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ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 
PODNIKOVOHOSPODÁRSKEJ FAKULTY EKONOMICKEJ 
UNIVERZITY V BRATISLAVE SO SÍDLOM V KOŠICIACH 

Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so 
sídlom v Košiciach (ďalej len „AS PHF EU“) vydáva v zmysle § 15 ods. 1 písm. g) 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“) tieto Zásady volieb do AS PHF 
EU (ďalej len „Zásady“): 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

Akademickú obec (ďalej len „AO“) fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní 
zamestnanci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na 
ustanovený týždenný pracovný čas, vysokoškolskí učitelia, ktorí počas funkčného obdobia 
výkonu funkcie rektora, prorektorov alebo dekanov pracujú na kratší pracovný čas, odborní 
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a 
študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť 
akademickej obce fakulty). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(1) AS PHF EU tvoria zvolení zástupcovia akademickej obce Podnikovohospodárskej 

fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF EU“) 
a jej zodpovedajú za svoju činnosť. 

(2) AS PHF EU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 
(3) Voľby do AS PHF EU sú priame s tajným hlasovaním. Môžu sa uskutočniť počas 

akademického roka, výlučne mimo obdobia hlavných prázdnin, ktoré je vždy vymedzené 
v harmonograme na príslušný akademický rok.  

(4) Členov zamestnaneckej časti AS PHF EU volia v priamych voľbách tajným hlasovaním 
členovia zamestnaneckej časti AO PHF EU. 

(5) Členov študentskej časti AS PHF EU volia v priamych voľbách tajným hlasovaním 
členovia študentskej časti AO PHF EU. 

(6) Funkčné obdobie členov AS PHF EU je najviac štvorročné. 
(7) Funkcia člena AS PHF EU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 

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

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 7 tohto článku, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO PHF EU,   

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS PHF EU, 



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

f) 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, 

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 akademickou obcou PHF EU,  

j) smrťou člena. 
(9) Ak zaniklo členovi AS PHF EU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 

odseku 8 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto 
nového člena AS PHF EU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia 
člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. Pre doplňujúcu voľbu sa použijú ustanovenia 
článkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 týchto Zásad primerane. 

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

Článok 2 
Zloženie AS PHF EU 

(1) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov 
stanovuje nasledovnú skladbu AS PHF EU: AS fakulty má najmenej 11 členov, z toho 
najmenej 1/3 (jednu tretinu) tvoria študenti. 

(2) Komisia pre prípravu volieb a vedenie AS PHF EU odporúča celkový počet členov AS 
PHF EU 11, z toho 7 členov za zamestnaneckú časť AO PHF EU a 4 členovia za 
študentskú časť AO PHF EU. 

(3) V prípade, ak počet členov AS PHF EU klesne pod 11, AS PHF EU pracuje v pôvodnom 
zložení a stanoví termín doplňujúcich volieb do príslušnej časti AS PHF EU najneskôr do 
troch mesiacov. Chýbajúci členovia sa považujú za neprítomných na rokovaní AS PHF 
EU. 

Článok 3 
Vyhlásenie volieb do AS PHF EU 

(1) Voľby do AS PHF EU sa uskutočnia v období posledných 30 dní funkčného obdobia AS 
PHF EU. Konkrétny termín a miesto konania volieb stanoví AS PHF EU. Volebná 
komisia za zamestnaneckú časť AS PHF EU zverejní písomne pravidlá, termín,  
spôsob uskutočnenia a formu konania volieb najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb 



na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU a zverejní zoznam 
kandidátov najneskôr tri pracovné dni pred dňom konania volieb. Volebná komisia 
študentskej časti AS PHF EU zverejní písomne pravidlá, termín, spôsob uskutočnenia 
a formu konania volieb najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb na výveske fakulty, 
jej webovom sídle a výveske AS PHF EU a zverejní zoznam kandidátov najneskôr tri 
pracovné dni pred dňom konania volieb. 

(2) Členom zamestnaneckej časti AS PHF EU môže byť len člen zamestnaneckej časti jej 
AO. Členom študentskej časti AS PHF EU môže byť len člen študentskej časti jej AO. 

Článok 4 
Volebné komisie 

(1) Voľby členov AS PHF EU organizujú a zabezpečujú minimálne 3-členné volebné 
komisie schválené AS PHF EU. AS PHF EU schváli volebnú komisiu pre voľbu 
kandidátov do zamestnaneckej časti AS PHF EU a volebnú komisiu pre voľbu 
kandidátov do študentskej časti AS PHF EU.  

