Zásady volieb do Akademického senátu
Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení

Časť I.
Úvod

Článok 1
Základné ustanovenie
Zásady volieb do Akademického senátu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy
múzických umení v Bratislave (ďalej len „AS HTF VŠMU“) sú podľa § 33 ods. 2 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 Hudobnej a tanečnej
fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „HTF VŠMU“), ktorý
upravuje:
 postup pri voľbe AS HTF VŠMU,
 postup pri voľbe funkcionárov AS HTF VŠMU,
 postup pri voľbe zástupcu HTF VŠMU v Rade vysokých škôl (ďalej len
„RVŠ“),
 dôvody a postup pri odvolaní člena AS HTF VŠMU,
 dôvody a postup pri odvolaní funkcionárov AS HTF VŠMU,
 dôvody zániku členstva v AS HTF VŠMU
 dôvody a postup pri odvolaní zástupcu HTF VŠMU v RVŠ.
Časť II.
Postup pri voľbe AS HTF VŠMU

Článok 2
Zloženie AS HTF VŠMU a funkčné obdobie AS HTF VŠMU
1. AS HTF VŠMU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce HTF VŠMU.
2. AS HTF VŠMU sa člení na zamestnaneckú časť (8 členov) a na študentskú časť (4
členovia).
3. Členom zamestnaneckej časti AS HTF VŠMU môže byť len člen zamestnaneckej časti
akademickej obce HTF VŠMU. Zamestnanecká časť AS HTF VŠMU sa skladá z 8
zástupcov učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a ďalších zamestnancov
HTF VŠMU s vysokoškolským vzdelaním [článok 10 ods. 3 písm. a), b) a c) Štatútu
HTF VŠMU].
4. Ôsmych členov zamestnaneckej časti AS HTF VŠMU volia v priamych tajných
voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce HTF VŠMU – učitelia,

umeleckí a výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním
[článok 10 ods. 3 písm. a), b) a c) Štatútu HTF VŠMU].
5. Učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci a ďalší zamestnanci volia členov
akademického senátu tak, aby katedry, oddelenia a ďalší zamestnanci [článok 10 ods.
3 písm. a), b) a c) Štatútu HTF VŠMU] mali v akademickom senáte svojich zástupcov
nasledovne:
 jedného zástupcu za Katedru klávesových nástrojov a cirkevnej hudby,
 jedného zástupcu za Katedru skladby a dirigovania,
 jedného zástupcu za Katedru spevu,
 jedného zástupcu za Katedru strunových a dychových nástrojov – sekcia
strunových nástrojov,
 jedného spoločného zástupcu za Katedru strunových a dychových nástrojov –
sekcia dychových nástrojov a ďalších zamestnancov,
 jedného zástupcu za Katedru teórie hudby,
 jedného zástupcu za Katedru tanečnej tvorby,
 jedného spoločného zástupcu za Oddelenie klavírnej spolupráce a Oddelenie
komornej hry.
6. Členom študentskej časti AS HTF VŠMU môže byť len člen študentskej časti
akademickej obce HTF VŠMU [článok 10 ods. 3 písm. d) Štatútu HTF VŠMU].
7. Štyroch členov študentskej časti AS HTF VŠMU volia v priamych tajných voľbách
členovia študentskej časti akademickej obce HTF VŠMU.
8. Študenti volia členov akademického senátu tak, aby katedry a oddelenia mali
v akademickom senáte svojich zástupcov nasledovne:
 jedného spoločného zástupcu za Katedru klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
a Katedru skladby a dirigovania,
 jedného spoločného zástupcu za Katedru spevu a Katedru teórie hudby,
 jedného spoločného zástupcu za Katedru strunových a dychových nástrojov
a Oddelenia komornej hudby,
 jedného zástupcu za Katedru tanečnej tvorby.
9. Funkcia člena AS HTF VŠMU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka HTF VŠMU.
10. Funkčné obdobie členov AS HTF VŠMU je trojročné [článok 12 ods. 3 Štatútu HTF
VŠMU] a začína plynúť dňom prvého zasadnutia novozvoleného AS HTF VŠMU.
11. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena AS HTF VŠMU najviac dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia.
Článok 3
Volebná komisia
1. Voľby členov AS HTF VŠMU organizuje volebná komisia HTF VŠMU.
2. AS HTF VŠMU ustanoví volebnú komisiu v počte päť členov, z ktorých dvaja budú

