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ZÁSADY VOLIEB
do Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Akademický senát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len “AS
fakulty”) tvoria zvolení zástupcovia akademickej obce Obchodnej fakulty EU (ďalej len
“fakulty”).
2. AS fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
3. AS fakulty má 15 členov, z toho 5 členov tvoria členovia študentskej časti AS fakulty.
4. Štruktúra AS fakulty bude taká, že jednotlivé útvary budú zastúpené nasledovne:
-

katedra marketingu bude zastúpená dvomi členmi,

-

katedra medzinárodného obchodu bude zastúpená dvomi členmi,

-

katedra služieb a cestovného ruchu bude zastúpená dvomi členmi,

-

katedra tovaroznalectva a kvality tovaru bude zastúpená jedným členom,

-

katedra obchodného práva bude zastúpená jedným členom,

-

katedra informatiky obchodných firiem bude zastúpená jedným členom,

-

dekanát fakulty bude zastúpený jedným členom,

-

študentská časť akademickej obce fakulty bude zastúpená piatimi členmi.

5. Funkcia člena AS fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora a tajomníka fakulty.
6. Funkčné obdobie členov AS fakulty je štvorročné.
Článok 2
Vyhlásenie volieb
1. Voľby do AS fakulty sa uskutočnia v období posledných 30 dní funkčného obdobia AS
fakulty. Konkrétny termín a miesto konania volieb stanoví AS fakulty.
2. Voliť môžu len členovia akademickej obce fakulty.
3. Členom zamestnaneckej časti AS fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti jej
akademickej obce. Členom študentskej časti AS fakulty môže byť len člen študentskej časti
jej akademickej obce.
4. Členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sú vysokoškolskí učitelia a
výskumní zamestnanci zaradení na fakulte, ktorí sú s ňou v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas, vysokoškolskí učitelia, ktorí počas výkonu funkcie
rektora, prorektora alebo dekana pracujú na skrátený úväzok, ďalší zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním.
5. Členmi študentskej časti akademickej obce fakulty sú študenti zapísaní na študijných
programoch uskutočňovaných na fakulte.
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Článok 3
Volebné komisie
1. Pre voľby do zamestnaneckej časti AS fakulty sa ustanovuje volebná komisia pre voľby do
zamestnaneckej časti AS fakulty. Volebná komisia má troch členov. Členov a predsedu
volebnej komisie volí zamestnanecká časť AS fakulty spomedzi členov zamestnaneckej
časti akademickej obce fakulty. Zamestnanecká časť AS fakulty volí aj náhradníka za člena
volebnej komisie pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nemohol dostaviť
k voľbám. Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s akademickou funkciou rektora,
prorektora, prodekana, dekana a tajomníka fakulty; funkcia člena volebnej komisie je
nezlučiteľná s kandidatúrou do AS fakulty.
2. Pre voľby do študentskej časti AS fakulty sa ustanovuje volebná komisia pre voľby do
študentskej časti AS fakulty. Volebná komisia má troch členov. Predsedu volebnej komisie
volí študentská časť AS fakulty spomedzi členov študentskej časti akademickej obce
fakulty. Ostatných členov volebnej komisie si zvolí predseda spomedzi členov študentskej
časti akademickej obce fakulty. Aspoň jedným členom komisie musí byť člen AS fakulty.
