ZÁSADY VOLIEB
do Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Zásady volieb“) určujú pravidlá pre
voľby zástupcov akademickej obce Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej
univerzity v Bratislave (ďalej len „FHI“) do Akademického senátu Fakulty hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS FHI“).
(2) AS FHI v Bratislave (ďalej len „AS FHI“) je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.
AS FHI má 21 členov a pozostáva z dvoch častí, a to zo:
a) zamestnaneckej časti (ďalej len „ZČ AS FHI“), ktorá má 14 členov,
b) študentskej časti (ďalej len „ŠČ AS FHI“), ktorá má 7 členov.
(3) Členmi ZČ AS FHI môžu byť len členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FHI:
vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú
s Ekonomickou univerzitou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a
ďalší zamestnanci zaradení na fakulte, ak tak určí Štatút Ekonomickej univerzity
v Bratislave. Členov ZČ AS FHI volia členovia zamestnaneckej časti akademickej obce
FHI.
(4) Členmi ŠČ AS FHI môžu byť len členovia študentskej časti akademickej obce FHI:
študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte, pokiaľ nemajú
právoplatným spôsobom prerušené štúdium. Členov ŠČ AS FHI volia členovia
študentskej časti akademickej obce FHI.
(5) Funkcia člena AS FHI je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana,
prodekana a tajomníka fakulty.
(6) Riadne funkčné obdobie členov AS FHI je štvorročné a končí sa dňom vyhlásenia
nových právoplatných výsledkov riadnych volieb.
(7) Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 5,
c) skončením pracovného pomeru s FHI u členov ZČ AS FHI a prerušením alebo
skončením štúdia na FHI u členov ŠČ AS FHI,
d) vzdaním sa funkcie člena,
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou,
f) smrťou člena.
(8) Členstvo v ŠČ AS FHI nezaniká podľa odseku 7 písm. c) v prípade ukončenia štúdia I.
alebo II. stupňa na FHI, ak sa člen ŠČ AS FHI opätovne riadne zapísal na štúdium
ďalšieho stupňa štúdia na FHI na začiatku nového akademického roka.

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ AS FHI
Článok 2
Voľby členov zamestnaneckej časti AS FHI
(1) Voľby do AS FHI sú priame a tajné.
(2) Riadne aj doplňovacie voľby členov ZČ AS FHI zabezpečuje volebná komisia, ktorá
pozostáva z 5 členov, pričom sa zachová rovnaké zastúpenie členov všetkých katedier
FHI. Zloženie volebnej komisie schvaľuje AS FHI. Člen volebnej komisie nesmie byť
kandidátom v príslušných voľbách a v prípade doplňujúcich volieb nesmie byť počas ich
konania ani členom AS FHI. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s funkciou
rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana a tajomníka fakulty.
(3) Volebnú komisiu, termín a miesto konania riadnych volieb členov ZČ AS FHI stanoví
AS FHI najmenej 21 dní pred ich konaním, avšak najneskôr 30 dní pred ukončením 4
ročného funkčného obdobia členov AS FHI uvedeného v článku 1, odsek 6 týchto zásad.
(4) Ak na základe čl. 6 ods. 1 táto situácia nenastane, vyhlási predseda AS FHI doplňovacie
voľby. Volebnú komisiu, termín a miesto konania doplňovacích volieb členov ZČ AS
FHI stanoví AS FHI najmenej 21 dní pred ich konaním, avšak najneskôr 14 dní po tom,
ako nastanú skutočnosti, ktoré viedli k zániku členstva v AS FHI podľa článku 1, odsek
7, písmená b) až f).
(5) Prvé zasadnutie volebnej komisie zvoláva predseda AS FHI.
(6) Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, ktorý je zodpovedný za
jej činnosť. Zároveň sa dohodne na forme a obsahu prihlášok pre kandidátov do ZČ AS
FHI ako i forme hlasovacieho lístka.
(7) Volebná komisia pripraví zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce FHI,
ktorí môžu voliť (ďalej „zoznam voličov“) a byť volení (ďalej „zoznam kandidátov“)
a tieto zoznamy primeraným spôsobom zverejní najneskôr 14 dní pred konaním volieb vo
verejne prístupných priestoroch katedier a na intranete FHI. Pri príprave zoznamu
kandidátov môže komisia žiadať súčinnosť od zamestnancov zaradených na fakulte.