študenti.
3. Úlohou volebnej komisie je:
a) vyhlásiť voľby, spôsob volieb, deň a miesto konania volieb a to najneskôr štyri
kalendárne týždne pred termínom ich konania. Voľby do AS HTF VŠMU sa
vyhlasujú na verejných výveskách HTF VŠMU;
b) zorganizovať voľby do AS HTF VŠMU;
c) dohliadať nad priebehom volieb;
d) zverejniť výsledky volieb.
4. Členstvo vo volebnej komisii HTF VŠMU je nezlučiteľné s
 akademickou funkciou rektora a dekana,
 funkciou prorektora a prodekana,
 tajomníka a kvestora,
 kandidatúrou na členstvo v AS HTF VŠMU.
5. Ustanovujúce zasadnutie volebnej komisie môžu zvolať jej traja právoplatne
ustanovení členovia.
6. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
7. Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí väčšinou hlasov prítomných
svojho predsedu, ktorý potom riadi jej činnosť.
Článok 4
Registrácia kandidátov
1. Volebná komisia hneď po svojom ustanovení vyzve členov akademickej obce HTF
VŠMU na predkladanie návrhov na kandidátov do AS HTF VŠMU.
2. Kandidátov do zamestnaneckej časti AS HTF VŠMU navrhujú katedry, oddelenia
a ďalší zamestnanci. Pracoviská navrhujú podľa ich zastúpenia v AS HTF VŠMU (čl.
2 ods. 5). minimálne dvoch kandidátov na funkciu člena akademického senátu. Pre
účely volieb do akademického senátu Katedra strunových a dychových nástrojov –
sekcia dychových nástrojov a ďalší zamestnanci, ďalej Oddelenie klavírnej spolupráce
a Oddelenie komornej hry sú združenými pracoviskami, ktoré navrhujú spoločných
kandidátov.
3. Kandidátov do študentskej časti AS HTF VŠMU navrhujú študenti HTF VŠMU.
Študenti navrhujú podľa ich zastúpenia v AS HTF VŠMU (čl. 2 ods. 8). minimálne
dvoch kandidátov na funkciu člena akademického senátu (celkom aspoň osem
kandidátov). Pre účely volieb do akademického senátu Katedra klávesových nástrojov
a cirkevnej hudby a Katedra skladby a dirigovania, ďalej Katedra spevu a Katedra
teórie hudby, ďalej Katedra strunových a dychových nástrojov a Oddelenie komornej
hudby sú združenými katedrami, ktoré majú vo voľbách spoločných kandidátov.
4. Za kandidáta do AS HTF VŠMU môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce HTF
VŠMU.

