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Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „zásady volieb“) sú vnútorný predpis Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „fakulta“ alebo „FM UK“), vydaný 

podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 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 

o vysokých školách“) a podľa čl. 13 ods. 6 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Fakulty managementu (ďalej len „Štatút FM UK“). 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Tieto zásady volieb upravujú zloženie Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „akademický senát fakulty“) funkčné 

obdobie členov akademického senátu fakulty, spôsob volieb do akademického senátu 

fakulty, odvolanie členov akademického senátu fakulty a postup pri dopĺňaní nových 

členov akademického senátu fakulty na uvoľnené mandáty. 

(2) Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.
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(3) Akademický senát fakulty a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci 

fakulty. Pri výkone svojej funkcie sú členovia akademického senátu fakulty viazaní 

len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi 

univerzity a vnútornými predpismi fakulty, pričom dbajú na záujmy fakulty ako celku. 

Čl. 2 

Zloženie akademického senátu fakulty 

(1) Akademický senát fakulty je tvorený z členov akademickej obce fakulty. Akademický 

senát fakulty sa skladá z 15 volených zástupcov akademickej obce fakulty. 

(2) Akademický senát fakulty tvoria dve časti: 

a) zamestnanecká časť akademického senátu fakulty, 

b) študentská časť akademického senátu fakulty. 

(3) Zamestnaneckú časť akademického senátu fakulty tvorí desať členov. Funkčné obdobie 

členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je štvorročné. 

(4) Študentskú časť akademického senátu fakulty tvorí päť členov. Funkčné obdobie členov 

študentskej časti akademického senátu fakulty je štvorročné. 

(5) Funkčné obdobie členov študentskej časti akademického senátu fakulty nemusí byť 

totožné s funkčným obdobím členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. 

Čl. 3 

Volebná komisia 

(1) Pre voľby do akademického senátu fakulty sa ustanovuje volebná komisia fakulty pre 

voľby do akademického senátu fakulty (ďalej len „volebná komisia“). Volebná komisia 

má dvoch členov zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a jedného člena zo 

študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(2) Členov volebnej komisie zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty volí 

zamestnanecká časť akademického senátu fakulty spomedzi členov zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty. Člena volebnej komisie zo študentskej časti akademickej obce 
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fakulty volí študentská časť akademického senátu fakulty spomedzi členov študentskej 

časti akademickej obce fakulty. 

(3) Volebná komisia si volí tajným hlasovaním predsedu z členov zamestnaneckej časti 

volebnej komisie. Zamestnanecká časť akademického senátu fakulty volí jedného 

náhradníka za člena volebnej komisie zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil k voľbám. Študentská 

časť akademického senátu fakulty volí jedného náhradníka za člena volebnej komisie zo 

študentskej časti akademickej obce fakulty, pre prípad, že by sa člen volebnej komisie 

nedostavil k voľbám. 

(4) Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana, rektora, 

prorektora. Funkcia člena volebnej komisie zamestnancov je nezlučiteľná s funkciou 

rektora, prorektora, dekana, prodekana a s kandidatúrou do akademického senátu fakulty.2 

(5) Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu volieb až do 

ukončenia sčítania hlasov. 

(6) Na prijatie platného uznesenia volebnej komisie sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch jej 

členov. 

(7) Volebná komisia zisťuje a vyhlasuje výsledok volieb do zamestnaneckej časti 

akademického senátu fakulty a študentskej časti akademického senátu fakulty. 

(8) Tajomník akademického senátu fakulty doručí návrhy kandidátov za členov 

akademického senátu fakulty predsedovi volebnej komisie spravidla najneskôr desať dní 

pred konaním volieb. 

DRUHÁ ČASŤ 

ZÁSADY VOLIEB DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO 

SENÁTU FAKULTY 

Čl. 4 

Volebné právo 

(1) Členovia zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia desiatich členov 

akademického senátu fakulty v priamych tajných voľbách na obdobie štyroch rokov, 

pokiaľ nejde o doplňujúce voľby.
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(2) Členom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
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(3) Členmi zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sú vysokoškolskí učitelia 

a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 

pracovný čas.
5
 Rektor, prorektori a dekani sú členmi akademickej obce fakulty, ak mali 

s fakultou v čase ustanovenia do funkcie uzatvorený pracovný pomer na ustanovený 

týždenný pracovný čas alebo ak majú na fakulte uzatvorený pracovný pomer.
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(4) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana, 

tajomníka fakulty, rektora, prorektora a kvestora univerzity.
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(5) Zvolení sú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty. 

