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Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Akademický senát Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „AS FPM EU“) sa skladá zo zvolených zástupcov akademickej 
obce FPM. 

(2) AS FPM EU má 15 členov z radov zamestnancov (ďalej „zamestnanecká časť“) 
a študentov (ďalej „študentská časť“). Pomer zamestnaneckej a študentskej časti 
zodpovedá podmienkam § 26 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 
Z každej katedry musí byť zvolený minimálne jeden člen s najvyšším počtom hlasov. 

(3) Zamestnanecká časť sa skladá z vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 
zaradených na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas, ako aj ďalší odborní zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 
zaradení na fakulte.  Študentská časť sa skladá zo zástupcov študentov fakulty zapísaných 
na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. 

(4) Funkcia člena AS FPM EU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 

(5) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FPM EU je najviac štvorročné. 
Funkčné obdobie členov študentskej časti je najmenej jednoročné, najviac štvorročné. 

 

Článok 2 
Vyhlásenie volieb 

 
(1) Voľby do AS FPM EU sa uskutočnia v období posledných 30 dní funkčného obdobia 

AS FPM EU. Konkrétny termín a miesto konania volieb stanoví AS FPM EU. 

(2) Voliť môžu len členovia akademickej obce fakulty. 

(3) Členom zamestnaneckej časti AS FPM EU môže byť len člen zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti AS FPM EU môže byť len člen 
študentskej časti akademickej obce fakulty. 

 

Článok 3 
Volebná komisia 

(1) Voľby členov AS FPM EU organizuje a zabezpečuje 7-členná volebná komisia fakulty 
schválená akademickým senátom. Päť členov volebnej komisie je zo zamestnaneckej 
časti akademickej obce, dvaja členovia volebnej komisie sú zástupcami študentskej časti 
akademickej obce. 

(2) Činnosť volebnej komisie riadi jej predseda zvolený na prvom zasadnutí volebnej 
komisie. 



(3) Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s akademickou funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Členovia volebnej komisie 
nemôžu byť volení do AS FPM EU.  

(4) Za kandidáta do AS FPM EU môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce FPM. 

(5) Volebná komisia fakulty zverejní najneskôr 15 dní pred termínom navrhovania 
kandidátov podrobnejšie ustanovenia a pravidlá volieb. 

(6) Kandidátov do AS FPM EU môže navrhnúť každý člen akademickej obce fakulty 
písomne, a to volebnej komisii v stanovenej lehote, ktorú určí volebná komisia. 
S prijatím kandidatúry musí navrhnutý vysloviť písomný súhlas. 

(7) Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najneskôr 3 pracovné dni pred dňom 
volieb. Zoznam kandidátov obsahuje zvlášť menný zoznam kandidátov navrhnutých do 
zamestnaneckej časti AS FPM EU a zvlášť menný zoznam kandidátov navrhnutých do 
študentskej časti AS FPM EU.  

 

Článok 4 
Priebeh volieb 

(1) Voľby do AS FPM EU sú priame s tajným hlasovaním. 

(2) Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená úprava hlasovacích lístkov. 

(3) Členovia AS FPM EU sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov takto: 
- členov zamestnaneckej časti AS FPM EU volia tajným hlasovaní vo voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
- členov študentskej časti AS FPM EU volia tajným hlasovaní vo voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(4) Prvú polovicu zvolených členov zamestnaneckej časti AS FPM EU tvoria prví piati 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov, pri zohľadnení ich katedrovej príslušnosti. Pri 
druhej polovici členov zamestnaneckej časti AS FPM EU sa zohľadňuje len celkový 
počet získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť 
kandidát s dlhšou pôsobnosťou na fakulte. Za členov študentskej časti AS FPM EU sú 
zvolení tí piati z navrhnutých kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov.  

(5) Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie písomne ihneď po skončení 
volebného aktu predsedovi AS FPM EU. 

(6) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol. Protokol o výsledku 
volieb spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS FPM EU. 

(7) Ustanovujúce zasadnutie AS FPM EU zvolá predseda odstupujúceho AS FPM EU po 
nahlásení zvolených zástupcov. 

(8) Členstvo v AS FPM EU zaniká: 
a) skončením funkčného obdobia člena, 



b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa článku 1, odseku 4, 

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS FPM EU, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti AS FPM EU, ak nepožiadal o pozastavenie 
členstva v AS FPM EU podľa odseku 10, 

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

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

h) vzdaním sa funkcie člena, 

i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce fakulty, 
j) smrťou člena. 