5. Návrh musí obsahovať označenie pracoviska, v prípade študentov katedry, meno
a priezvisko kandidáta, súhlas kandidáta s kandidatúrou a jeho podpis.
6. Kandidáti sa o členstvo v AS HTF VŠMU môžu uchádzať aj sami.
7. Registrácia kandidátov sa končí 7 dní pred konaním volieb.
8. Na základe návrhov pracovísk a študentov volebná komisia zostaví konečné zoznamy
kandidátov do AS HTF VŠMU.
9. Najneskôr tri dni pred dňom konania volieb zverejní volebná komisia zoznamy
kandidátov, členené podľa jednotlivých častí AO HTF VŠMU takto:
 Zamestnanecká časť,
 Študentská časť.
10. Na zozname kandidátov za zamestnaneckú časť sú kandidáti členení podľa
jednotlivých pracovísk tak, ako majú tieto pracoviská zastúpenie v AS HTF VŠMU
(čl. 2 ods. 5). Za jednotlivé pracoviská sú kandidáti uvedení v abecednom poradí.
U každého kandidáta je uvedené ako dlho pôsobí na HTF VŠMU a odbor, ktorý
prednáša.
11. Na zozname kandidátov za študentskú časť sú kandidáti členení podľa jednotlivých
katedier tak, ako majú tieto katedry zastúpenie v AS HTF VŠMU (čl. 2 ods. 8). Za
jednotlivé katedry sú kandidáti uvedení v abecednom poradí. U každého kandidáta je
uvedený stupeň štúdia, rok štúdia a študijný program, ktorý študuje.
Článok 5
Spôsob voľby AS HTF VŠMU
1. Voľby do AS HTF VŠMU sú priame a tajné. Voľby do AS HTF VŠMU sa môžu
uskutočniť len vo výučbovej časti akademického roku, a to v lehote najmenej dva
kalendárne týždne pred ukončením funkčného obdobia odstupujúceho AS HTF VŠMU.
2. Volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky v evidovanom počte samostatne pre
zamestnaneckú a študentskú časť. Voľby sa uskutočňujú pre každú časť AS HTF VŠMU
osobitne a trvajú v jeden pracovný deň. V priestore určenom na vykonanie volieb musia
byť prítomní vždy aspoň traja členovia volebnej komisie.
3. Hlasovací lístok za zamestnaneckú a študentskú časť obsahuje mená kandidátov podľa
zverejneného zoznamu.
4. Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania a spôsob jeho
správneho vyplnenia.
5. Každý člen AO HTF VŠMU volí len zástupcov tej časti AO HTF VŠMU, ku
ktorej prináleží.
6. Na hlasovacom lístku pre zamestnaneckú časť AS HTF VŠMU sa môže zakrúžkovať
meno najviac jedného kandidáta za každé pracovisko a meno najviac jedného kandidáta za
každé združené pracovisko, spolu najviac osem mien.

7. Na hlasovacom lístku pre študentskú časť AS HTF VŠMU sa môže zakrúžkovať meno
najviac jedného kandidáta za každú združenú katedru a najviac meno jedného kandidáta za
Katedru tanečnej tvorby, spolu najviac štyri mená.
8. V prípade prekročenia uvedeného maximálne možného počtu mien, ktoré je možné na
hlasovacom lístku zakrúžkovať podľa ods. 6 a 7, je hlasovací lístok neplatný.
9. V zamestnaneckej časti sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali za príslušné pracovisko
najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov predseda volebnej komisie rozhodne
žrebovaním.
10. V študentskej časti sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali za príslušnú katedru
najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov predseda volebnej komisie rozhodne
žrebovaním.
11. Výsledky volieb oznámi volebná komisia HTF VŠMU verejnou vyhláškou do 48 hodín po
ich vykonaní. Na vyhláške musí byť zverejnený počet členov AO HTF VŠMU, ktorí
vykonali voľbu, a počet hlasov, ktorí jednotliví kandidáti získali.
12. Do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia volieb sa uskutoční spoločné zasadnutie
odstupujúceho a novozvoleného AS HTF VŠMU. Zvoláva ho predseda volebnej komisie
zriadenej pre voľby do AS HTF VŠMU, ktorý na úvod zasadnutia riadi voľbu predsedu.
podpredsedu novozvoleného AS HTF VŠMU a zástupcu HTF VŠMU do Rady vysokých
škôl. Potom požiada predsedu odstupujúceho AS HTF VŠMU, aby spoločnému
zasadnutiu oboch senátov predniesol správu o činnosti AS HTF VŠMU. Touto správou
predseda odstupujúceho AS HTF VŠMU odovzdá novozvolenému predsedovi svoju
funkciu.
13. Prvé riadne zasadnutie novozvoleného AS HTF VŠMU sa uskutoční do jedného mesiaca
od vykonania volieb. Je to verejné zasadnutie, na ktoré je pozvaná celá AO HTF VŠMU a
ďalší hostia. Na tomto zasadnutí sa predstavia noví členovia a funkcionári AS HTF
VŠMU.
Časť III.
Postup pri voľbe funkcionárov AS HTF VŠMU
Článok 6
Voľby funkcionárov AS HTF VŠMU
1. AS HTF VŠMU na svojom prvom zasadnutí volí:
 predsedu,
 podpredsedu,
 zástupcu HTF VŠMU v Rade vysokých škôl.
2. Pre voľbu funkcionárov AS HTF VŠMU je potrebné, aby boli prítomné najmenej 2/3
všetkých členov AS HTF VŠMU [článok 5 písm. b) Rokovacieho poriadku AS HTF
VŠMU].
3. Voľby funkcionárov AS HTF VŠMU zabezpečuje trojčlenná volebná komisia schválená

