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Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej fakulty  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú vypracované v súlade so  

Zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  

 

V Banskej Bystrici 15. 11. 2017
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Preambula 

 

Zákon o vysokých školách dáva akademickej obci každej vysokej školy a jej fakulty právo voliť si 
samosprávne orgány, najvyšším z ktorých je akademický senát. Akademická obec fakulty si musí zo 
svojich radov zvoliť do senátu zástupcov, ktorí budú dbať o rozvoj fakulty, rozvoj demokracie, 
zachovanie akademických práv a slobôd v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. 

 

 

 

  

ČČll..  11..    

ZZáássaaddyy  vvoolliieebb  ddoo  AASS  EEFF  UUMMBB    

 

1. AS EF UMB je zložený z volených zástupcov akademickej obce fakulty. Člení sa na zamestnaneckú 
časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS EF UMB volia členovia zamestnaneckej 
časti akademickej obce EF UMB. Každé pracovisko má v AS EF UMB zastúpenie jedným členom. 
Pracoviskami sa rozumejú katedry, inštitúty a dekanát. Členov študentskej časti AS EF UMB volia 
priamym hlasovaním členovia študentskej časti akademickej obce EF UMB. Členom zamestnaneckej 
časti AS EF UMB môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce EF. Členom študentskej 
časti AS EF UMB môže byť len člen študentskej časti akademickej obce EF. Počet členov študentskej 
časti AS EF UMB sa určí ako minimálny počet, pri ktorom členovia študentskej časti AS EF UMB tvoria 
najmenej jednu tretinu členov AS EF UMB, pričom jeden člen študentskej časti AS EF UMB je študent 
doktorandského štúdia. 
2. AS EF UMB má nepárny počet členov, ktorý nesmie byť nižší ako 11. Ak sa zmení počet členov 
zamestnaneckej časti AS EF UMB z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry fakulty, počet členov 
študentskej časti AS EF UMB sa upraví v súlade s ods. 1. (a v prípade potreby sa uskutočnia 
doplňujúce voľby členov AS EF UMB).  Členovia AS EF UMB zodpovedajú za svoju činnosť 
akademickej obci fakulty. 
3. Funkčné obdobie členov AS EF UMB je najviac štvorročné. Funkčné obdobie sa začína dňom 
prvého zasadnutia AS EF UMB a skončí sa dňom prvého zasadnutia AS EF UMB, ktorý bol zvolený na 
nasledujúce funkčné obdobie. V prípade doplňujúcich volieb do AS EF UMB sa funkčné obdobie začína 
prvým dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb a skončí dňom skončenia funkčného obdobia 
členov AS EF UMB zvolených v predchádzajúcich (riadnych) voľbách. 
4. Funkcia člena AS EF UMB je nezlúčiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, 
kvestora a tajomníka fakulty. 

 

 

ČČll..  22..  

VVooľľbbyy  ddoo  AASS  EEFF  UUMMBB,,  vvooľľbbyy  pprreeddsseeddnnííccttvvaa  aa  kkoommiissiiíí  AASS  EEFF  UUMMBB  

