
 
 

VOLEBNÝ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Vysokej školy manažmentu  
 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Právo voliť a byť volený do Akademického senátu (ďalej len „ AS“) Vysokej školy 

manažmentu (VŠM)  majú členovia akademickej obce VŠM. 

a) vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší odborní zamestnanci vysokej 

školy (zamestnanecká časť akademickej obce), 

b) a študenti VŠM (študentská časť akademickej obce). 

 

(2) Funkčné obdobie členov AS je štvorročné. 

 

(3) Členov zamestnaneckej časti AS volia len členovia zamestnaneckej časti akademickej 

obce VŠM z vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ďalších odborných 

zamestnancov VŠM. 
 

(4) Členov študentskej časti AS volia len členovia študentskej časti akademickej obce VŠM 

zo študentov VŠM. 

 

 

Článok 2 

Zloženie Akademického senátu VŠM 

 

(1) Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce VŠM; má 

najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti.  

 

(2) Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce. Členov študentskej časti volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia študentskej časti akademickej obce. Členom zamestnaneckej časti 

akademického senátu môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce VŠM. 

Členom študentskej časti akademického senátu môže byť len člen študentskej časti 

akademickej obce VŠM.  
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Vyhlásenie volieb, volebná komisia 

Článok 3 

Vyhlásenie volieb 

 

(1) Voľby do AS sa uskutočnia najneskôr tridsať dní pred uplynutím funkčného obdobia 

doterajšieho AS. 

(2) Konkrétny termín konania volieb, miesto a čas, stanoví a vyhlási doterajší AS. 

Článok 4 

Volebná komisia 

 

(1) Voľby členov AS riadi, organizuje a zabezpečuje najmenej 3 členná volebná komisia. 

Členov volebnej komisie navrhuje a volí doterajší AS. 

 

(2) Činnosť volebnej komisie vedie jej predseda, ktorého si členovia volebnej komisie zvolia 

na svojom prvom zasadnutí. 

(3) Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou rektora a prorektora. 

(4) Členovia volebnej komisie nemôžu byť volení (nemôžu kandidovať) do AS. 

(5) Volebná komisia zverejní najneskôr desať dní pred termínom konania volieb 

podrobnejšie ustanovenia o voľbách do AS. 

Kandidáti, navrhovanie a registrovanie 

Článok 5 

 Kandidáti 

 
(1) Za kandidáta do AS môže byť navrhnutý iba člen akademickej obce VŠM. 

Článok 6 

Navrhovanie a registrovanie 

 

(1) Kandidátov do volieb za členov AS má právo navrhnúť každý člen akademickej obce 

VŠM.  

(2) Členovia akademickej obce podávajú návrhy na kandidátov do AS individuálne.  

 

(3) Návrhy kandidátov do AS musia byť predložené volebnej komisii najneskôr 10 dní pred 

dňom konania volieb. Volebná komisia po prijatí kvalifikovaných návrhov zistí, či 

navrhovaní kandidáti majú záujem kandidovať do AS a po vyjadrení ich písomného 

súhlasu kandidátov do AS oficiálne zaregistruje formou zápisnice. 
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(4) Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov do AS (kandidátku) v abecednom 

poradí zvlášť za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce zverejní volebná 

komisia najneskôr 5 dní pred určeným dňom konania volieb. 

Priebeh volieb, výsledky volieb, doplňujúce voľby 

Článok 7 

Priebeh volieb 

 
(1) Členovia AS sú volení v priamych voľbách tajným hlasovaním. 

(2) Volebná komisia organizuje a riadi voľby osobitne za zamestnaneckú a študentskú časť 

akademickej obce. Pre každú časť akademickej obce zriadi osobitnú, najmenej jednu 

volebnú miestnosť. Vo volebných miestnostiach: 

a) organizuje priebeh hlasovania, 

b) eviduje osoby oprávnené voliť, 

c) vydáva voličovi proti podpisu hlasovací lístok, 

d) informuje o spôsobe úpravy hlasovacieho lístka, 

e) spočítava odovzdané hlasy. 

 

(3) Volebná komisia zabezpečí v primeranom predstihu dostatočný počet hlasovacích 

lístkov. Hlasovací lístok sa zhoduje so zverejneným menným zoznamom zaregistrovaných 

kandidátov (kandidátkou). 

