Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického
senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú
a študentskú časť
Akademická obec fakulty
Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 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).
----------------Článok 1
1. Akademický senát NHF v Bratislave (ďalej AS NHF) tvoria zvolení zástupcovia
akademickej obce NHF (ďalej AO NHF) a jej zodpovedajú za svoju činnosť.
2. AS NHF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
3. Členov zamestnaneckej časti AS NHF volia (zo svojich radov) v priamych tajných
voľbách členovia zamestnaneckej časti AO NHF.
4. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS NHF je štvorročné.
5. Členov študentskej časti AS NHF volia (zo svojich radov) v priamych tajných voľbách
členovia študentskej časti AO NHF.
6. Funkčné obdobie členov študentskej časti AS NHF trvá do ukončenia príslušného
stupňa štúdia, najviac je štvorročné.
7. Funkcia člena AS NHF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
8. Členstvo v AS NHF zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorých funkcií uvedených v článku 1 bod 7,
c) skončením pracovného pomeru s verejnou vysokou školou u členov
zamestnaneckej časti AS NHF,
d) skončením štúdia člena študentskej časti AS NHF, ak nepožiadal o pozastavenie
členstva v AS NHF podľa článku 1 bod 10, alebo prerušením štúdia u členov
študentskej časti AS NHF,
e) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný
deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom
roku, ak ide o člena študentskej časti AS NHF s pozastaveným členstvom,
f) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí,
ak k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
g) vzdaním sa funkcie člena,
h) odvolaním člena Akademickou obcou NHF
i) smrťou člena.
9. Ak zaniklo členovi AS NHF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa bodu
8 písm. b) až i) nastupuje na jeho miesto ďalší kandidát z príslušného pracoviska,

ktorý získal vo voľbách do AS NHF najvyšší počet hlasov. V prípade, ak nie je ďalší
kandidát z príslušného pracoviska, konajú sa na danom pracovisku doplňujúce voľby.
Funkčné obdobie tohto kandidáta trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému
členstvo predčasne zaniklo.
10. Člen študentskej časti AS NHF, ktorý nie je študentom doktorandského študijného
programu môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie
členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho
po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane
členom študentskej časti AO NHF, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Počas doby
pozastaveného členstva sa člen považuje za neprítomného na rokovaní AS NHF.
11. Voľby členov AS NHF za zamestnaneckú časť organizuje a zabezpečuje minimálne
5-členná volebná komisia schválená AS NHF. Zloženie volebnej komisie je
nasledovné, traja členovia sú za zamestnaneckú časť a dvaja členovia za študentskú
časť AO NHF. Za každú časť AO NHF schváli AS NHF aj minimálne dvoch
náhradníkov. Voľby členov AS NHF za študentskú časť organizuje a zabezpečuje
minimálne 3-členná volebná komisia schválená AS NHF. Zloženie volebnej komisie
je nasledovné, dvaja členovia za študentskú časť AO NHF a jeden za zamestnaneckú
časť AO NHF. Za každú časť AO NHF, schváli AS NHF aj minimálne jedného
náhradníka.
12. Hlavnou úlohou volebnej komisie je organizačno-technické zabezpečenie prípravy
a realizácie volieb, ako aj vyhlásenie výsledkov volieb v súlade so Zásadami volieb do
AS NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť (ďalej len Zásady). Pri
úkonoch, ktoré vykonáva volebná komisia musia byť prítomní vždy minimálne dvaja
členovia volebnej komisie, pri samotnom volebnom akte musí byť prítomná
nadpolovičná väčšina členov volebnej komisie.
13. Prvé zasadnutie volebnej komisie zvolá predseda AS NHF. Na prvom zasadnutí si
volebná komisia zvolí predsedu.
14. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s akademickou funkciou.
15. Členovia volebnej komisie nemôžu byť volení vo voľbách do AS NHF.
16. Voľby do zamestnaneckej časti AS NHF sa spravidla uskutočnia v období posledných
30 dní funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti AS NHF. Volebná komisia za
zamestnaneckú časť AS NHF zverejní písomne pravidlá, termín podávania návrhov
kandidátov na členov AS NHF a termín a spôsob uskutočnenia volieb najneskôr 20 dní
pred dňom konania volieb na miestach určených pre oznamy katedier a fakulty
v zmysle článku 3 bodu 1 Zásad a rovnakým spôsobom zverejní zoznam kandidátov
najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb.
17. Volebná komisia študentskej časti AS NHF zverejní písomne pravidlá, termín
podávania návrhov kandidátov a termín a spôsob uskutočnenia volieb najneskôr 20 dní
pred dňom volieb na výveskách Študentského parlamentu NHF v zmysle článku 4
bodu 1 Zásad a rovnakým spôsobom zverejní zoznam kandidátov najneskôr 10 dní
pred dňom konania volieb.