Pripomienky k zoznamom komisia zváži a podľa potreby tieto zoznamy upraví a zverejní
najneskôr do 7 dní pred konaním volieb.
(8) Za priebeh volieb zodpovedá volebná komisia. Jej pokyny uvádzané v súlade s týmito
zásadami sú pre voličov záväzné.
(9) Voliči odovzdajú svoj hlas osobne, nie v zastúpení. Volí sa zakrúžkovaním poradového
čísla volených kandidátov na hlasovacom lístku.
Článok 3
Výsledky volieb členov zamestnaneckej časti AS FHI
(1) V miestnosti, v ktorej sa koná vyhodnotenie výsledkov volieb, môžu byť počas sčítania
hlasovacích lístkov prítomní len členovia volebnej komisie.
(2) Volebná komisia sčíta hlasy, pritom vylúči hlasovacie lístky, ktoré nie sú podľa týchto
zásad považované za platné. Okolnosti vylúčenia hlasovacích lístkov musia byť uvedené
v zápisnici.
(3) Volebná komisia po sčítaní hlasov usporiada volených kandidátov do poradia podľa
počtu získaných hlasov za jednotlivé útvary FHI (katedry a dekanát). Pri rovnosti hlasov
sa príslušným kandidátom priradí skupinové poradie.
(4) Členmi ZČ AS FHI sa stávajú tí kandidáti, ktorí sa umiestnia na prvých dvoch miestach
každej katedry a na prvom mieste na dekanáte.
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(5) Z ostatných kandidátov, ktorí získali hlasy a na jednotlivých katedrách sa umiestnili na
tretích miestach, sa zostaví zoznam podľa počtu získaných hlasov, z ktorého sa prví traja
stávajú ďalšími členmi ZČ AS FHI.
(6) Pri rovnosti hlasov na zvolenom mieste postupuje služobne starší kandidát.
(7) Volebná komisia do 24 hodín uverejní výsledky volieb náležitým spôsobom vo verejných
priestoroch fakulty na to určených a tiež na internetovej stránke fakulty.
(8) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu volieb, v ktorej uvedie:
a) termín, miesto, čas volebného aktu,
b) zoznam a počet voličov oprávnených hlasovať,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d) počet platných hlasovacích lístkov,
e) zoznam zvolených členov ZČ AS FHI podľa útvarov (čl. 3, bod 4) s počtom získaných
hlasov,
f) zoznam zvolených ostatných členov ZČ AS FHI (čl.3, bod 5) s počtom získaných
hlasov,
g) prijaté námietky a spôsob ich riešenia,
h) podpisy členov volebnej komisie.
(9) Volebná komisia odovzdá hlasovacie lístky, zápisnicu a správu o výsledkoch volieb
dekanovi FHI, ktorý zabezpečí archiváciu týchto materiálov počas celého funkčného
obdobia AS FHI.
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AS FHI
Článok 4
Voľby členov študentskej časti AS FHI
(1) Voľby do ŠČ AS FHI sú priame a tajné.
(2) Riadne aj doplňovacie voľby členov ŠČ AS FHI zabezpečuje volebná komisia, ktorá
pozostáva z 3 členov, minimálne po jednom študentovi z I. a II. stupňa, pričom môže byť
jej členom aj študent III. stupňa štúdia.
(3) Členov volebnej komisie navrhuje AS FHI. Člen volebnej komisie nesmie byť
kandidátom v príslušných voľbách a v prípade doplňovacích volieb nesmie byť počas ich
konania ani členom AS FHI.
(4) Volebnú komisiu, termín a miesto konania riadnych volieb členov ŠČ AS FHI stanoví AS
FHI najmenej 21 dní pred ich konaním, avšak najneskôr 30 dní pred ukončením štvorročného funkčného obdobia členov AS FHI uvedeného v článku 1, odsek 7 týchto zásad.