(2) Hlavnou úlohou volebnej komisie je organizačno-technické zabezpečenie prípravy a 
realizácie volieb, ako aj vyhlásenie výsledkov volieb v súlade s volebným poriadkom 
PHF EU schváleným AS PHF EU. Zároveň príslušná komisia rozhodne o forme konania 
volieb a technickej realizácii volieb tak, aby bol dodržaný princíp tajných volieb a 
výsledky hlasovania jednotlivých členov akademickej obce sa archivujú v listinnej 
podobe. 

(3) Kandidátov do AS PHF EU môže navrhnúť každý člen akademickej obce formou, ktorú 
navrhla a zverejnila príslušná volebná komisia (článok 4 bod 2), a to príslušnej volebnej 
komisii v stanovenej lehote, ktorú určí príslušná volebná komisia. S prijatím kandidatúry 
musí navrhnutý kandidát vysloviť súhlas, ktorý sa archivuje v listinnej podobe. 

(4) Volebná komisia si volí predsedu na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá predseda AS 
PHF EU, ktorému končí funkčné obdobie. 

(5) Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s akademickou funkciou. 
(6) Členovia volebnej komisie nemôžu byť volení do AS PHF EU. 

Článok 5 
Spôsob volieb zamestnaneckej časti AS PHF EU 

(1) Volebná komisia zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU a 
zašle na jednotlivé pracoviská fakulty termín, miesto, spôsob a formu konania volieb 
najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb. 

(2) Návrh kandidátov na členov AS PHF EU za zamestnaneckú časť môžu podávať všetci 
členovia zamestnaneckej časti AO PHF EU členom volebnej komisie v určenom čase. 

(3) Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najneskôr tri pracovné dni pred dňom 
konania volieb. Zoznam kandidátov sa zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle 
a výveske AS PHF EU. 

(4) Členovia AS PHF EU za zamestnaneckú časť sa volia spomedzi navrhovaných 
kandidátov priamou voľbou tajným hlasovaním. 



(5) Voliť môžu všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce PHF EU.  
(6) Každý volič môže na volebnom lístku označiť (zakrúžkovať) poradové číslo maximálne 7 

kandidátov. Inak označený volebný lístok bude neplatný. 
(7) Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov 

prednosť budú mať tí kandidáti, ktorí dlhšie pôsobia na PHF EU. 
(8) Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre 

voličov záväzné. 
(9) Volebná komisia spracuje zápis o priebehu a výsledkoch volieb a výsledok volieb 

zverejní oznamom na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU. 
(10) Volebná komisia písomne oboznámi nových členov senátu s ich zvolením a odovzdá im 

doklad o zvolení. 
(11) Ustanovujúce zasadnutie nového senátu zvolá po zverejnení výsledkov volieb do AS PHF 

EU volebnou komisiou predseda AS PHF EU, ktorému končí funkčné obdobie. 

Článok 6 
Spôsob volieb študentskej časti AS PHF EU 

(1) Volebná komisia zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU 
termín, miesto, spôsob a formu konania volieb najneskôr 10 dní pred dňom konania 
volieb. 

(2) Návrh kandidátov na členov AS PHF EU za študentskú časť môžu podávať všetci 
členovia študentskej časti AO PHF EU členom príslušnej volebnej komisie v určenom 
čase. 

(3) Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najneskôr tri pracovné dni pred dňom 
konania volieb. Zoznam kandidátov sa zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle 
a výveske AS PHF EU.  

(4) Členovia AS PHF EU za študentskú časť sa volia spomedzi navrhovaných kandidátov 
priamou voľbou tajným hlasovaním. 

(5) Voliť môžu všetci členovia študentskej časti akademickej obce PHF EU, ktorí sú 
študentmi zapísanými na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. 

(6) Volebná kandidátka je spoločná pre celú študentskú časť akademickej obce PHF EU. 
(7) V prípade rovnosti hlasov je zvolený ten kandidát, ktorý je študentom vyššieho stupňa 

štúdia resp. ročníka. V prípade rovnakého stupňa štúdia resp. ročníka je zvolený kandidát 
s lepším priemerom známok za všetky roky svojho štúdia. 

(8) Voľby do študentskej časti AS PHF EU sa konajú podľa potreby, ak dôjde k zániku 
mandátu člena AS PHF EU zo študentskej časti AO. 

(9) Každý volič môže na volebnom lístku označiť (zakrúžkovať) poradové číslo maximálne 4 
kandidátov. Inak označený volebný lístok bude neplatný. 