(9) Ak zaniklo členovi AS FPM EU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 
odseku 8 písm. b) až j), zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto 
nového člena AS FPM EU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia 
člena, ktorému členstvo zaniklo. Na jeho miesto môže nastúpiť zvolený náhradník.  

(10) Člen študentskej časti AS FPM EU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať AS FPM EU 
o pozastavenie členstva v AS EPM EU. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po 
dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom 
študentskej časti akademickej obce fakulty. Počas pozastavenia členstva v AS FPM EU 
sa považuje za neprítomného na rokovaní AS FPM EU. 

 

Článok 5 
Voľby funkcionárov AS FPM EU 

(1) AS FPM EU na svojom prvom zasadnutí volí predsedu, prvého podpredsedu za 
zamestnaneckú časť AS FPM EU, druhého podpredsedu za študentskú časť AS FPM 
EU, zástupcu FPM do Rady vysokých škôl a tajomníka AS FPM EU. 

(2) Na voľbu predsedu a podpredsedov AS FPM EU je potrebné, aby bola prítomná 
dvojtretinová väčšina všetkých členov AS FPM EU. 

(3) Voľby funkcionárov AS FPM EU zabezpečuje najmenej trojčlenná volebná komisia 
schválená AS FPM EU. Volebná komisia si volí predsedu. 

(4) Funkcionári AS FPM EU sú volení spomedzi členov senátu priamym a tajným 
hlasovaním. Tajomník akademického senátu nemusí byť členom AS FPM EU. 

(5) Každý člen AS FPM EU má právo podať návrh na predsedu a podpredsedov senátu, na 
zástupcu FPM v Rade vysokých škôl a tajomníka AS, a to písomne alebo ústne. 
Predseda odstupujúceho senátu prerokuje s navrhnutými súhlas s ich kandidatúrou. 



(6) Kandidáti majú možnosť vystúpiť pred AS FPM EU so svojimi predstavami o práci 
akademického senátu. 

(7) Voľba funkcionárov AS FPM EU môže byť jednokolová, dvojkolová alebo trojkolová. 
Predsedu AS FPM EU, zástupcu FPM v Rade vysokých škôl a tajomníka AS FPM EU 
volí AS FPM EU. Prvého podpredsedu AS za zamestnaneckú časť AS FPM EU volí 
zamestnanecká časť AS FPM EU. Druhého podpredsedu AS za študentskú časť AS 
FPM EU volí študentská časť AS FPM EU. Nezvolený kandidát na predsedu AS FPM 
EU, ktorý sa vo voľbách umiestnil na druhom mieste, sa stáva kandidátom na prvého 
podpredsedu AS FPM EU. 

(8) Tajné hlasovanie je vykonané pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS 
FPM EU, na ktorom bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta. 
Člen AS FPM EU 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 
FPM EU. 

(10) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu hlasov všetkých 
členov AS FPM EU, volebná komisia pripraví druhé kolo volieb. 

(11) Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet 
platných hlasov. Ak podľa kritéria najväčšieho počtu hlasov nie je možné jednoznačne 
vybrať dvoch kandidátov, do druhého kola postupujú všetci tí kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet hlasov. Ak je počet týchto kandidátov menší ako dvaja, do druhého kola 
postupujú aj všetci tí kandidáti, ktorí získali druhý najväčší počet hlasov. 

(12) V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov AS FPM EU. 

(13) Ak ani jeden z kandidátov nedosiahne v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov AS FPM EU, volebná komisia pripraví tretie kolo volieb. Do tretieho 
kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z druhého kola volieb. Ak 
podľa kritéria najväčšieho počtu hlasov v druhom kole nie je možné jednoznačne vybrať 
dvoch kandidátov, do tretieho kola postupujú všetci tí kandidáti, ktorí získali najväčší 
počet hlasov. Ak je počet týchto kandidátov menší ako dvaja, do tretieho kola postupujú 
aj všetci tí kandidáti, ktorí získali v druhom kole druhý najväčší počet hlasov. 

(14) V treťom kole je zvolený ten kandidát, ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných členov AS FPM EU.  

(15) Ak ani v treťom kole volieb nie sú zvolení funkcionári AS FPM EU, volebná komisia 
pripraví nové voľby v inom termíne a s inými kandidátmi. 

(16) Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS FPM EU 
a dekana FPM. 

(17) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápis, ktorý spolu 
s hlasovacími lístkami archivuje AS FPM EU počas celého funkčného obdobia. 



 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zásady volieb do AS FPM EU boli prerokované a schválené v Akademickom senáte 
Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 3. júla 
2013. 

(2) Zásady volieb do AS FPM EU nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Akademickom 
senáte Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.                                             prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc. 
      predseda AS FPM EU                                                               dekan FPM EU 

 

 

 