(5) Volebnú komisiu, termín a miesto konania doplňovacích volieb členov ŠČ AS FHI
stanoví AS FHI najmenej 21 dní pred ich konaním, avšak najneskôr 14 dní po tom, ako
nastanú skutočnosti, ktoré viedli k zániku členstva v AS FHI podľa článku 1, odsek 7,
písmená b) až f).
(6) Prvé zasadnutie volebnej komisie zvoláva predseda AS FHI. Volebná komisia si na
svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu, ktorý je zodpovedný za jej činnosť. Na prvom
zasadnutí sa volebná komisia dohodne na priebehu, termínoch a forme volieb, teda či
budú prebiehať elektronicky alebo klasickou formou a stanoví ďalšie pokyny k voľbám
do ŠČ AS FHI. Zároveň sa dohodne na forme a obsahu prihlášok pre kandidátov do ŠČ
AS FHI ako i forme hlasovacieho lístka.
(7) Z prvého zasadnutia volebnej komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude obsahovať
všetky náležitosti, na ktorých sa dohodla. Táto zápisnica bude tvoriť prílohu k výsledku
volieb.
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(8) Volebná komisia pripraví zoznam členov študentskej časti akademickej obce FHI, ktorí
môžu voliť (ďalej "zoznam voličov") a byť volení (ďalej "zoznam kandidátov"). Tieto
zoznamy primeraným spôsobom zverejní najneskôr 14 dní pred konaním riadnych volieb,
resp. 10 dní pred konaním doplňovacích volieb vo verejne prístupných priestoroch
fakulty. Pri príprave zoznamu voličov alebo zoznamu kandidátov môže volebná komisia
požiadať o súčinnosť dekanát FHI. Pripomienky členov akademickej obce k zoznamom
komisia zváži, podľa potreby ich upraví a definitívne zoznamy zverejní najneskôr 7 dní
pred konaním volieb. Zoznamy musia byť zverejnené minimálne do vyhlásenia
výsledkov volieb.
(9) Za priebeh volieb zodpovedá volebná komisia. Jej pokyny sú pre voličov záväzné. Na
priebeh volieb dozerá predseda AS FHI alebo ním poverená osoba zo zamestnaneckej
časti akademickej obce.
(10) Forma volieb do ŠČ AS FHI môže byť klasická alebo elektronická.
(11) Pri klasickej forme volieb voliči odovzdajú svoj hlas osobne, nie v zastúpení. Voľba
prebieha zakrúžkovaním poradového čísla kandidátov na hlasovacom lístku a
odovzdaním do volebnej urny. Volebnú urnu pred začiatkom volieb zapečatí a následne
po konci volieb otvorí predseda AS FHI alebo ním poverená osoba zo zamestnaneckej
časti akademickej obce, ktorá dozerala na priebeh volieb.
(12) Pri elektronickej forme volieb voliči odovzdávajú svoj hlas elektronicky. Náhodne
zvolené prístupové kódy vygeneruje a ich zoznam pripraví volebná komisia. Jednotlivé
prístupové kódy budú voličom odovzdané po ich overení v zozname voličov.
Odovzdávanie kódov musí prebiehať tak, aby nebola zrejmá väzba medzi prístupovým
kódom a voličom. Neodovzdané kódy sa archivujú.
(13) Spôsob elektronického hlasovania určí volebná komisia tak, aby bola zachovaná
identifikácia času voľby, prístupového kódu a voleného kandidáta, ale nie voliča.
Článok 5
Výsledky volieb členov študentskej časti AS FHI
(1) V miestnosti, v ktorej sa koná vyhodnotenie výsledkov volieb, môžu byť počas sčítania
hlasovacích lístkov prítomní len členovia volebnej komisie.
(2) Volebná komisia vylúči všetky neplatné hlasy, teda vylúči hlasovacie lístky, ktoré nie sú
podľa týchto zásad považované za platné v prípade klasickej formy volieb, resp. tie, ktoré
nie sú uvedené v zozname náhodne zvolených prístupových kódov v prípade
elektronickej formy volieb. Okolnosti vylúčenia neplatných hlasov musia byť uvedené
v zápisnici.
