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ZÁSADY VOLIEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA
BRATISLAVSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY PRÁVA
I .časť
KREOVANIE A ZLOŽENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU
Článok 1
Volebné právo členov akademickej obce
1. Právo voliť a byť volený do Akademického senátu Fakulty ekonómie a podnikania
Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len „akademický senát fakulty“) majú členovia
zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakulty.
2. Zamestnaneckú časť akademickej obce tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci,
ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
Súčasťou zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sú aj ďalší zamestnanci zaradení na
fakulte. Študentskú časť akademickej obce tvoria študenti zapísaní na študijných programoch
uskutočňovaných na Fakulte ekonómie a podnikania BVŠP.
3. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné.
4. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce.
5. Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách
členovia študentskej časti akademickej obce.
6. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana
a tajomníka fakulty.
Článok 2
Zloženie Akademického senátu
1. Akademický senát fakulty má najmenej 11 členov. Konkrétny počet členov určí akademický
senát pri vyhlásení nových volieb, najmä vzhľadom na počet členov akademickej obce.
2. Najmenej jednu tretinu členov akademického senátu tvoria študenti.

II. časť
VYHLÁSENIE VOLIEB, VOLEBNÁ KOMISIA A ORGANIZÁCIA VOLIEB
Článok 3
Termín konania volieb, voličské zoznamy
1. Voľby do akademického senátu fakulty sa uskutočnia najneskôr tridsať dní pred koncom
funkčného obdobia doterajšieho akademického senátu.
2. Konkrétny termín konania volieb určí doterajší akademický senát.
3. Najneskôr dva pracovné dni pred termínom volieb dodá dekanát Fakulty ekonómie
a podnikania BVŠP predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých členov zamestnaneckej
časti akademickej obce, overený podpisom dekana resp. tajomníka fakulty. Tento zoznam je
zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do zamestnaneckej časti akademického
senátu fakulty.
4. Najmenej 2 pracovné dni pred termínom volieb dodá študijné oddelenie Fakulty ekonómie
a podnikania BVŠP predsedovi volebnej komisie zoznam všetkých zapísaných študentov na
programy uskutočňované na fakulte overený študijným oddelením. Tento zoznam je
zoznamom oprávnených voličov pre potreby volieb do študentskej časti akademického senátu
fakulty.
Článok 4
Volebná komisia
1. Voľby členov akademického senátu fakulty pripravuje, organizuje a zabezpečuje 3 – 5 členná
volebná komisia. Členov volebnej komisie navrhuje a volí akademický senát fakulty.
2. Činnosť volebnej komisie vedie jej predseda, ktorého si komisia ustanovuje voľbou zo
svojich radov na prvom zasadaní.
3. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou dekana, prodekana a tajomníka
fakulty.
4. Členovia volebnej komisie nemôžu kandidovať a byť volení do akademického senátu fakulty.
5. Volebná komisia zverejní najneskôr 10 dní pred termínom konania podrobnejšie ustanovenia
o voľbách do akademického senátu fakulty.
III. časť.
KANDIDÁTI, NAVRHOVANIE A REGISTROVANIE
Článok 5
Kandidáti na členstvo v akademickom senáte fakulty
1. Za kandidáta na členstvo v akademickom senáte fakulty môže byť navrhnutý iba člen
akademickej obce fakulty.
2. Kandidátov na členstvo v akademickom senáte fakulty majú právo navrhnúť zamestnanci
a študenti vo svojich organizačných zložka fakulty.

3. Medzi organizačné zložky, ktoré môžu navrhovať kandidátov na členstvo v akademickom
senáte fakulty patria katedry, dekanát, študijné oddelenie, samostatné pracoviská, ročníky
a študijné skupiny.
4. Organizačné zložky podávajú návrhy na kandidátov predsedovi alebo členovi volebnej
komisie zápisnicou z rokovaní o kandidátoch vo organizačných zložkách v poradí založenom
na preferenciách, ktoré získali jednotliví kandidáti.
5. Volebná komisia zaregistruje ako kandidáta do volieb za člena akademického senátu fakulty:
a) do študentskej časti - člena študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov študentov v príslušnom ročníku, alebo študijnej skupine, ak
vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou podpisom na zápisnici, alebo iným písomným
konsenzom,
b) do zamestnaneckej časti – zamestnanca, ktorý medzi zamestnancami príslušnej
organizačnej zložky získal nadpolovičnú väčšinu, ak vyjadril súhlas so svojou
kandidatúrou podpisom na zápisnici, alebo iným písomným konsenzom.
Článok 6
Registrácia kandidátov a zverejnenie zoznamu kandidátov
1. Volebná komisia po prijatí a zistení kvalifikovaných návrhov na kandidátov za členov
akademického senátu fakulty vyhotoví a zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do
volieb v abecednom poradí samostatne za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej
obce. Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov uskutoční ich vyvesením na
výveske v priestoroch fakulty a elektronicky na internetovej stránke fakulty.
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov sa uskutoční najneskôr tri pracovné dni pred dňom volieb.
IV. časť.
PRIEBEH VOLIEB
Článok 7
Volebný akt
1. Volebná komisia zriadi v závislosti od potrieb jednu, alebo viac volebných miestností.
2. Volebná komisia v spolupráci s dekanátom a študijným oddelením zabezpečí v primeranom
predstihu dostatočný počet hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejnenou
kandidátkou. Na hlasovacích lístkoch pre každú z oboch častí akademickej obce sú uvedené
iba poradové čísla a v abecednom poradí priezviská a mená zaregistrovaných kandidátov za
príslušnú časť akademickej obce.
3. Volebná komisia organizuje vo volebných miestnostiach priebeh hlasovania, eviduje osoby
oprávnené voliť, vydáva hlasovacie lístky, informuje členov akademickej obce o spôsobe
úpravy hlasovacieho lístku, spočítava odovzdané hlasy a vyhodnocuje výsledky volieb.
4. Vo volebnej miestnosti vydá člen volebnej komisie voličovi uvedenému v zozname voličov
hlasovací lístok príslušný pre jeho časť akademickej obce a následne prečiarkne jeho meno v
zozname voličov.

5. Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bola
umožnená a garantovaná tajnosť hlasovania.
6. Osoba oprávnená voliť hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním poradového
čísla kandidátov, ktorým odovzdáva svoj hlas. Voliči označia na volebnom lístku maximálne
toľko kandidátov, koľko je určených mandátov pre jednotlivé časti akademického senátu.
Upravený hlasovací lístok vhodí volič do urny.
7. Na odovzdané hlasovacie lístky, na ktorých volič nevyznačil žiadnu osobu, resp. vyznačil
viac osôb ako je mandátov v príslušnej časti akademickej obce, volebná komisia neprihliada a
pri spočítavaní hlasov sa považujú tieto lístky za neplatné.
Článok 8
Výsledky volieb
1. Za členov akademického senátu fakulty budú zvolení tí kandidáti, ktorí kandidovali
a získali v oboch častiach senátu najvyšší počet hlasov, resp. podľa získaného počtu hlasov
obsadili poradie, na ktoré sa podľa počtu mandátov viaže získanie mandátu člena
akademického senátu fakulty.
2. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov v študentskej alebo zamestnaneckej časti
senátu má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na fakulte, alebo je vo vyššom ročníku.
Ak ani takto nemožno určiť poradie, určí sa poradie kandidátov losovaním za prítomnosti
členov volebnej komisie.
3. Predseda volebnej komisie oznámi ihneď, po skončení odovzdávania volebných lístkov, v
študentskej i zamestnaneckej časti akademickej obce, výsledky volieb písomne predsedovi
doterajšieho akademického senátu fakulty.
4. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú spolu s hlasovacími
lístkami archivuje akademický senát fakulty. V zápisnici o priebehu a výsledku volieb uvedie
volebná komisia počet celkovo vydaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných
hlasovacích lístkov, počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré
od voličov jednotlivých častí akademickej obce získali zaregistrovaní kandidáti uvedení na
kandidátke. V zápisnici menovite uvedie, v ktorých prípadoch o poradí kandidátov
a výsledku volieb rozhodlo losovanie. Zároveň v zápisnici uvedie zoznamy členov senátu
zvolených do zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu fakulty. K zápisnici
priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich kandidátkou a odovzdané hlasovacie lístky.
5. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie. Zápisnicu
s prílohou odovzdá predseda volebnej komisie do dvoch pracovných dní predsedovi
akademického senátu fakulty. Text zápisnice bez príloh zverejní na vývesnej tabuli
a elektronicky na internetovej stránke do 48 hodín od ukončenia volieb.
6. Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného akademického senátu fakulty zvolá predseda
odstupujúceho akademického senátu po zvolení nových členov akademického senátu fakulty
s cieľom zvoliť predsedu akademického senátu fakulty.
Článok 9
Zánik členstva v akademickom senáte fakulty, doplňovacie voľby

1. Členstvo v akademickom senáte zaniká:
a) vymenovaním člena do funkcie dekana, prodekana, tajomníka fakulty,
b) skončením pracovného pomeru na fakulte,
c) prerušením alebo skončením štúdia,
d) vzdaním sa funkcie člena,
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou,
f) smrťou.
2. Ak zaniklo členovi akademického senátu pred skončením funkčného obdobia, zvolí príslušná
časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty
v doplňovacích voľbách s mandátom do konca funkčného obdobia senátu.
3. Doplňovacie voľby vyhlási akademický senát fakulty. Doplňovacie voľby riadi a organizuje
akademický senát fakulty primerane podľa ustanovení týchto zásad volieb do akademického
senátu fakulty.
ČASŤ VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Článok 10
1. Dekan fakulty určí osobitným rozhodnutím termín uskutočnenia volieb a zloženie volebnej
komisie pre organizovanie prvých volieb do Akademického senátu Fakulty ekonómie
a podnikania BVŠP.
2. Po vykonaní prvých volieb ustanovenie Čl. 8, ods. 6 vykoná predseda volebnej komisie.

V Bratislave, 6. novembra 2007
prof. Ing. Milan RAJŇÁK, DrSc. v.r.
dekan fakulty