(4) Oprávnený volič upraví volebný lístok jedným z dvoch prípustných spôsobov: 

a) krúžkom označí určený počet kandidátov do AS, ktorým odovzdáva svoj hlas, 

b) ak sa chce zdržať hlasovania, prečiarkne volebný lístok a tým ho znehodnotí. 

 

Volebný lístok upravený iným spôsobom sa považuje za neplatný. Upravený hlasovací 

lístok vhodí volič do volebnej urny. Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená 

a garantovaná tajnosť hlasovania. 

Článok 8 
Výsledky volieb 

 

(1) Za členov Akademického senátu VŠM budú zvolení tí kandidáti, ktorí vo voľbách získali 

najvyšší počet platných hlasov, resp. podľa získaného počtu hlasov obsadili poradie, na 

ktoré sa podľa počtu mandátov viaže získanie mandátu člena AS. 

(2) V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov určí poradie volebná komisia 
žrebovaním. 

(3) O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú spolu s 

použitými hlasovacími lístkami odovzdá predsedovi doterajšieho AS najneskôr do dvoch 
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pracovných dní od ukončenia volieb. Zápisnica je platná, ak ju podpísala nadpolovičná 

väčšina členov volebnej komisie. Zápisnicu s prílohami archivuje Akademický senát 

VŠM. 

(4) Text Zápisnice o výsledku volieb do AS (bez príloh) zverejní volebná komisia najneskôr 

do dvoch pracovných dní od ukončenia volieb na výveskách a oznamovacích tabuliach. 

(5) V zápisnici o priebehu a výsledku volieb do AS 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 VŠM získali zaregistrovaní kandidáti uvedení na kandidátke, 

osobitne vyznačí prípady, v ktorých o poradí kandidátov rozhodlo žrebovanie a uvedie 

zoznam kandidátov zvolených do AS za zamestnaneckú časť ako aj za študentskú časť 

akademickej obce. K zápisnici priloží písomný súhlas všetkých kandidátov s ich 

kandidovaním a odovzdané hlasovacie lístky. 

 

(6) Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Akademického senátu VŠM zvolá predseda 

odstupujúceho Akademického senátu najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa, keď 

mu volebná komisia odovzdala Zápisnica o výsledkoch volieb. 

 

 

Článok 9 

Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka AS 

(1) Na ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného Akademického senátu VŠM zvolia členovia 

AS hlasovaním predsedu, podpredsedu a tajomníka AS. 

(2) Voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka AS podľa čl. 9, ods. (1) sú platné, ak na 

ustanovujúcom zasadnutí novozvoleného Akademického senátu VŠM je prítomných 

najmenej dve tretiny všetkých členov AS. 

(3) Predseda, podpredseda a tajomník AS sú zvolení, ak získajú viac ako polovicu platných 

hlasov z prítomných členov AS v súlade s čl. 9, ods. (2). V prípade rovnakého počtu 

získaných hlasov rozhoduje žreb. 

(4) Ak sa nepodarí právoplatne zvoliť predsedu, podpredsedu alebo tajomníka AS v súlade s 

čl. 9, ods. (3), v prvom kole volieb na ustanovujúcom zasadnutí AS, voľby pokračujú 

druhým kolom resp. sa konajú až dovtedy, kým títo funkcionári AS nie sú riadne zvolení. 

(5) Ak sa predseda, podpredseda alebo tajomník vzdá svojej funkcie alebo je z funkcie 

odvolaný, AS volí nového predsedu, podpredsedu alebo tajomníka podľa čl. 9, ods. 1. 

tohto volebného poriadku . 

Článok 10 

Doplňujúce voľby 

 

(1) Ak zaniklo členovi Akademického senátu pred skončením jeho funkčného obdobia 

členstvo v zmysle § 8, ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. (vysokoškolský zákon) a čl. 9, ods. 
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7, Štatútu VŠM, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena 

Akademického senátu, ktorého funkčné obdobie bude trvať do konca funkčného obdobia 

člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

(2) Akademický senát vyhlási v prípadoch podľa čl. 10, ods. 1 Volebného poriadku VŠM 

doplňujúce voľby. Ustanovenia tohto Volebného poriadku budú pre doplňujúce voľby 

platiť primerane. 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

Volebný poriadok Akademického senátu VŠM bol prerokovaný a schválený v Akademickom 

senáte VŠM 7.6.2022, čím nadobudol platnosť. 

 

 

 

 

 

                    doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD. 

                                                                                                      predsedníčka AS VŠM  
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