(6) V prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých kandidátov, rozhodne o platne zvolenom 

kandidátovi opakovaná voľba; ak táto nerozhodne, rozhodne žreb. Opakovanú voľbu 

                                                           
2
 Čl. 10 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK. 

3
 § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 11 ods. 4 Štatútu FM UK. 

4
 § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách. 

5
 Čl. 9 ods. 2 Štatútu FM UK. 

6
 Čl. 9 ods. 3 Štatútu FM UK. 

7
 Čl. 12 ods. 4 Štatútu FM UK. 
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vyhlási predsedníctvo akademického senátu fakulty tak, aby sa vykonala do piatich dní 

odo dňa volieb. Opakovanej voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili 

volieb a na zvoliteľné miesto získali rovnaký počet hlasov. Žrebovanie vykoná volebná 

komisia. 

Čl. 5 

Navrhovanie kandidátov za členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty 

(1) Kandidovať do akademického senátu fakulty má právo každý vysokoškolský učiteľ alebo 

výskumný pracovník, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

a neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu fakulty. 

(2) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta 

na člena akademického senátu fakulty ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena 

akademického senátu fakulty). 

(3) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidátov 

na člena akademického senátu fakulty aj viacerých členov akademickej obce fakulty. 

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za kandidáta 

na člena akademického senátu fakulty aj samého seba. 

(4) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty dodajú návrhy najmenej 

desiatich kandidátov z radov zamestnaneckej časti akademickej obce. 

Čl. 6 

(1) Návrh kandidáta na člena akademického senátu fakulty musí mať písomnú formu, musí 

byť v ňom jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za člena Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. Z návrhu musí 

vyplývať, ktorý člen/ktorí členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty návrh 

podáva/podávajú, a ktorého člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

navrhuje/navrhujú. 

(2) V jednom návrhu možno navrhnúť jedného kandidáta. Návrh musí obsahovať čestné 

vyhlásenie kandidáta, že neexistuje u neho prekážka pri zastávaní funkcie člena 

akademického senátu fakulty. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom/navrhovateľmi 

a musí byť k nemu súčasne pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí 

so svojou kandidatúrou. 

(3) Návrhy sa podávajú tajomníkovi akademického senátu fakulty najneskôr v lehote (vrátane 

presnej hodiny) určenej predsedníctvom akademického senátu fakulty, ktorá by mala 

spravidla končiť desať dní pred dňom konania volieb, a to prostredníctvom podateľne 

fakulty, alebo osobne tajomníkovi akademického senátu fakulty. 

(4) Ak návrh nespĺňa náležitosti podľa predchádzajúcich odsekov, prípadne ďalšie zákonné 

náležitosti, a podaný návrh má z týchto dôvodov také vady, ktoré sú podľa volebnej 

komisie podstatné, na tento návrh sa neprihliada. O tom rozhodne volebná komisia. Proti 

tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. Volebná komisia môže 

rozhodnúť, že návrh, ktorý síce má vady, nemá však podstatné vady, sa považuje za návrh 

podľa predchádzajúcich odsekov. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný 

prostriedok. 

Čl. 7 

Termín a miesto konania volieb 

(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty 

najneskôr 14 dní pred skončením funkčného obdobia členov akademického senátu fakulty 
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tak, aby sa voľby uskutočnili len vo výučbovej časti akademického roka (ďalej len „deň 

konania volieb“). Ak je v poslednom z ročníkov štúdia skrátené výučbové obdobie 

akademického roka, na toto skrátenie sa neprihliada. 

(2) Predsedníctvo akademického senátu fakulty vyhlási deň konania volieb najneskôr 20 dní 

pred týmto dňom konania volieb. 

(3) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na adrese Odbojárov 10 v Bratislave. 

(4) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno 

a sídlo tajomníka akademického senátu fakulty, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov 

a čas, dokedy je možné tieto návrhy podávať. 

(5) Deň, čas, miesto konania volieb a kandidátna listina musia byť zverejnené najmä 

na vývesnej tabuli/úradnej výveske/informačnej tabuli senátu fakulty a na webovom sídle 

akademického senátu fakulty v rámci webového sídla fakulty najneskôr tri dni pred dňom 

konania volieb. 

Čl. 8 

Doplňujúce voľby 

(1) Doplňujúce voľby sa konajú: 

a) na uvoľnené miesto člena akademického senátu fakulty, ktorému členstvo zaniklo 

pred skončením jeho funkčného obdobia, 

b) na miesto člena akademického senátu fakulty, ktorého mandát zostal po voľbách 

neobsadený. 