(10) Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre 
voličov záväzné. 

(11) Volebná komisia spracuje zápis o priebehu a výsledkoch volieb a výsledok volieb 
zverejní oznamom na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU. 



(12) Volebná komisia písomne oboznámi nových členov senátu s ich zvolením a odovzdá im 
doklad o zvolení. 

(13) Ustanovujúce zasadnutie nového senátu zvolá po zverejnení výsledkov volieb do AS PHF 
EU volebnou komisiou predseda AS PHF EU, ktorému končí funkčné obdobie. 

Článok 7 
Voľby funkcionárov AS PHF EU 

(1) AS PHF EU volí predsedu AS PHF EU, 1. podpredsedu AS PHF EU za zamestnaneckú 
časť AS PHF EU, 2. podpredsedu za študentskú časť AS PHF EU, tajomníka AS PHF EU 
a zástupcu PHF EU v Rade vysokých škôl SR na štvorročné obdobie. 

(2) AS PHF EU môže voliť funkcionárov AS PHF EU, ak je prítomná dvojtretinová väčšina 
všetkých členov AS PHF EU. 

(3) Každý člen AS PHF EU má právo podať návrh na volených funkcionárov AS PHF EU a 
tajomníka AS PHF EU, a to písomne alebo ústne. Predseda odstupujúceho AS PHF EU 
prerokuje s navrhnutými súhlas s ich kandidatúrou. Úlohou tajomníka AS PHF EU je 
administratívne zabezpečenie priebehu AS PHF EU. Tajomník AS PHF EU nemusí byť 
členom AS PHF EU, no v takom prípade sa na neho nevzťahujú práva a povinnosti 
plynúce z členstva v AS PHF EU. 

(4) Voľby funkcionárov AS PHF EU zabezpečuje najmenej trojčlenná volebná komisia 
schválená AS PHF EU. Volebná komisia volí svojho predsedu. Kandidát na funkcionára 
nemôže byť v danom hlasovaní členom volebnej komisie.  

(5) Funkcionári AS PHF EU sa volia spomedzi členov AS PHF EU priamou voľbou tajným 
hlasovaním. 

(6) Tajné hlasovanie sa vykoná pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS 
PHF EU, na ktorom je v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidátov. Člen 
AS PHF EU označí poradové číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje a hlasovací 
lístok vhodí do volebnej urny. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný. 

(7) Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS 
PHF EU. 

(8) Ak pri voľbe z viacerých kandidátov nedosiahne ani jeden nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov AS PHF EU, preruší AS PHF EU rokovanie a volebná komisia pripraví 
druhé kolo volieb. 

(9) Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Pri 
rovnosti počtu získaných hlasov u viacerých kandidátov do druhého kola postupujú všetci 
kandidáti, ktorí získali na prvom mieste rovnaký počet hlasov. V tomto prípade 
kandidát/ti, ktorí sa umiestnili na druhom mieste už nepostupujú. V prípade, že v prvom 
kole je na prvom mieste jeden kandidát s najväčším počtom hlasov a na druhom mieste 
viac kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov, postupujú do druhého kola volieb 
kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov na druhom 
mieste. 

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



(11) Ak ani jeden z kandidátov nedosiahne v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých členov senátu, volebná komisia pripraví tretie kolo volieb. Do tretieho kola 
postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z druhého kola volieb. Ak podľa 
kritéria najväčšieho počtu hlasov v druhom kole volieb nie je možné jednoznačne vybrať 
dvoch kandidátov, do tretieho kola postupujú všetci tí kandidáti, ktorí získali najväčší 
počet hlasov. 

(12) V treťom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných členov AS PHF EU. 

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

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

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

(16) V prípade zasadnutia AS PHF EU prostredníctvom videokonferencie alebo inými 
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov 
senátu vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, bude voľba 
funkcionárov realizovaná pomocou informačno-komunikačných technológií. Výsledky 
hlasovania jednotlivých členov AS PHF EU sa archivujú v listinnej podobe. 

 
 

Článok 8 
Dôvody a postup pri odvolaní člena AS PHF EU  

(1) Návrh na odvolanie člena AS PHF EU možno podať z nasledujúcich dôvodov:  
a)  člen AS PHF EU bez vážneho dôvodu a bez písomného ospravedlnenia sa predsedovi 

alebo tajomníkovi AS PHF EU nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia AS PHF EU, 

b) člen AS PHF EU bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,  
c) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia študentovi, 

ktorý je členom študentskej časti AS PHF EU. 
(2)  Odvolať člena AS PHF EU môžu len členovia akademickej obce PHF EU, pričom návrh 

na odvolanie s uvedením konkrétneho dôvodu na odvolanie podľa čl. 8 bod 1 musí 
podpísať nadpolovičná väčšina členov akademickej obce PHF EU. Tento návrh je 
potrebné doručiť predsedovi AS PHF EU.  