(3) Volebná komisia po sčítaní hlasov usporiada volených kandidátov do poradia podľa
počtu získaných hlasov podľa jednotlivých stupňov a programov štúdia.
(4) Členmi ŠČ AS FHI sa stávajú tí kandidáti, ktorí sa umiestnia na prvých miestach podľa
jednotlivých stupňov a programov štúdia.
(5) Prvý stupeň štúdia musia zastupovať minimálne 2 členovia, druhý a tretí stupeň štúdia
spolu musia zastupovať minimálne 3 členovia. Študijný program na jednotlivých
stupňoch štúdia nesmú zastupovať viac ako 2 členovia.
(6) Pri rovnosti hlasov na zvolenom mieste sa postupuje tak, aby sa dosiahla diverzita, t. j.
primárne tak, aby boli zastúpene všetky stupne štúdia a sekundárne študijného programu,
Ak táto zhodnosť stále pretrvá, prednosť budú mať študenti vyššieho ročníka.
(7) Volebná komisia do 24 hodín uverejní výsledky volieb náležitým spôsobom vo verejných
priestoroch fakulty na to určených a tiež na internetovej stránke fakulty.
(8) Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu volieb, v ktorej uvedie:
a) termín a čas volieb,
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b) formu volieb - klasickú alebo elektronickú (v prípade klasickej formy miestnosť, kde
sa volebný akt uskutočnil). V prípade elektronickej formy sa uvedie i internetová
stránka, na ktorej voľby prebiehali a stránka, kde sú uvedené výsledky volieb,
c) zoznam a počet voličov oprávnených hlasovať,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov v prípade klasickej formy, resp. aktívnych
prístupov v prípade elektronickej formy,
e) počet platných a neplatných hlasovacích lístkov v prípade klasickej formy, resp. výpis
počtu prístupov klasifikovaných ako neplatný hlasovací úkon v prípade elektronickej
formy,
f) zoznam zvolených členov ŠČ AS FHI s počtom získaných hlasov, s uvedením ich
stupňa štúdia a študijného programu,
g) prijaté námietky a spôsob ich riešenia,
h) podpisy členov volebnej komisie.
(9) Volebná komisia odovzdá zápisnicu spolu s prílohami a správu o výsledkoch volieb
dekanovi FHI. Volebná komisia súčasne zabezpečí jej zverejnenie prostredníctvom
internetu po dobu aspoň 30 dní od uskutočnenia volieb. Zápisnica zverejnená na internete
musí obsahovať faksimile podpisov členov volebnej komisie.
Článok 6
Doplňovacie voľby do AS FHI
(1) Ak zanikne členovi ZČ AS FHI členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa čl. 1
ods. 7 písm. b) až f) týchto zásad, AS FHI môže kooptovať na jeho miesto náhradníka.
Náhradníkom je člen ZČ AS FHI, ktorý získal v posledných riadnych voľbách do ZČ AS
realizovaných pred uvoľnením miesta v ZČ AS v poradí ďalší najvyšší počet hlasov na
pracovisku, ak zaniklo členstvo členovi ZČ AS zvolenému do ZČ AS na základe čl. 3
ods. 4. Ak zaniklo členstvo členovi ZČ AS zvolenému na základe čl. 3 ods. 5, je
náhradníkom člen ZČ AS, ktorý získal v posledných riadnych voľbách do ZČ AS
v poradí ďalší najvyšší počet hlasov zo zoznamu vytvoreného na základe čl. 3 os. 5. Pri
rovnosti hlasov na zvolenom mieste postupuje služobne starší kandidát. Ak takýto
náhradník neexistuje, vyhlási predseda AS FHI do 28 dní od zániku členstva v ZČ AS
FHI doplňovacie voľby.
(2) Pri doplňovacích voľbách do ZČ AS FHI sa postupuje v súlade s ustanoveniami týchto
zásad pre riadne voľby.
(3) Ak v doplňovacích voľbách do ZČ AS FHI volebná komisia rozhodne svojim písomným
zdôvodnením nesplnenie podmienok v odseku 2 čl. 6, predseda AS FHI, zruší vyhlásené
doplňovacie voľby a uvoľnené miesto člena AS FHI zostane do skončenia funkčného
obdobia AS FHI neobsadené.