(2) Zamestnanecká časť akademickej obce zvolí za dodržania podmienok týchto zásad volieb, 

pričom lehoty uvedené v čl. 4 ods. 6, čl. 6 ods. 3 a v čl. 7 ods. 2 sa skracujú na polovicu. 

(3) Voľby vyhlási predsedníctvo akademického senátu fakulty do 28 dní odo dňa zániku 

členstva v akademickom senáte fakulty, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej 

časti semestra. Inak ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti 

semestra. 

(4) Ak v doplňujúcich voľbách vyhlásených podľa odseku 2 nebol predložený návrh na 

kandidáta na člena akademického senátu fakulty, alebo predložený návrh v súlade 

s čl. 6 ods. 4 nespĺňa náležitosti, predsedníctvo akademického senátu fakulty zruší 

vyhlásené doplňujúce voľby a vyhlási opakované doplňujúce voľby do 28 dní odo dňa, 

kedy sa doplňujúce voľby mali konať, ak je ich možné uskutočniť ešte vo výučbovej časti 

semestra. Inak ich vyhlási do 14 dní od začiatku nasledujúcej výučbovej časti semestra. 

(5) Ak predsedníctvo akademického senátu fakulty vyhlási opakované doplňujúce voľby 

podľa ods. 3, môže zároveň rozhodnúť, že ak ani v opakovaných doplňujúcich voľbách 

nebude predložený návrh na kandidáta na člena akademického senátu fakulty, alebo 

predložený návrh v súlade s čl. 6 ods. 4 nebude spĺňať náležitosti, predsedníctvo 

akademického senátu fakulty ďalšie opakované doplňujúce voľby na uvoľnené miesto 

nevyhlási, a uvoľnené miesto člena akademického senátu fakulty zostane do skončenia 

funkčného obdobia akademického senátu fakulty neobsadené. 

(6) Funkčné obdobie člena akademického senátu fakulty zvoleného v doplňujúcich voľbách 

začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb.8 

Čl. 9 

Hlasovacie lístky 

(1) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu fakulty zabezpečí 

vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok je označený a 

podpísaný aspoň dvoma členmi volebnej komisie. 
                                                           
8
 Čl. 14 ods. 4 Štatútu FM UK. 
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(2) Hlasovací lístok je zostavený tak, že kandidáti sú uvedení v abecednom poradí ich 

priezvisk (začína písmenom A) a sú označení poradovým číslom, priezviskom, menom, 

titulom/titulmi. 

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, spôsob jeho 

správneho vyplnenia a ochranné označenie. 

(4) Referát ľudských zdrojov fakulty pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie v čase 

určenom predsedom volebnej komisie zoznam všetkých vysokoškolských učiteľov 

a výskumných pracovníkov zamestnaných na fakulte na ustanovený týždenný pracovný 

čas. 

Čl. 10 

Agitácia v prospech kandidátov 

(1) Agitácia v prospech alebo neprospech kandidáta sa môže vykonávať akýmkoľvek 

vhodným spôsobom, avšak v súlade s platnými právnymi predpismi, platnými vnútornými 

predpismi univerzity a fakulty a dobrými mravmi, a nesmie poškodzovať práva 

a oprávnené záujmy tretích osôb. 

(2) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu vzdelávacích činností 

(prednášok, seminárov, cvičení, konzultácií), skúšok, štátnych skúšok alebo iných foriem 

pedagogického procesu. 

(3) V prípade, ak kandidát poruší svoje povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2, môže 

volebná komisia z podnetu člena zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

po vypočutí si zúčastnených strán zrušiť kandidatúru kandidáta vo voľbách. 

(4) Podnet podľa ods. 3 možno podať volebnej komisii najneskôr do začatia hlasovania. 

Na neskôr podané podnety sa neprihliada. 

(5) Ak volebná komisia zruší kandidatúru podľa odseku 3, vyčiarkne kandidáta z kandidátnej 

listiny a z hlasovacích lístkov. 

Čl. 11 

Priebeh volieb 

(1) Voľby vedie predseda volebnej komisie. Osoby, ktoré sa v priebehu hlasovania zdržujú 

vo volebnej miestnosti a v jej okolí, sú povinné nenarúšať priebeh volieb a rešpektovať 

pokyny predsedu volebnej komisie zamestnancov. Osoby, ktoré rušia priebeh volieb, 

môže volebná komisia z volebnej miestnosti vykázať. 

(2) Pred začatím volieb predseda volebnej komisie verejne v prítomnosti ostatných členov 

volebnej komisie skontroluje, či je volebná urna prázdna a zapečatí ju, objasní spôsob 

úpravy hlasovacieho lístka a vyhlási voľby za začaté. 