Študentská časť AS fakulty volí aj náhradníka za člena volebnej komisie pre prípad, že by sa
niektorý z členov volebnej komisie nemohol dostaviť k voľbám. Funkcia člena volebnej
komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou do AS fakulty.
3. Voľby organizuje a riadi predseda príslušnej volebnej komisie.
4. Volebné komisie fakulty zverejnia najneskôr 10 dní pred termínom navrhovania kandidátov
podrobnejšie ustanovenia a pravidlá volieb do AS fakulty.
5. Za kandidáta do AS fakulty môže byť navrhnutý člen akademickej obce EU.
6. Kandidátov do AS fakulty navrhujú jednotlivé katedry fakulty, dekanát fakulty a študentský
parlament fakulty tak, že katedra marketingu navrhne 4 kandidátov, katedra
medzinárodného obchodu navrhne 4 kandidátov, katedra služieb a cestovného ruchu
navrhne 4 kandidátov, katedra tovaroznalectva a kvality tovaru navrhne 2 kandidátov,
katedra obchodné práva navrhne 2 kandidátov, katedra informatiky obchodných firiem
navrhne 2 kandidátov, dekanát fakulty navrhne 2 kandidátov z členov zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty.
7. Kandidátov do AS fakulty volia jednotlivé katedry fakulty a dekanát fakulty tajným
hlasovaním. Právo voliť má každý člen príslušnej katedry alebo pracovník dekanátu, ktorý
je zároveň členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Kandidovať za kandidáta
do AS fakulty za príslušnú katedru a dekanát má právo každý člen príslušnej katedry alebo
pracovník dekanátu, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena AS fakulty. Katedra alebo dekanát
musia navrhnúť za kandidátov tých členov katedry alebo pracovníkov dekanátu, ktorí získali
najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb. Návrh musí obsahovať
označenie pracoviska (katedra alebo dekanát), mená a priezviská kandidátov
v preferenčnom poradí. Návrh musí mať písomnú formu a musí byť k nemu priložené
písomné vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou, nie sú mu známe
prekážky zvoliteľnosti a jeho podpis.
8. Volebná komisia fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti AS fakulty zverejní zoznam
kandidátov v preferenčnom poradí za jednotlivé útvary uvedené v ods. 6 tohto článku
najneskôr tri pracovné dni pred dňom volieb.
9. Študentská časť akademickej obce fakulty podáva návrhy na kandidátov do študentskej časti
AS fakulty prostredníctvom Študentského parlamentu fakulty.
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10. Študentský parlament predloží zoznam všetkých kandidátov predsedovi volebnej komisie
fakulty pre voľby do študentskej časti AS fakulty, za študentskú časť akademickej obce
fakulty v abecednom poradí podľa ročníkov s uvedením mena a priezviska kandidáta.
11. Volebná komisia fakulty pre voľby do študentskej časti AS fakulty zverejní zoznam
kandidátov študentskej časti akademickej obce fakulty najneskôr tri pracovné dni pred dňom
volieb a zrealizuje voľby do študentskej časti AS fakulty oddelene od volieb do
zamestnaneckej časti AS fakulty.
Článok 4
Priebeh volieb
1. Voľby do AS fakulty sú priame s tajným hlasovaním. Volebné komisie fakulty pred začatím
volieb informujú členov akademickej obce fakulty o spôsobe úpravy hlasovacieho lístku.
2. Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená úprava hlasovacích lístkov.
3. Členovia AS fakulty sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov jednotlivými útvarmi
takto:
-