18. Zoznam oprávnených voličov zamestnaneckej časti AO NHF s uvedením pracoviska
doručí v prípade volieb do zamestnaneckej časti AS NHF dekanát NHF predsedovi
príslušnej volebnej komisie najneskôr v deň predchádzajúci dňu podávania návrhov
kandidátov do AS NHF. V prípade volieb do študentskej časti AS NHF doručí dekanát
NHF zoznam oprávnených voličov členov študentskej časti AO NHF predsedovi
príslušnej volebnej komisie najneskôr v deň predchádzajúci dňu podávania návrhov
kandidátov do AS NHF za študentskú časť.

Článok 2 Zloženie AS NHF
1. AS NHF sa skladá z 21 volených zástupcov akademickej obce NHF.
2. AS NHF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Zamestnanecká časť sa
skladá zo 14 volených zástupcov, študentská časť má 7 volených zástupcov.
Článok 3 Spôsob volieb zamestnaneckej časti AS NHF
1. Volebná komisia zverejní pravidlá, termín podávania návrhov kandidátov na členov
AS NHF a termín a spôsob konania volieb na miestach určených pre oznamy katedier
a fakulty a v titulnej časti webovej stránky NHF, ako aj elektronicky zašle na
jednotlivé pracoviská fakulty.
2. Návrh kandidátov na členov AS NHF za zamestnaneckú časť môžu podávať všetci
členovia zamestnaneckej časti AO NHF členom volebnej komisie na mieste a v čase
oznámenom volebnou komisiou.
3. Návrh kandidáta do AS NHF musí spĺňať tieto podmienky:
a) návrh kandidáta bude podaný v zalepenej obálke s označením pracoviska
navrhujúceho člena AO NHF;
b) návrh kandidáta obsahuje: meno, priezvisko, pracovisko, e-mailovú adresu
a telefonický kontakt na navrhovaného kandidáta;
c) navrhovateľ aj navrhnutý kandidát musia byť členmi AO NHF z toho istého
pracoviska.
4. Volebná komisia pred zaradením navrhovaných kandidátov do zoznamu kandidátov
overí všetky náležitosti návrhu podľa článku 3 bod 3. V prípade, ak návrh nespĺňa
náležitosti, nebude sa akceptovať. Zoznam nezaradených kandidátov uvedie volebná
komisia s odôvodnením v zápisnici.
5. Volebná komisia osloví všetkých kandidátov na členov AS NHF v ňou určených
termínoch. Navrhnutý kandidát potvrdzuje prijatie kandidatúry vlastnoručným
podpisom overeným dvoma členmi volebnej komisie.
6. Členovia AO NHF za zamestnaneckú časť volia zástupcu svojho pracoviska spomedzi
navrhovaných kandidátov priamym a tajným hlasovaním. Pri volebnom akte volebná
komisia skontroluje totožnosť voliča. Volebná komisia skontroluje, či je volič členom
AO NHF.
7. Štruktúra AS NHF je taká, že každé pracovisko NHF zastupuje minimálne jeden
volený zástupca. Zvyšný počet zástupcov AS NHF do počtu 14 získajú katedry
s najväčším počtom členov AO NHF určeným na základe zoznamu uvedenom článku
1, bod 17. Tieto katedry majú dvoch volených zástupcov. V prípade rovnosti počtu
členov AO NHF rozhodne volebná komisia žrebom.
8. Na volebnom lístku pre voľby do zamestnaneckej časti AS NHF je uvedený názov
pracoviska, zoznam kandidátov a maximálny počet kandidátov, koľkých môže volič
označiť.
9. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí za jednotlivé pracoviská získajú najvyšší počet hlasov.
V prípade rovnosti hlasov rozhodne o kandidátovi žreb.
10. Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre
voličov záväzné.
11. V prípade, že sa voľby konajú viac dní, volebná komisia je povinná po skončení
každého volebného dňa komisionálne otvoriť zapečatenú urnu, hlasovacie lístky vložiť
do obálky. Obálka musí byť následne zapečatená a podpísaná členmi volebnej
komisie. Obálku s volebnými lístkami volebná komisia uloží do skončenia volieb na
uzamykateľné miesto. Kľúčom disponuje výhradne predseda volebnej komisie.

12. Volebná komisia spracuje zápis o priebehu a výsledkoch volieb a výsledok volieb
zverejní v zmysle článku 3 bod 1.
13. Volebná komisia písomne oboznámi nových členov AS NHF s ich zvolením
a odovzdá im doklad o zvolení.
14. Ustanovujúce zasadnutie nového AS NHF zvolá predseda AS NHF, ktorému končí
funkčné obdobie, po zverejnení výsledkov volieb do AS NHF volebnou komisiou,
Článok 4 Spôsob volieb študentskej časti AS NHF
1. Volebná komisia zverejní na výveskách Študentského parlamentu NHF, v titulnej časti
webovej stránky NHF a v titulnej časti webovej stránky pravidlá, termín podávania
návrhov kandidátov na členov AS NHF a termín a spôsob konania volieb.