(3) Ako prví volia členovia volebnej komisie. 

(4) Volebná komisia vydá oprávnenému voličovi proti podpisu do prezenčnej listiny jeden 

hlasovací lístok s menami kandidátov z radov zamestnaneckej časti akademickej obce 

fakulty. 

(5) Každý oprávnený volič má iba jeden hlas. 

(6) Voľba sa vykonáva vhodením upraveného hlasovacieho lístka do volebnej urny 

v prítomnosti volebnej komisie zamestnancov. Člen zamestnaneckej časti akademickej 

obce fakulty volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo najviac desiatich 

kandidátov. Ak nie je v príslušnej časti hlasovacieho lístka zakrúžkované žiadne poradové 

číslo, alebo ich je zakrúžkovaných viac ako desať, je hlasovací lístok v príslušnej časti 

neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. 

(7) V prípadoch hodných osobitného zreteľa si oprávnený volič môže proti podpisu 

do prezenčnej listiny vyzdvihnúť hlasovací lístok už skôr (avšak najskôr po zverejnení 



7 

kandidátnej listiny) u predsedu volebnej komisie. Hlasovací lístok upravený podľa zásad 

v ods. 6 sa vloží do zalepenej obálky označenej odtlačkom pečiatky fakulty. Na obálku 

napíše oprávnený volič svoje meno a splnomocnenie pre osobu, ktorá doručí obálku 

v čase volieb do volebnej miestnosti, v ktorej z nej vyberie už pripravený hlasovací lístok 

a tento vhodí do volebnej urny. Obálka so splnomocnením zostane volebnej komisii ako 

doklad o odlišnom spôsobe volieb. 

(8) Po uplynutí času stanoveného predsedníctvom akademického senátu fakulty vyhlási 

predseda volebnej komisie hlasovanie za skončené. 

(9) Po skončení hlasovania otvorí volebná komisia volebnú urnu a spočíta odovzdané hlasy. 

Všetky hlasovacie lístky, ktoré sa nachádzali vo volebnej urne, vloží následne do obálky, 

ktorá sa ihneď zapečatí. Zapečatenú obálku podpíšu všetci členovia volebnej komisie. 

(10) O priebehu hlasovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje: 

a) deň, čas a miesto konania volieb, 

b) mená, priezviská a tituly členov volebnej komisie, 

c) priezviská, mená a tituly kandidátov, 

d) výsledky úkonov volebnej komisie pred začatím volieb podľa odseku 2, 

e) počet vydaných hlasovacích lístkov, 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov, 

h) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov, 

i) výrok, či sa voľby uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi fakulty, univerzity 

a právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

j) výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry podľa čl. 10 ods. 3 a 5, 

k) konštatovanie platnosti volieb, 

l) iné skutočnosti, ak tak rozhodne volebná komisia. 

(11) Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. Ak niektorý člen volebnej komisie 

odoprie zápisnicu podpísať, je povinný podať námietky podľa odseku 13. 

(12) Zápisnicu po podpísaní verejne prečíta predseda volebnej komisie a zverejní ju na 

vývesnej tabuli/úradnej výveske/informačnej tabuli akademického senátu fakulty. 

Tajomník akademického senátu fakulty zabezpečí zverejnenie zápisnice aj na webovom 

sídle fakulty. Zverejnenie podľa prvej a druhej vety sa uskutoční najneskôr do piatich dní 

odo dňa konania volieb. 

(13) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty je oprávnený podať 

voči zneniu zápisnice alebo voľbám písomné námietky. Toto právo majú tiež všetci 

členovia volebnej komisie. Námietky je možné podať po prečítaní zápisnice do dvoch dní 

od skončenia hlasovania. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. O námietkach 

rozhodne predsedníctvo akademického senátu fakulty. Rozhodnutie predsedníctva 

akademického senátu fakulty o námietkach je konečné, nemožno proti nemu podať žiadny 

opravný prostriedok. 

(14) Ak predsedníctvo akademického senátu fakulty dospeje k názoru, že námietky podľa 

odseku  13 sú dôvodné a predmetné porušenie týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatným 

spôsobom výsledok volieb, zruší voľby a vyhlási nové voľby. 

