAS niektorého z jeho ělenov sa uskutočnia
doplňujúce vol'by z tej časti fakulty (katedry alebo dekanátu), kde dochádza k zmene členov
AS FPEDAS. Doplňujúce voťby sa riadia !ýmito zásadam|

20. Ak je zrušené niektoré pracovisko FPEDAS počas funkčného obdobia AS FPEDAS, ukončí sa
členstvo zástupcov zrušeného pracoviska v zamestnaneckej časti AS FPEDAS ku dňu zrušenia
pracoviska.

2I. Ak počas funkčného obdobia AS FPEDAS je zrušený niektory z akreditovaných študijných
programov, ktorého nositel'om je katedra, atáuž následne nemá žiaden ďalší alaeditovaný
študijný program, ukončí sa členstvo študenta tejto katedry v študentskej časti AS FPEDAS
dňom zrušenia študijného programu.

22. Ak je na FPEDAS zriadená nová katedra, rozšíri sa na zvyšok funkěného obdobia
zamestnanecká časť AS FPEDAS z radov zamestnancov tejto katedry, pracoviska podla zásad
volieb do AS FPEDAS do 60 dní od vzniku pracoviska, resp. katedry.

23. Y prípade vzniku nového akreditovaného študijného programu, ktorý by bol jediným, ktorého
nositeťom by bola katedra atáby nemala užžiadny iný prislúchajúci študijný program, počas
funkčného obdobia AS FPEDAS, rozšíri sa na zvyšok ťunkčného obdobia študentská časť AS
FPEDAS o ělena z radov študentov nového akreditovaného študijného programu, ak je to
v súlade s t}mito zásadami, do 60 dní odo dňa schválenia nového študijného programu
Akreditačnou komisiou.

§3
záverečné ustanovenia

1. Hlasovacie lístky z každej tajnej voťby uchováva v zapečatenej obálke predseda volebnej
komisie po dobu 60 dní. Každý člen senátu má právo požiadať do uplynutia doby archivácie
o nahliadnutie do hlasovacích lístkov. Nahliadnutie sa umožni za prítomnosti najmenej

dvoch členov AS FPEDAS. O nahliadnutí urobí predseda volebnej komisie záznam podpísaný
prítomnými členmi AS FPEDAS, ktory sa spolu s hlasovacími lístkami uchová do uplynutia
doby archiv ácie v zapeěatenej obálke spolu s hlasovacími lístkami.

2. Námietky proti priebehu volieb má právo uplatniť každý člen akademickej obce u volebnej

komisie katedry alebo dekanátu do termínu ustanowjúceho zasadnutia nového AS FPEDAS.
O námietkach rozhodne volebná komisia alebo ASFPEDAS. Všetky námietky a spósob ich
riešenia uvedie volebná komisia alebo senát v správe o priebehu volieb.
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4.

Tieto Zásady volieb do AS FPEDAS nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia .

Zárovei sa rušia ,,Zásady volieb do AS FPEDAS" zo dňa22.I1.20t7

Schválené nazasadaní AS F PEDAS dňa26.3.20l8

predseda senátu
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RNDr. Ing. Karol A\prof.