AS HTF VŠMU. Volebná komisia si volí predsedu.
4. Funkcionári AS HTF VŠMU sú volení spomedzi členov AS HTF VŠMU priamym
a tajným hlasovaním.
5. Každý člen AS HTF VŠMU má právo podať návrh na predsedu a podpredsedu AS HTF
VŠMU a na zástupcu HTF VŠMU v Rade vysokých škôl. Tento návrh môže byť podaný
ústnou alebo písomnou formou.
6. Voľba funkcionárov AS HTF VŠMU prebieha tak, že predsedu AS HTF VŠMU,
podpredsedu AS HTF VŠMU a zástupcu HTF VŠMU v Rade vysokých škôl
volí celý AS HTF VŠMU.
7. Tajné hlasovanie sa vykonáva pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS
HTF VŠMU, na ktorom sa uvedie v abecednom poradí priezvisko a meno kandidáta. Člen
AS HTF VŠMU zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje
a hlasovací lístok vhodí do volebnej urny. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je
neplatný.
8. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS
HTF VŠMU.
9. Ak ani jeden kandidát nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná sa
druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste postupujú do druhého kola
volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste rovnaký počet hlasov. V prípade
rovnosti hlasov na druhom mieste postupuje do druhého kola volieb kandidát z prvého
miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom mieste.
10. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS HTF VŠMU.
11. Ak ani jeden z kandidátov nedosiahne v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS HTF VŠMU, pripraví volebná komisia nové voľby funkcionárov
AS HTF VŠMU a to v inom termíne a s inými kandidátmi.
12. Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS HTF VŠMU
a dekana HTF VŠMU.
14. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia písomný záznam, ktorý podpíšu
všetci členovia volebnej komisie a ktorý spolu s hlasovacími lístkami archivuje tajomník
AS VŠMU počas celého funkčného obdobia.
Časť IV.
Dôvody a postup pri odvolaní člena AS HTF VŠMU
Článok 7
Dôvody odvolania

Návrh na odvolanie člena AS HTF VŠMU možno podať z dôvodov, ak člen AS HTF VŠMU:
a) je trvalo neschopný vykonávať svoju funkciu,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) bol odsúdený za trestný čin a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
d) z iných závažných dôvodov.
Článok 8
Postup pri odvolaní člena AS HTF VŠMU
1. Odvolať člena AS HTF VŠMU môžu len členovia AO HTF VŠMU patriaci do tej časti
(resp. podskupiny časti) akademickej obce HTF VŠMU, ktorá člena AS HTF VŠMU do
funkcie člena AS HTF VŠMU zvolila, pričom návrh na odvolanie s uvedením konkrétneho
dôvodu na odvolanie (článok 7 týchto Zásad) musí podpísať aspoň ½ členov príslušnej
časti (resp. podskupiny časti) akademickej obce HTF VŠMU.
2. Návrh na odvolanie člena AS HTF VŠMU podpísaný aspoň ½ členmi príslušnej časti
akademickej obce HTF VŠMU je potrebné doručiť predsedovi AS HTF VŠMU.
3. Odvolanie člena AS HTF VŠMU je právoplatné dňom doručenia návrhu na jeho odvolanie
predsedovi AS HTF VŠMU.
Časť V.
Dôvody a postup pri odvolaní funkcionárov AS HTF VŠMU
Článok 9
Dôvody odvolania
Návrh na odvolanie predsedu AS HTF VŠMU, podpredsedu AS HTF VŠMU a zástupcu AS
HTF VŠMU v Rade vysokých škôl možno podať z dôvodov, ak funkcionár AS HTF VŠMU:
a)
b)
c)
d)

závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
hrubo, alebo opakovane porušil vnútorné predpisy HTF VŠMU a VŠMU,
vážne poškodil záujem HTF VŠMU a VŠMU vyplývajúci z jeho poslania,
je trvalo neschopný vykonávať svoju funkciu.
Článok 10
Postup pri odvolaní funkcionára AS HTF VŠMU