(15) Úkony volebnej komisie pred, počas a po skončení volieb sú verejné, okrem úkonov 

podľa odseku 9, na ktorých vykonanie môže dohliadať člen alebo členovia predsedníctva 

akademického senátu fakulty. Prítomný pri úkonoch podľa odseku 9 môžu byť aj 

náhradníci za členov volebnej komisie. Prítomný pri úkonoch podľa odseku 9 môže byť aj 

ten člen volebnej komisie, na ktorého miesto vo volebnej komisii z dôvodu jeho 

neprítomnosti na začiatku volieb nastúpil náhradník. 

(16) Volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu fakulty 

osvedčenie o zvolení na prvom zasadnutí akademického senátu fakulty. Predseda volebnej 
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komisie odovzdá zápisnicu o priebehu hlasovania spolu s hlasovacími lístkami 

zalepenými v obálke predsedovi akademického senátu fakulty, ktorý zabezpečí ich 

archivovanie. 

(17) Archivácia hlasovacích lístkov sa spravuje osobitnými predpismi. 

Čl. 12 

Odvolanie z funkcie 

(1) Návrh na odvolanie člena zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže podať 

najmenej jedna tretina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty alebo 

polovica členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. 

(2) Pri odvolávaní z funkcie člena akademického senátu fakulty sa články 3, 7, 9 a 11 použijú 

primerane. 

(3) Člen zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je odvolaný, ak za jeho odvolanie 

hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov zamestnaneckej časti akademickej obce 

fakulty. 

Čl. 13 

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia 

Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb, alebo sa vyskytne 

situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb, výklad uskutoční a postup stanoví 

predsedníctvo akademického senátu fakulty. 

TRETIA ČASŤ 

ZÁSADY VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY 

Čl. 14 

Volebné právo 

(1) Študenti dennej a externej formy bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

na fakulte volia piatich členov senátu priamym tajným hlasovaním na funkčné obdobie 

štyroch rokov, pokiaľ nejde o doplňujúce voľby. 

(2) Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti 

akademickej obce fakulty.
9
 

(3) Zvolení sú kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov študentskej časti 

akademickej obce fakulty. 

(4) Externí doktorandi, ktorí sú zároveň zamestnancami na fakulte, a sú členmi 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, ako aj ďalší zamestnanci fakulty, ktorí sú 

členmi zamestnaneckej obce fakulty, môžu voliť a byť volení iba vo voľbách vyhlásených 

do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty. Volebná komisia im nesmie 

dovoliť, aby volili a boli volení aj vo voľbách vyhlásených do študentskej časti 

akademického senátu fakulty. 

(5) V prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých kandidátov (ak nejde o prípad, keď sú 

dvaja kandidáti zvolení na dve miesta v senáte), rozhodne o platne zvolenom kandidátovi 

opakovaná voľba; ak táto nerozhodne, rozhodne žreb. Opakovanú voľbu vyhlási 

predsedníctvo akademického senátu fakulty tak, aby sa vykonala do piatich dní odo dňa 

volieb. Opakovanej voľby sa môžu zúčastniť iba tí kandidáti, ktorí sa zúčastnili volieb 

                                                           
9
 § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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a na zvoliteľné miesto získali rovnaký počet hlasov. Žrebovanie vykoná volebná komisia 

študentov. 

Čl. 16 

Navrhovanie kandidátov za členov študentskej časti akademického senátu fakulty 

(1) Právo navrhovať kandidáta na funkciu člena akademického senátu fakulty člen 

akademickej obce z radov študentov fakulty. Navrhnúť môže kandidáta/kandidátov, 

ktorého má zároveň právo voliť. Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty 

môže navrhnúť za kandidáta na člena akademického senátu fakulty aj samého seba. 

(2) Návrh kandidáta na člena akademického senátu fakulty musí mať písomnú formu, musí 

byť v ňom jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za člena Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu. Z návrhu musí 

vyplývať, ktorý člen/ktorí členovia študentskej časti akademickej obce fakulty návrh 

podáva/podávajú, a ktorého člena študentskej časti akademickej obce fakulty 

navrhuje/navrhujú (vrátane ročníka a stupňa štúdia). 

(3) Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom/navrhovateľmi a musí byť k nemu súčasne 

pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. 

(4) Návrhy sa podávajú tajomníkovi akademického senátu fakulty najneskôr v lehote (vrátane 

presnej hodiny) určenej predsedníctvom akademického senátu fakulty, ktorá by mala 

spravidla končiť desať dní pred dňom konania volieb, a to prostredníctvom podateľne 

fakulty, alebo osobne tajomníkovi akademického senátu fakulty. 

(5) Návrh, ktorý nie je v súlade s ods. 1 až 4, nie je návrhom podaným podľa týchto zásad 

volieb, a nebude sa naň prihliadať. Rozhodne o tom vždy volebná komisia študentov; toto 

rozhodnutie je konečné, nemožno proti nemu podať žiadny opravný prostriedok. 