členov zamestnaneckej časti AS fakulty volia členovia zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty,

-

členov študentskej časti AS fakulty volia členovia študentskej časti akademickej
obce fakulty.

4. Každý, kto má právo voliť členov zamestnaneckej časti AS fakulty, obdrží od volebnej
komisie fakulty pre voľby do zamestnaneckej časti AS fakulty taký počet hlasovacích
lístkov, koľko útvarov navrhne svojich kandidátov. Na každom hlasovacom lístku budú
uvedení kandidáti za príslušný útvar fakulty v preferenčnom poradí spolu s uvedením mena,
priezviska a útvaru. Člen zamestnaneckej časti akademickej obce volí kandidáta tak, že
zakrúžkuje maximálne dvoch kandidátov, resp. jedného kandidáta, ktorým dáva svoj hlas.
Ak nezakrúžkuje nikoho alebo viacerých kandidátov, je volebný lístok neplatný. Na inak
upravený hlasovací lístok sa neprihliadne.
5. Člen študentskej časti akademickej obce volí kandidáta tak, že zakrúžkuje maximálne
piatich kandidátov, ktorým dáva svoj hlas. Ak nezakrúžkuje nikoho alebo viacerých
kandidátov, je volebný lístok neplatný. Na inak upravený hlasovací lístok sa neprihliadne.
6. Za členov AS fakulty budú zvolení tí kandidáti, ktorí z každého útvaru získajú najväčší
počet hlasov tak, aby sa zachovala štruktúra uvedená v článku 1 ods. 4 týchto zásad.
7. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov z daného útvaru za zamestnaneckú časť AS
fakulty má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na fakulte.
8. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov za študentskú časť AS fakulty sa uskutočnia
ďalšie kolá volieb iba z kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov tak, aby sa dodržalo
ustanovenie ods. 6 tohoto článku.
9. Výsledky volieb oznámi predseda príslušnej volebnej komisie fakulty písomne ihneď po
skončení volebného aktu predsedovi AS fakulty.
10. O priebehu a výsledku volieb vyhotovia volebné komisie fakulty protokol, ktorý spolu
s hlasovacími lístkami archivuje AS fakulty najmenej dve nasledujúce funkčné obdobia AS
fakulty.
11. Ustanovujúce zasadnutie AS fakulty zvolá predseda odstupujúceho AS fakulty po zvolení
zástupcov do AS fakulty.
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12. Ak zaniklo členovi AS fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia (ust. § 26 ods. 6
písm. b) až f) zákona o VŠ), zvolí v doplňovacích voľbách zodpovedajúca časť akademickej
obce na uvoľnené miesto nového člena AS fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. O doplňovacích voľbách
rozhoduje AS fakulty.
Článok 5
Voľby funkcionárov AS fakulty
1. AS fakulty na svojom prvom zasadnutí volí predsedu, prvého podpredsedu za
zamestnaneckú časť AS fakulty, druhého podpredsedu za študentskú časť AS fakulty,
zástupcu fakulty v Rade vysokých škôl a tajomníka AS fakulty.
2. Na voľbu predsedu a podpredsedov AS fakulty je potrebné, aby bola prítomná dvojtretinová
väčšina všetkých členov AS fakulty.
3. Voľby funkcionárov AS fakulty zabezpečuje trojčlenná volebná komisia zložená z členov
AS fakulty a schválená AS fakulty. Volebná komisia si volí predsedu.
4. Funkcionári AS fakulty sú volení spomedzi členov AS fakulty priamym a tajným
hlasovaním.
5. Každý člen AS fakulty má právo podať návrh na predsedu a podpredsedov AS fakulty, na
zástupcu fakulty v Rade VŠ a tajomníka AS fakulty, a to písomne alebo ústne. Predseda
odstupujúceho AS fakulty prerokuje s navrhnutými súhlas s ich kandidatúrou.
6. Kandidáti majú možnosť vystúpiť pred AS fakulty so svojimi predstavami o práci AS
fakulty.
7. Voľba funkcionárov AS fakulty môže byť jednokolová, dvojkolová alebo trojkolová.
Predsedu AS fakulty, zástupcu fakulty v Rade VŠ a tajomníka AS fakulty volí AS fakulty.
Prvého podpredsedu AS fakulty za zamestnaneckú časť volí zamestnanecká časť AS
fakulty. Druhého podpredsedu za študentskú časť AS fakulty volí študentská časť AS
fakulty. Nezvolený kandidát na predsedu AS fakulty, ktorý sa vo voľbách umiestnil na
druhom mieste, sa stáva kandidátom na podpredsedu AS fakulty.
8. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS
fakulty, na ktorom bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta. Člen
AS fakulty zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje, a hlasovací
lístok vhodí do volebnej urny. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný.
9. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS
fakulty.
10. Ak pri voľbe z viacerých kandidátov nedosiahne ani jeden nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS fakulty, volebná komisia pripraví druhé kolo volieb.
11. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak podľa
kritéria najvyššieho počtu hlasov nie je možné jednoznačne vybrať dvoch kandidátov, do
druhého kola postupujú všetci tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ak je počet
týchto kandidátov menší ako dvaja, do druhého kola postupujú aj všetci tí kandidáti, ktorí
získali druhý najvyšší počet hlasov.
12. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS fakulty.
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13. V treťom kole je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS fakulty.
14. Ak ani v treťom kole volieb nie sú zvolení funkcionári AS fakulty, volebná komisia pripraví
nové voľby.
15. Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS fakulty a
dekana fakulty.
16. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápis, ktorý zverejní a spolu
s hlasovacími lístkami archivuje AS fakulty počas celého funkčného obdobia.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Meniť a dopĺňať text Zásad volieb do Akademického senátu Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave možno len formou písomných dodatkov schválených
v celom rozsahu AS fakulty. Zmeny a doplnky textu navrhuje predseda AS fakulty.
2. Zásady volieb do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave boli prerokované a schválené v AS fakulty 21. mája 2008.
3. Zásady volieb do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave nadobúdajú platnosť 21. mája 2008 a účinnost 1. júna 2008. Súčasne strácajú
platnosť a účinnosť Zásady volieb do Akademického senátu Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave schválené v AS fakulty 23. februára 2004.

doc. Ing. Alica Lacková, CSc.
predsedníčka Akademického senátu
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
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