(3)  Ak vnútorný predpis fakulty neustanoví inak, priebeh hlasovania o odvolaní člena AS 
PHF EU riadi volebná komisia do AS PHF EU.  

(4)  Člen AS PHF EU je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 
všetkých členov akademickej obce PHF EU. 

(5)  Odvolanie člena AS PHF EU je právoplatné dňom doručenia zápisnice volebnej komisie 
predsedovi AS PHF EU.  

 

 



Článok 9 
Dôvody a postup pri odvolaní funkcionárov AS PHF EU  

(1) Návrh na odvolanie predsedu AS PHF EU, podpredsedov AS PHF EU, tajomníka AS PHF 
EU a zástupcu PHF EU v Rade vysokých škôl možno podať z dôvodov, ak funkcionár  

AS PHF EU: 
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 

b) hrubo, alebo opakovane porušil vnútorné predpisy PHF EU, 
c) vážne poškodil záujem PHF EU vyplývajúci z jej poslania, 

d) je trvalo neschopný vykonávať svoju funkciu. 
(2) Návrh na odvolanie predsedu, podpredsedov alebo tajomníka AS PHF EU, ako aj zástupcu 

PHF EU v Rade vysokých škôl, z dôvodov uvedených v bode 1 tohto článku Zásad má 
právo podať každý člen AS PHF EU. 

(3) Návrh na odvolanie musí byť písomný a riadne odôvodnený. 
(4) Funkcionár AS PHF EU, ktorého sa návrh na odvolanie týka, má právo vyjadriť sa k 

návrhu na odvolanie.  
(5) O odvolaní funkcionára AS PHF EU sa hlasuje tajnou formou hlasovania.  
(6) O odvolaní predsedu AS PHF EU, zástupcu PHF EU v Rade vysokých škôl a tajomníka 

AS PHF EU hlasuje celý AS PHF EU.  
(7) O odvolaní prvého podpredsedu AS PHF EU za zamestnaneckú časť hlasuje len 

zamestnanecká časť AS PHF EU. 
(8) O odvolaní druhého podpredsedu AS PHF EU za študentskú časť hlasuje len študentská 

časť AS PHF EU. 
(9) Funkcionár AS PHF EU je odvolaný z funkcie, ak za jeho odvolanie hlasovala    

nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušnej časti AS PHF EU. 

(10) O výsledku hlasovania sa spíše zápisnica, ktorú archivuje tajomník AS PHF EU. 
 

Článok 10 
Postup pri pozastavení členstva člena študentskej časti AS PHF EU  

(1) Člen študentskej časti AS PHF EU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať AS PHF EU o 
pozastavenie členstva v AS PHF EU a to podľa článku 1 bodu 10 týchto Zásad. 

(2) Písomnú žiadosť o pozastavenie členstva podáva člen študentskej časti AS PHF EU, ktorý 
nie je študentom doktorandského študijného programu, najneskôr 60 kalendárnych dní 
pred predpokladaným dátumom riadneho skončenia štúdia, a to predsedovi AS PHF EU. 

(3) Predseda AS PHF EU na základe písomnej žiadosti podľa bodu 2 tohto článku Zásad 
členstvo pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. O 
pozastavení členstva informuje predseda AS PHF EU písomne žiadateľa, dekana PHF EU 
a ostatných členov AS PHF EU. 

 



Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto zásady volieb do Akademického senátu PHF EU boli prerokované a schválené 
Akademickým senátom PHF EU dňa 7. 7. 2021, čím nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

(2) Členstvo tých členov AS PHF EU, ktorých riadne funkčné obdobie vzniklo pred 
platnosťou a účinnosťou  týchto zásad trvá do skončenia ich riadneho funkčného obdobia 
a považuje sa za členstvo vzniknuté v súlade s týmito zásadami. 

(3) Dňom ich schválenia strácajú platnosť Zásady volieb do AS PHF EU 2019 schválené 
v AS PHF EU 10. 7. 2019. 

 
 
 
 
 
............................................................ .................................................................. 
 doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. 
 predseda AS PHF EU dekan PHF EU 