(6) Predseda volebnej komisie študentov zverejní mená kandidátov, ktorí splnili všetky 

podmienky pre ich kandidatúru. 

Čl. 17 

Termín a miesto konania volieb 

(1) Deň, čas a miesto konania volieb vyhlasuje predsedníctvo akademického senátu fakulty 

najneskôr 14 dní pred skončením funkčného obdobia členov študentskej časti 

akademického senátu fakulty tak, aby sa voľby uskutočnili len vo výučbovej časti 

akademického roka (ďalej len „deň konania volieb“). Ak je v poslednom z ročníkov štúdia 

skrátené výučbové obdobie akademického roka, na toto skrátenie sa neprihliada. 

(2) Predsedníctvo akademického senátu fakulty vyhlási deň konania volieb najneskôr 20 dní 

pred týmto dňom konania volieb. 

(3) Voľby sa konajú vždy v priestoroch fakulty na adrese Odbojárov 10 v Bratislave. 

(4) Pri určení času a miesta konania volieb, predsedníctvo akademického senátu fakulty 

zohľadní študijný harmonogram členov volebnej komisie študentov. 

(5) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno 

a sídlo tajomníka akademického senátu fakulty, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov 

a čas, dokedy je možné tieto návrhy podávať. 

(6) Deň, čas, miesto konania volieb a kandidátna listina musia byť zverejnené najmä 

na vývesnej tabuli/úradnej výveske/informačnej tabuli senátu fakulty a na webovom sídle 

akademického senátu fakulty v rámci webového sídla fakulty najneskôr tri dni pred dňom 

konania volieb. 
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Čl. 18 

Doplňujúce voľby 

(1) Doplňujúce voľby sa konajú: 

a) na uvoľnené miesto člena akademického senátu fakulty, ktorému členstvo zaniklo 

pred skončením jeho funkčného obdobia, 

b) na miesto člena akademického senátu fakulty, ktorého mandát zostal po voľbách 

neobsadený. 

(2) O doplňujúcich voľbách do študentskej časti akademického senátu fakulty rozhoduje 

predsedníctvo akademického senátu fakulty. 

(3) Na uvoľnené miesto člena študentskej časti akademického senátu fakulty sa volí 

v doplňujúcich voľbách z kandidátov za člena senátu za dodržania podmienok týchto 

zásad volieb, hlavne článku 14, pričom lehoty uvedené v čl. 3 ods. 8, čl. 16 ods. 4 a v čl. 

17 ods. 2 sa skracujú na polovicu. 

(4) Funkčné obdobie člena študentskej časti akademického senátu fakulty zvoleného 

v doplňujúcich voľbách trvá do konca funkčného obdobia pôvodného člena študentskej 

časti akademického senátu fakulty, za ktorého bol na uvoľnené miesto v doplňujúcich 

voľbách zvolený. 

(5) Funkčné obdobie člena akademického senátu fakulty zvoleného v doplňujúcich voľbách 

začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb.10 

Čl. 19 

Hlasovacie lístky 

(1) Predseda volebnej komisie spolu s tajomníkom akademického senátu fakulty zabezpečí 

vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok je označený a 

podpísaný aspoň dvoma členmi volebnej komisie. 

(2) Hlasovací lístok je zostavený tak, že kandidáti sú uvedení v abecednom poradí ich 

priezvisk (začína písmenom A) a sú označení poradovým číslom, priezviskom, menom, 

titulom/titulmi. 

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum ich konania, spôsob jeho 

správneho vyplnenia a ochranné označenie. 

(4) Študijné oddelenie fakulty pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie v čase 

určenom predsedom volebnej komisie zoznam všetkých študentov (okrem študentov, ktorí 

majú prerušené štúdium) dennej a externej formy bakalárskeho štúdia a magisterského 

štúdia podľa jednotlivých ročníkov. 

(5) Referát doktorandského štúdia fakulty pripraví na požiadanie predsedu volebnej komisie 

v čase určenom predsedom volebnej komisie zoznam všetkých študentov (okrem 

študentov, ktorí majú prerušené štúdium) dennej a externej formy doktorandského štúdia 

podľa jednotlivých ročníkov. 

Čl. 20 

Agitácia v prospech kandidátov 

(1) Agitácia v prospech alebo neprospech kandidáta sa môže vykonávať akýmkoľvek 

vhodným spôsobom, avšak v súlade s platnými právnymi predpismi, platnými vnútornými 

predpismi univerzity a fakulty a dobrými mravmi, a nesmie poškodzovať práva 

a oprávnené záujmy tretích osôb. 