(4) V prípade, že sa na pracovisko vráti po materskej alebo rodičovskej dovolenke člen
akademickej obce, ktorý bol vo voľbách pre aktuálne volebné obdobie zvolený do ZČ AS
FHI a miesto v senáte pre príslušné pracovisko je neobsadené, dňom nástupu na svoje
pracovisko sa stáva členom ZČ AS FHI.
(5) Funkčné obdobie náhradníka trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo
predčasne zaniklo.
(6) Ak zaniklo členovi ŠČ AS FHI členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa čl. 1
ods. 7 písm. c) až f), zvolí študentská časť akademickej obce FHI EU v Bratislave
v doplňovacích voľbách na uvoľnené miesto nového člena študentskej časti AS FHI.
Funkčné obdobie nového člena ŠČ AS FHI trvá do konca funkčného obdobia člena,
ktorému členstvo predčasne zaniklo. Pri doplňovacích voľbách do ŠČ AS FHI sa
postupuje v súlade s ustanoveniami týchto zásad pre riadne voľby. To platí aj pre
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zachovanie pomerného zastúpenia jednotlivých stupňov a programov štúdia v ŠČ AS
FHI.
(7) Doplňovacie voľby nemožno vyhlásiť v období hlavných prázdnin.
(8) Funkčné obdobie člena AS FHI zvoleného v doplňovacích voľbách začína plynúť prvým
dňom nasledujúcim po dni vyhlásenia výsledkov doplňovacích volieb.
Článok 7
Voľby funkcionárov a tajomníka AS FHI
(1) Prvé zasadnutie akademického senátu zvoláva predchádzajúci predseda AS FHI do 5
pracovných dní od uskutočnenia volieb.
(2) AS FHI si na svojom prvom zasadnutí tajne volí predsedu, prvého podpredsedu za ZČ
AS FHI, druhého podpredsedu za ŠČ AS FHI a tajomníka AS FHI.
(3) Na voľbu predsedu, podpredsedov a tajomníka AS FHI sa vyžaduje prítomnosť
minimálne 14 členov AS FHI.
(4) Každý člen AS FHI má právo podať návrh na volených funkcionárov AS FHI
a tajomníka AS FHI a každý má právo byť zvolený. Úlohou tajomníka AS FHI je
administratívne zabezpečenie priebehu AS FHI. Tajomník AS FHI nemusí byť členom
AS FHI, no v takom prípade sa na neho nevzťahujú práva a povinnosti plynúce z členstva
v AS FHI.
(5) Za predsedu AS FHI, podpredsedov AS FHI a tajomníka AS FHI je zvolený ten kandidát,
ktorý v príslušnej voľbe získal najväčší počet hlasov členov AS FHI, ktorí sa voľby
zúčastnili. V prípade rovnosti hlasov pre dvoch a viacerých kandidátov s najviac
získanými hlasmi v prvom kole, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná
voľba, ktorá sa po odsúhlasení senátom môže zopakovať na tom istom zasadnutí AS FHI.
V opakovanej voľbe môžu kandidovať iba kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb na
príslušné miesto najvyšší rovnaký počet hlasov. Ak ani táto voľba nerozhodne, rozhodne
žreb. Žrebovanie vykoná volebná komisia.
(6) Po úspešnej voľbe funkcionárov a tajomníka AS FHI preberá ďalšie vedenie senátu
zvolený predseda s podpredsedami a tajomníkom AS FHI.
Článok 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Tieto Zásady volieb do AS FHI sú prílohou Štatútu Fakulty hospodárskej informatiky.
Akademický senát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity
v Bratislave ich prerokoval a schválil dňa 09.06.2016. Dátum nadobudnutia účinnosti je
09.06.2016.
(2) Členstvo tých členov AS FHI, ktorých riadne funkčné obdobie trvalo aj počas
09.06.2016, sa do skončenia ich riadneho funkčného obdobia považuje za členstvo
vzniknuté v súlade s týmito zásadami.

V Bratislave 09.06.2016

........................................................
doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc.

.........................................................
prof. Ing. Ivan Brezina, PhD.
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