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Zásady volieb do Akademického senátu  

Vysokej školy medzinárodného podnikania  

ISM Slovakia v Prešove  
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Akademický senát Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

(ďalej len „senát“) sa skladá z volených zástupcov jej akademickej obce.  

2. Senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti 

senátu volia v tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov 

študentskej časti senátu volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej 

obce.  

3. Členom zamestnaneckej časti senátu môže byť len člen zamestnaneckej časti jej 

akademickej obce. Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti jej 

akademickej obce. 

4. Senát má 15 členov, z toho zamestnanecká časť má 10 členov a študentská časť 5 členov. 

 

Čl. 2 

Vyhlásenie a organizácia volieb 

 

1. Voľby členov nového senátu vyhlasuje odstupujúci senát. 

2. Voľby členov nového senátu organizuje a zabezpečuje volebná komisia. Volebnú komisiu 

volí odstupujúci senát v dostatočnom predstihu. 

3. Volebná komisia má najmenej troch členov. Študenti a akademickí pracovníci v nej musia 

byť zastúpení aspoň po jednom členovi. Volebná komisia si zvolí predsedu. Členstvo vo 

volebnej komisii je nezlúčiteľné s funkciou predsedu správnej rady, rektora, prorektora, 

predsedu senátu a kancelára. Člen volebnej komisie nemôže byť zaregistrovaný ako 

kandidát. 

4. Voľby nového senátu sa uskutočnia najneskôr do 30 dní pred uplynutím funkčného 

obdobia odstupujúceho senátu.  

5. Volebná komisia oznámi akademickej obci termín a spôsob konania volieb najneskôr 15 

dní pred prvým dňom konania volieb.  

6. Termín a miesto konania volieb stanoví odstupujúci senát tak, aby išlo najmenej o 

jeden deň, kedy sa koná výučba a aby bolo možné hlasovať na stanovenom mieste každý 

deň najmenej tri hodiny. 

7. Uznesenie o vyhlásení volieb sa bezodkladne zverejňuje na úradnej výveske. 

 

Čl. 3 

Zoznamy 

 

1. Najneskôr 15 dní pred prvým dňom volieb študijné oddelenie vypracuje a odovzdá 

predsedovi senátu zoznamy voličov: 

a) aktuálny zoznam členov študentskej časti akademickej obce; 

b) aktuálny zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce. 

2. Predseda senátu volebné zoznamy odovzdá predsedovi volebnej komisie. 

 



Čl. 4 

Kandidáti, kandidátne listiny, príprava volieb 

 

1. Kandidátov do senátu môže navrhnúť každý člen príslušnej časti akademickej obce 

písomne volebnej komisii najneskôr 5 dní pred prvým dňom konania volieb. 

2. Písomný návrh, ktorý obsahuje meno, priezvisko a tituly kandidáta, spolu s jeho 

vlastnoručne podpísaným súhlasom, sa podáva predsedovi volebnej komisie. 

3. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov na úradnej výveske najneskôr 3 dni pred 

dňom konania volieb. 

4. Volebná komisia pripraví volebnú miestnosť, ktorá je vybavená: 

a) zapečatenou hlasovacou schránkou; 

b) zoznamom voličov; 

c) hlasovacím lístkom, na ktorom sú pod poradovými číslami uvedené v abecednom 

poradí priezviská a mená kandidátov; 

d) písacími potrebami; 

e) priestorom pre úpravu hlasovacích lístkov. 

 

Čl. 5 

Volebná kampaň 

 

1. Jednotliví kandidáti môžu viesť volebnú kampaň, v ktorej sa predstavia akademickej 

obci. Volebná kampaň musí byť vedená čestne a vecne. 

2. Kandidáti môžu tiež prezentovať svoje volebné materiály v rozsahu jednej strany A4 na 

úradnej výveske. 

3. Volebná kampaň sa končí deň pred konaním volieb. 

 

Čl. 6 

Priebeh volieb 

 

1. Vo volebnej miestnosti musia byť nepretržite prítomní najmenej dvaja členovia volebnej 

komisie, ktorí dohliadajú na riadny priebeh volieb. 

2. Po vstupe do volebnej miestnosti volič prevezme hlasovací lístok, ktorý je opečiatkovaný 

úradnou pečiatkou. 

3. Volebná komisia označí jeho prítomnosť na voľbách v zozname voličov. 

4. V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov zakrúžkuje volič na hlasovacom 

lístku čísla volených kandidátov. Môže zakrúžkovať maximálne toľko kandidátov, koľko 

ich má byť zvolených. 

5. Hlasovací lístok je neplatný: 

a) ak je meno aspoň jedného kandidáta preškrtnuté alebo podčiarknuté; 

b) ak je dopísaný iný kandidát; 

c) ak je zakrúžkovaných viac kandidátov, než koľko ich má byť zvolených. 

6. Prázdny hlasovací lístok znamená, že volič sa zdržal hlasovania. 

7. Upravený hlasovací lístok vloží volič do otvoru zapečatenej schránky pre hlasovanie. 

 

Čl. 7 

Výsledky volieb 

 

1. Bezprostredne po uplynutí hodiny stanovenej pre ukončenie hlasovania je v posledný deň 

konania volieb volebná schránka otvorená na zasadnutí volebnej komisie za účasti 



všetkých jej členov. Sú spočítané všetky odovzdané volebné lístky osobitne pre obidve 

časti akademickej obce a rozdelené na platné a neplatné. 

2. Ak sa voľby konajú viac ako jeden deň, je po uplynutí hodiny stanovenej pre ukončenie 

hlasovania v konkrétnych dňoch volebná schránka zapečatená na zasadnutí volebnej 

komisie za účasti všetkých jej členov a uložená do trezoru. V ďalšie dni je bezprostredne 

pred začatím volieb pečať odstránená za účasti všetkých členov volebnej komisie. 

V posledný deň konania volieb sa postupuje podľa čl. 7. ods. 1 a 3 – 6 týchto zásada. 

3. Volebná komisia spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch a zostaví poradie podľa 

počtu získaných hlasov pre každú časť akademickej obce samostatne. 

4. Členmi senátu sa stávajú kandidáti, ktorí vo voľbách získali v príslušnej časti 

akademickej obce najvyšší počet platných hlasov.  

5. O poradí kandidátov, ktorí vo voľbách získali rovnaký počet hlasov rozhoduje los. 

Losovanie uskutoční volebná komisia. 

6. Volebná komisia vyhotoví zápis o priebehu a výsledkoch hlasovania, ktorý podpíšu všetci 

členovia komisie. Výsledky volieb zverejní bezodkladne na úradnej výveske a písomne 

ich oznámi predsedovi senátu a zvoleným kandidátom.  

7. Ak členstvo v senáte zanikne podľa § 8 ods. 6 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

vyhlási senát doplňujúce voľby podľa § 8 ods. 7 zákona, na ktoré sa ustanovenia týchto 

zásad použijú primerane. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušujú sa Zásady volieb do Akademického senátu Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v Prešove zo dňa 16. októbra 2005. 

2. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Vysokej školy medzinárodného podnikania 

ISM Slovakia v Prešove boli v súlade s § 47b ods. 2, písm. b) zákona schválené 

Akademickým senátom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove dňa 16. októbra 2007 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 

 

V Prešove 16. októbra 2007 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Radvanská  

predsedníčka akademického senátu 

 