                                                           
10

 Čl. 14 ods. 4 Štatútu FM UK. 
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(2) Agitácia v prospech kandidátov sa nesmie uskutočňovať v priebehu vzdelávacích činností 

(prednášok, seminárov, cvičení, konzultácií), skúšok, štátnych skúšok alebo iných foriem 

pedagogického procesu. 

(3) Agitácia v prospech alebo neprospech kandidáta sa nesmie uskutočňovať na miestach 

a v priestoroch, v ktorých to zakázal dekan fakulty. 

(4) Zakazuje sa poškodzovať agitačné prostriedky, najmä plagáty kandidátov. 

(5) V prípade, ak kandidát poruší svoje povinnosti ustanovené v odsekoch 1 až 3, môže 

volebná komisia z podnetu člena študentskej časti akademickej obce fakulty po vypočutí 

si zúčastnených strán zrušiť kandidatúru kandidáta vo voľbách. 

(6) Podnet podľa odseku 5 možno podať volebnej komisii najneskôr do začatia hlasovania. 

Na neskôr podané podnety sa neprihliada. 

(7) Ak volebná komisia zruší kandidatúru podľa odseku 5, vyčiarkne kandidáta z kandidátnej 

listiny a z hlasovacích lístkov. 

(8) Kandidáti sú povinní zabezpečiť odstránenie agitačných prostriedkov propagujúcich 

ich osobu do siedmich dní od konania volieb. 

Čl. 21 

Priebeh volieb 

(1) Voľby vedie predseda volebnej komisie. 

(2) Pred začatím volieb predseda volebnej komisie verejne v prítomnosti ostatných členov 

volebnej komisie skontroluje, či je volebná urna prázdna a zapečatí ju, objasní spôsob 

úpravy hlasovacieho lístka a vyhlási voľby za začaté. 

(3) Ako prvý volí člen volebnej komisie. 

(4) Osoby, ktoré sa v priebehu hlasovania zdržujú vo volebnej miestnosti a v jej okolí, sú 

povinné nenarúšať priebeh volieb a rešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie. 

Osoby, ktoré rušia priebeh volieb, môže volebná komisia z volebnej miestnosti vykázať 

a v obzvlášť závažných prípadoch môže podať podnet na disciplinárne potrestanie týchto 

osôb. 

(5) Volebná komisia vydá oprávnenému voličovi po preukázaní sa dokladom totožnosti proti 

podpisu do prezenčnej listiny jeden hlasovací lístok s menami kandidátov z radov 

študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(6) Každý oprávnený volič má iba jeden hlas. 

(7) Voľba sa vykonáva vhodením upraveného hlasovacieho lístka do volebnej urny 

v prítomnosti volebnej komisie študentov. Člen študentskej časti akademickej obce 

fakulty volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo najviac piatich kandidátov. 

Ak nie je v príslušnej časti hlasovacieho lístka zakrúžkované žiadne poradové číslo, alebo 

ich je zakrúžkovaných viac ako päť, je hlasovací lístok v príslušnej časti neplatný. Na iné 

úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada. 

Čl. 22 

Zisťovanie výsledkov volieb 

(1) Predseda volebnej komisie vyhlási voľby za skončené v čase určenom podľa čl. 17 ods. 1 

a volebná komisia okamžite pristúpi k zisťovaniu výsledkov volieb. 

(2) Pri sčítaní hlasov sa môžu vo volebnej miestnosti okrem členov volebnej komisie 

zdržiavať iba člen/členovia predsedníctva akademického senátu fakulty, ktorí môže/môžu 

byť poverený/poverení vykonávaním dohľadu nad voľbami; ďalej náhradníci za členov 

volebnej komisie; člen volebnej komisie, na ktorého miesto vo volebnej komisii z dôvodu 

jeho neprítomnosti na začiatku volieb nastúpil náhradník. Predseda volebnej komisie preto 
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vyzve všetky ostatné osoby, aby opustili volebnú miestnosť a počkali pred ňou za 

zavretými dverami na vyhlásenie výsledkov volieb. 

(3) Volebná komisia spočíta počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre každého kandidáta 

a počet platných hlasovacích lístkov pre každého kandidáta. 

