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AKADEMICKÝ SENÁT EKONOMICKEJ FAKULTY UMB  

V BANSKEJ BYSTRICI 

 
prijal na zabezpečenie volieb do AS UMB pre obdobie rokov 2023 - 2027 

 
 

VOLEBNÝ PORIADOK 

pre voľby do Akademického senátu UMB vo volebnom obvode 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

konané 14. decembra 2022 

 

1. Voľby do Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici za volebný obvod 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici organizačne zabezpečuje a riadi podľa § 

27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútu Akademického 

senátu EF UMB a podľa Štatútu AS UMB (časť III. Zásady volieb do AS UMB) volebná 

komisia zložená z členov AS EF UMB. Tento volebný poriadok sa riadi 

Harmonogramom volieb členov do Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici na obdobie rokov 2023 – 2027. 

 

2. AS EF UMB schvaľuje volebnú komisiu pre voľby do AS UMB v zložení: 

Predseda: PhDr. Andrea Seberíni, PhD. 

Členovia: Ing. Tomáš Virdzek, PhD., Ing. Katarína Zimermanová, PhD., Ing. Zlatica 

Fulajtárová, Kanstantsin Pashkevich. 

3. Členov do AS UMB za EF UMB navrhujú a volia zo svojich radov členovia 

akademickej obce (Ďalej AO) EF UMB, pričom kandidátov do zamestnaneckej časti 

AS UMB navrhujú a volia členovia zamestnaneckej časti AO EF UMB a kandidátov do 

študentskej časti AS UMB navrhujú a volia členovia študentskej časti AO EF UMB. 

4. Návrhy na kandidátov na člena AS UMB prijíma volebná komisia od členov 

akademickej obce EF UMB od 28. novembra 2022 od 08.00 hod. do 02. decembra 

2022 do 14.00 hod. Návrhy pre zamestnaneckú časť sa budú podávať písomne do 

volebných urien - umiestnených pri vrátnici v novej a starej budove EF UMB. 

Návrhový lístok za zamestnaneckú časť musí obsahovať minimálne meno a priezvisko 

navrhovaného kandidáta.  

5. Návrhy pre študentskú časť budú prijímané od 28. novembra 2022 od 08.00 hod. do 

02. decembra 2022 do 14.00 hod. - elektronicky prostredníctvom anonymného 



formulára v portáli AIS. Návrhový lístok za študentskú časť musí okrem mena 

a priezviska navrhovaného kandidáta obsahovať študijný program, stupeň štúdia a 

ročník. 

6. Volebná komisia požiada navrhnutých kandidátov, aby vyjadrili svoj súhlas alebo 

nesúhlas s kandidatúrou za člena AS UMB do 05. decembra 2022. Vyjadrenie 

navrhovaných kandidátov ku kandidatúre musí byť písomné. 

7. Zoznam kandidátov, ktorí vyjadria súhlas s kandidatúrou za člena AS UMB, volebná 

komisia zverejní do 08. decembra 2022 (vrátane) na webovej stránke AS EF UMB 

a prostredníctvom elektronickej pošty zamestnancom a študentom EF UMB.  

8. Dňa 14. decembra 2022 sa pre zamestnaneckú časť voľby uskutočnia od 08.00 hod. do 

14.00 hod. v Zasadacej miestnosti 2, Tajovského 10, Banská Bystrica a v Poprade v 

miestnosti 3K9, Francisciho 910/8, Poprad. Pre študentskú časť sa  voľby uskutočnia 

14. decembra 2022 od 08.00 hod. do 15.00 hod. elektronicky prostredníctvom portálu 

AIS. Portál AIS umožňuje tajné hlasovanie každému členovi AO EF UMB s využitím 

iba jedného prístupu k volebnému lístku zverejnenému v portáli AIS. Presný postup 

elektronických volieb zverejní volebná komisia AS EF UMB na webovom sídle AS EF 

UMB, ako aj elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty ZČ a ŠČ AO EF UMB. 

a) Členovia AO EF UMB volia členov do zamestnaneckej časti AS UMB priamo, 

písomne a tajne v súlade s čl. 1, bod 9. Štatútu AS UMB schváleného v júni 

2013. 

b) Hlasovací lístok obsahuje očíslovaný abecedný zoznam kandidátov z danej časti 

akademickej obce, ktorí prijali kandidatúru. Pri kandidátoch do zamestnaneckej 

časti AS UMB je uvedené meno, priezvisko, tituly a pracovisko; pri kandidátoch 

do študentskej časti AS UMB a študijný program, stupeň štúdia a ročník.  

c) Volebná komisia pri voľbe do zamestnaneckej časti overí totožnosť každého 

člena akademickej obce, ktorý príde voliť, vydá mu jeden hlasovací lístok 

a vydanie hlasovacieho lístka zaregistruje. Vo volebnej miestnosti musí byť 

umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne. 

d) Volič na hlasovacom lístku označí zakrúžkovaním príslušný počet kandidátov 

do AS UMB - maximálne troch za zamestnaneckú časť, maximálne dvoch 

za študentskú časť.  Hlasovací lístok upravený inak ako uvedeným spôsobom 

je neplatný. 

e) Volebná komisia spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch a určí poradie 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov zvlášť za zamestnaneckú časť a zvlášť 

za študentskú časť AO EF UMB. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo 

viacerých kandidátov sa ich poradie určí žrebovaním. 

9. Volebná komisia vyhodnotí a oznámi výsledky volieb do AS UMB v deň ich konania –  

14. decembra 2022 a písomne ich oznámi predsedovi AS UMB a zverejní na webovej 

stránke EF UMB. 

10. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb do AS UMB za 

volebný obvod EF UMB v deň  konania volieb, t. j. do 14. decembra 2022 ju v 

písomnej forme predloží predsedovi AS UMB. 

 

 

Ing. Kamil Ščerba, PhD                                    PhDr. Andrea Seberíni, PhD. 

  predseda AS EF UMB                              predsedníčka volebnej komisie AS EF UMB 