 
1. AS EF UMB je uznášania schopný, ak sa jeho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 
členov senátu, okrem bodu 3 tohto článku.  
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2. AS EF UMB volí zo svojich členov tajným hlasovaním predsedu AS EF UMB a dvoch 
podpredsedov. Jedným podpredsedom je člen študentskej časti AS EF UMB. Títo traja spolu tvoria 
predsedníctvo AS EF UMB. Činnosť AS EF UMB riadi jeho predseda. 
3. Kandidáta na predsedu AS EF UMB navrhujú jeho členovia z členov AS EF UMB. Voľby sa môžu 
konať, ak sú prítomné aspoň 3/5 všetkých členov AS EF UMB. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov po 
svojom vyjadrení súhlasu s kandidatúrou získa v prvom kole viac ako polovicu hlasov z celkového počtu 
členov AS EF UMB, stáva sa jeho predsedom. Ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu 
hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov 
získaných v prvom kole volieb. Ak však v prvom kole volieb získajú rovnaký počet hlasov viacerí 
kandidáti, títo všetci postupujú do druhého kola. V druhom kole volieb sa stáva predsedom AS EF UMB 
ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS EF UMB. V prípade, že ani 
v druhom kole nebude predseda AS EF UMB zvolený, voľby predsedu AS EF UMB sa prerušia a senát 
rozhodne o ďalšom postupe. 
4. V prípade ukončenia funkčného obdobia predsedu AS EF UMB alebo jeho odstúpenia je AS EF 
UMB povinné bezodkladne uskutočniť voľbu nového predsedu AS EF UMB. 
5. Návrh na odvolanie predsedu AS EF UMB môže podať ktorýkoľvek člen AS EF UMB. V prípade, ak 
nadpolovičná väčšina členov AS EF UMB vysloví predsedovi AS EF UMB nedôveru, musí 
predsedníctvo AS EF UMB uskutočniť voľbu nového predsedu AS EF UMB do 14 dní od vyslovenia 
nedôvery. 
6. AS EF UMB schvaľuje spomedzi svojich členov volebnú komisiu a jej predsedu. Komisia má 
minimálne 3  členov, z ktorých aspoň 1 je člen študentskej časti AS EF UMB. Volebná komisia riadi 
voľbu členov AS EF UMB, predsedu a podpredsedov AS EF UMB a kandidáta na dekana v súlade so 
zásadami volieb a schváleným harmonogramom volieb. Harmonogram volieb schvaľuje AS na návrh 
volebnej komisie. V prípade tajných volieb volebná komisia sčítava a triedi odovzdané hlasy a oznamuje 
výsledky volieb a prijatých uznesení.  
7. Kandidátov za členov AS EF UMB navrhujú členovia akademickej obce EF UMB. Kandidovať môže 
len člen akademickej obce EF UMB. 
8. Voľby členov AS EF UMB sú priame a tajné. Volebná komisia je povinná overiť totožnosť každého 
člena akademickej obce, ktorý sa zúčastní volieb, vydať mu hlasovací lístok a vydanie hlasovacieho 
lístka zaregistrovať. 
9. Hlasovací lístok obsahuje abecedný zoznam kandidátov. Voľba sa realizuje zakrúžkovaním 
poradového čísla kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak bol lístok označený iným spôsobom alebo 
bol označený väčší počet kandidátov. 
10. Po sčítaní hlasov komisia určí poradie kandidátov, a to osobitne za zamestnaneckú a osobitne za 
študentskú časť akademickej obce fakulty. Poradie kandidátov za zamestnaneckú časť sa stanoví 
samostatne za jednotlivé pracoviská. Poradie kandidátov za študentskú časť sa stanoví samostatne pre 
študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a samostatne pre študentov III. stupňa 
vysokoškolského štúdia. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov sa ich poradie 
určí žrebovaním členom volebnej komisie. 
11. Výsledky volieb volebná komisia vyhodnotí v deň ich konania, písomne ich oznámi predsedovi AS 
EF UMB, zverejní ich a o priebehu volieb vypracuje zápisnicu do 3 dní. 
12. Členovia AS EF UMB môžu byť navrhnutí a zvolení do AS EF UMB opakovane aj v ďalšom 
funkčnom období. 
13. Člen študentskej časti AS EF UMB, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, 
môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva formou žiadosti 
adresovanej predsedovi AS EF UMB. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho 
skončenia jeho štúdia.  Členstvo sa obnoví dňom, kedy sa opäť stane členom študentskej časti 
akademickej obce EF UMB. Člen AS EF UMB, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje na 
neprítomného na rokovaniach AS EF UMB. 
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ČČll..  33..  

ZZáánniikk  ččlleennssttvvaa  vv  AASS  EEFF  UUMMBB  

  
1. Členstvo v AS EF UMB zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena,  
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v čl. 1. ods. 4, 
c) skončením pracovného pomeru s verejnou vysokou školou členov zamestnaneckej časti AS 

EF UMB a prerušením alebo skončením štúdia členov študentskej časti AS EF UMB, 
skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu verejnej vysokej školy, ak 
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte podľa § 26 ods. 8 zákona 
o vysokých školách, 

d) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným 
členstvom, 

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

f) vzdaním sa funkcie člena, 
g) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou, 
h) smrťou člena, 
i) zrušením alebo zlúčením organizačnej súčasti EF UMB, ktorej akademická obec člena 

zvolila. 

 
2. Člena AS EF UMB môže odvolať časť akademickej obce, ktorá ho zvolila, a to v prípade, že:  

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti člena AS EF UMB, 
b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy UMB alebo poškodil záujem UMB. 

3. Návrh na odvolanie môže podať AS EF UMB alebo časť akademickej obce, ktorá člena zvolila. Ak 
AS EF UMB uzná návrh akademickej obce za oprávnený alebo návrh podáva AS EF UMB, predseda 
AS EF UMB vyhlási konanie za odvolanie člena AS EF UMB, ktoré riadi komisia schválená AS EF UMB. 
4. Ak zaniklo členovi AS EF UMB členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa čl. 3 ods. 1, 
písm. b) až h), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena AS EF 
UMB, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne 
zaniklo, alebo nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorým je kandidát na člena AS EF UMB, ktorý 
skončil v ostatných voľbách na ďalšom mieste v poradí. 
5. Predseda volebnej komisie oboznámi zodpovedajúcu časť akademickej obce o možnostiach 
ustanovenia nového člena AS EF UMB a požiada o vyjadrenie k možnostiam podľa Čl. 3. ods. 4. do 
siedmych kalendárnych dní. Ak predseda volebnej komisie nedostane do siedmych kalendárnych dní 
odpoveď a zároveň existuje náhradník, predseda volebnej komisie oznámi zodpovedajúcej časti 
akademickej obci, ktorá náhradníka zvolila, a predsedníctvu AS EF UMB nového člena AS EF UMB.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

ČČll..  44..  

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa  

 

Tieto Zásady volieb do AS EF UMB boli schválené na zasadnutí AS EF UMB dňa  
15.11.2017, a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. Zároveň Zásady volieb do AS EF UMB 
schválené AS EF UMB dňa 13.6.2016 strácajú platnosť a účinnosť. 

 
 