(4) Po sčítaní hlasov predseda volebnej komisie navrhne, aby volebná komisia prijala 

hlasovaním návrh uznesenia v tomto znení: „Volebná komisia fakulty pre voľby do 

študentskej časti akademického senátu fakulty vyhlasuje, že voľby členov senátu sa 

uskutočnili v zmysle štatútu fakulty a ostatných vnútorných predpisov fakulty, v súlade 

s vnútornými predpismi univerzity a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Do 

akademického senátu fakulty boli právoplatne zvolení ...“ 

(5) O priebehu, hlasovaní a výsledkoch volieb vyhotoví člen volebnej komisie poverený 

predsedom volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb do študentskej časti 

akademického senátu fakulty, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.  

(6) V zápisnici sa najmä uvedie: 

c) deň, čas, miesto a označenie volieb do študentskej časti akademického senátu fakulty, 

d) priezviská, mená a tituly kandidátov, 

e) počet vydaných hlasovacích lístkov, 

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

g) počet neplatných hlasovacích lístkov, 

h) počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov, 

i) priezviská, mená a tituly kandidátov zvolených za členov študentskej časti 

akademického senátu fakulty, 

j) uznesenie podľa odseku 4, 

k) výrok a odôvodnenie zrušenia kandidatúry kandidáta podľa čl. 20 ods. 5 a 7. 

(7) Predseda volebnej komisie doručí zápisnicu z volieb spolu s hlasovacími lístkami 

v zalepenej obálke do piatich dní odo dňa konania volieb predsedovi akademického senátu 

fakulty, ktorý zabezpečí ich archivovanie. 

(8) Archivácia hlasovacích lístkov sa spravuje osobitnými predpismi. 

(9) Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice na vývesnej tabuli/úradnej 

výveske/informačnej tabuli senátu fakulty aj na webovom sídle fakulty. Zverejnenie podľa 

prvej a druhej vety sa uskutoční najneskôr do piatich dní odo dňa konania volieb. 

(10) Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty je oprávnený podať voči zneniu 

zápisnice alebo voľbám písomné námietky. Toto právo majú tiež všetci členovia volebnej 

komisie. Námietky je možné podať po prečítaní zápisnice do dvoch dní od skončenia 

hlasovania. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. O námietkach rozhodne 

predsedníctvo akademického senátu fakulty. Rozhodnutie predsedníctva akademického 

senátu fakulty o námietkach je konečné, nemožno proti nemu podať žiadny opravný 

prostriedok. 

(11) Ak predsedníctvo akademického senátu fakulty dospeje k názoru, že námietky podľa 

odseku  10 sú dôvodné a predmetné porušenie týchto zásad volieb ovplyvnilo podstatným 

spôsobom výsledok volieb, zruší voľby a vyhlási nové voľby. Ak námietky smerujú proti 

zneniu zápisnice o spočítaní a sú dôvodné, predsedníctvo akademického senátu fakulty 

im vyhovie a znenie namietanej zápisnice zmení. Ak sú námietky nedôvodné, 

predsedníctvo akademického senátu fakulty ich zamietne. Predsedníctvo akademického 

senátu fakulty rozhoduje o námietkach po vypočutí namietateľov. 

Čl. 23 

Oznámenie výsledku volieb 

(1) Predseda volebnej komisie vyhlási verejne výsledky volieb po spočítaní hlasov a prijatí 

uznesenia volebnej komisie vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. 
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(2) Volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za členov akademického senátu fakulty 

osvedčenie o zvolení na prvom zasadnutí akademického senátu fakulty. 

Čl. 24 

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia 

Ak vzniknú problémy s výkladom ustanovení týchto zásad volieb, alebo sa vyskytne 

situácia, ktorá nie je upravená v týchto zásadách volieb, výklad uskutoční a postup stanoví 

predsedníctvo akademického senátu fakulty. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K ZÁSADÁM 

VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY 

Čl. 25 

(1) Doterajšie volebné zásady a poriadky do akademického senátu fakulty, pravidlá volieb 

do akademického senátu fakulty a dodatky k volebným poriadkom do akademického 

senátu fakulty strácajú platnosť i účinnosť dňom prijatia týchto zásad volieb. 

(2) Akékoľvek doterajšie uznesenia akademického senátu fakulty alebo iné akty 

akademického senátu fakulty, ktorým sa ustanovovala stála volebná komisia, strácajú 

platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto zásad volieb. 

Akékoľvek doterajšie stále volebné komisie na základe takýchto uznesení akademického 

senátu alebo iného aktu akademického senátu prestávajú existovať. 

(3) Tieto zásad volieb boli schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu dňa 21. mája 2015 a nadobúdajú platnosť a účinnosť 

dňom schválenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................       ..................................................................... 

doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 

predsedníčka AS FM UK, v.r. 

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 

dekan FM UK, v.r. 

 