1. Každý člen AS HTF VŠMU má právo podať návrh na odvolanie predsedu AS HTF VŠMU,
podpredsedu AS HTF VŠMU a zástupcu AS HTF VŠMU v Rade vysokých škôl z dôvodov
uvedených v článku 9 týchto Zásad.
2. Návrh na odvolanie musí byť písomný a riadne odôvodnený.
3. Funkcionár AS HTF VŠMU, ktorého sa návrh na odvolanie týka, má právo vyjadriť sa
k nemu.

4. O odvolaní funkcionára AS HTF VŠMU hlasuje AS HTF VŠMU tajným hlasovaním. Pre
odvolanie funkcionára AS HTF VŠMU je potrebné, aby bola prítomná najmenej
dvojtretinová väčšina všetkých členov AS HTF VŠMU.
5. Funkcionár AS HTF VŠMU je odvolaný z funkcie, ak za jeho odvolanie hlasovala aspoň
nadpolovičná väčšina prítomných členov AS HTF VŠMU.
6. O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, ktorú archivuje tajomník AS HTF VŠMU.
Časť VI.
Dôvody zániku členstva v AS HTF VŠMU
Článok 11
Dôvody zániku členstva, pozastavenie členstva
1. Členstvo v AS HTF VŠMU zaniká
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v článku 2 odseku 9,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce HTF,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS HTF VŠMU,
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 3
tohto článku,
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný
deň určený na zápis prijatých 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 členstva došlo v tejto lehote,
h) vzdaním sa funkcie člena,
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri
voľbe a odvolaní upravujú články 9 a 10,
j) smrťou člena.
2. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného
obdobia podľa odseku 1 písm. b) až j), nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.
Náhradníkom sa stáva ten člen príslušnej časti Akademickej obce HTF VŠMU, ktorý
získal pri voľbách do AS HTF VŠMU druhý najvyšší počet hlasov. Funkčné obdobie
náhradníka v AS HTF VŠMU trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému
členstvo predčasne zaniklo.
3. Člen študentskej časti AS HTF VŠMU, ktorý nie je študentom doktorandského
študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o
pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. 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 HTF, ak z iných dôvodov
dovtedy nezaniklo. Na čas pozastaveného členstva sa náhradníkom stáva ten člen
príslušnej časti Akademickej obce HTF, ktorý získal pri voľbách do AS HTF VŠMU
druhý najvyšší počet hlasov.

Časť VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 12
Prechodné ustanovenia
1. Ak zaniklo členovi AS HTF VŠMU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa
§ 26 ods. 6 písm. b) až f) zákona, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce HTF VŠMU
na uvoľnené miesto nového člena AS HTF VŠMU ( kandidáta príslušného pedagogického
pracoviska, alebo kandidáta z radov študentov, alebo kandidáta z radov odborných
zamestnancov), ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena,
ktorému členstvo predčasne zaniklo.
2. Podnet na voľbu nového člena AS HTF VŠMU a na vytvorenie volebnej komisie dáva
predseda AS HTF VŠMU ihneď ako sa dozvie o zániku členstva podľa § 26 ods. 6
písm. b) až f) zákona.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. AS HTF VŠMU podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil tieto Zásady volieb do AS HTF VŠMU
na svojom zasadnutí dňa 17.9.2013.
2. Tieto Zásady volieb do AS HTF VŠMU nadobúdajú účinnosť dňom 17. 9. 2013.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad volieb do AS HTF VŠMU strácajú platnosť a
účinnosť Zásady volieb do AS HTF VŠMU schválené Akademickým senátom VŠMU
dňa 5. 10. 2011.

V Bratislave dňa 17. 9. 2013

doc. Dagmar Zsapková, ArtD.
podpredsedníčka AS HTF VŠMU