2. Návrh kandidátov na členov AS NHF za študentskú časť môžu podávať všetci
členovia študentskej časti AO NHF členom príslušnej volebnej komisie v určenom
čase. Návrh kandidáta na člena AS NHF za študentskú časť sa podáva v zalepenej
obálke. Návrh kandidáta obsahuje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a vyjadrenie
súhlasu s kandidatúrou, potvrdený podpisom kandidáta.
3. Najmenej 10 kalendárnych dní pred konaním volieb volebná komisia zverejní podľa
článku 4 bod 1 Zásad zoznam kandidátov.
4. Členovia AS NHF za študentskú časť sa volia spomedzi navrhovaných kandidátov
priamym a tajným hlasovaním.
5. Voliť môžu všetci členovia študentskej časti AO NHF, ktorí sú študentmi zapísanými
na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.
6. Za členov študentskej časti AS NHF sú zvolení zo študentskej časti AO NHF
kandidáti v takomto zložení:
a) zvolení sú 3 kandidáti, ktorí získali zo všetkých kandidátov, ktorí sú študentmi
prvého stupňa štúdia, najväčší počet hlasov;
b) zvolení sú 3 kandidáti, ktorí získali zo všetkých kandidátov, ktorí sú študentmi
druhého stupňa štúdia, najväčší počet hlasov;
c) zvolený je 1 kandidát, ktorý získal zo všetkých kandidátov, ktorý je študentom
tretieho stupňa štúdia, najväčší počet hlasov.
7. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o kandidátovi žreb.
8. Voľby do študentskej časti AS NHF sa konajú v mesiaci apríl a október.
9. Každý volič môže na volebnom lístku označiť maximálne počet kandidátov podľa
článku 4 bodu 6. 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 podľa článku 4 bod 1 a predsedovi AS NHF.
12. Volebná komisia písomne oboznámi nových členov AS NHF s ich zvolením
a odovzdá im doklad o zvolení.
Článok 5 Volebný poriadok pre voľbu funkcionárov AS NHF
1. AS NHF volí predsedu AS NHF, podpredsedu AS NHF za zamestnaneckú časť,
podpredsedu AS NHF za študentskú časť, tajomníka AS NHF a zástupcu NHF v Rade
vysokých škôl SR na štvorročné obdobie.
2. Podpredsedu AS NHF za zamestnaneckú časť si volí zamestnanecká časť AS NHF.
3. Podpredsedu AS NHF za študentskú časť si volí študentská časť AS NHF.
Podpredseda AS za študentskú časť je súčasne predsedom študentskej časti AS NHF.

4. AS NHF môže voliť funkcionárov AS NHF, ak sú prítomné 2/3 všetkých jeho členov.
5. Voľby funkcionárov AS NHF zabezpečuje najmenej trojčlenná volebná komisia
schválená AS NHF. Volebná komisia si volí predsedu.
6. Volebná komisia zodpovedá za poriadok vo volebnej miestnosti a jej pokyny sú pre
voličov záväzné.
7. Funkcionári AS NHF sa volia spomedzi členov AS NHF priamym a tajným
hlasovaním.
8. Tajné hlasovanie sa vykoná pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú v abecednom
poradí uvedené priezvisko a meno kandidátov. Člen AS NHF zakrúžkuje poradové
číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje a hlasovací lístok vhodí do volebnej urny.
Iným spôsobom upravený hlasovací lístok je neplatný.
9. V prípade voľby predsedu AS NHF, podpredsedu AS NHF za zamestnaneckú časť,
podpredsedu AS NHF za študentskú časť, tajomníka AS NHF a zástupcu NHF v Rade
vysokých škôl SR je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS NHF.
10. Ak pri voľbe z viacerých kandidátov nedosiahne ani jeden nadpolovičnú väčšinu
hlasov, preruší AS NHF rokovanie a volebná komisia pripraví druhé kolo volieb.
11. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Pri
rovnosti počtu získaných hlasov u viacerých kandidátov do druhého kola postupujú
všetci títo kandidáti.
12. V druhom kole volieb funkcionárov podľa článku 5 bod 9 je zvolený ten kandidát,
ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS NHF. V prípade volieb
funkcionárov podľa článku 5 bod 10 a bod 11 je zvolený ten kandidát, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov príslušnej časti AS NHF.
13. Ak ani jeden z kandidátov nedosiahne v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS NHF v prípade volieb funkcionárov podľa článku 5 bod 10
a nadpolovičnú väčšinu všetkých členov príslušnej časti AS NHF podľa článku 5 bod
10 a 11, volebná komisia pripraví tretie kolo volieb. Do tretieho kola postupujú dvaja
kandidáti s najvyšším počtom hlasov, resp. pri rovnosti počtu hlasov u viacerých
kandidátov všetci títo kandidáti.
14. V treťom kole volieb funkcionárov podľa článku 5 bod 9 je zvolený ten kandidát,
ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS NHF. V prípade
volieb funkcionárov podľa článku 5 bod 10 a 11 je zvolený ten kandidát, ktorý získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov príslušnej časti AS NHF.
15. Ak ani v treťom kole volieb nie sú zvolení funkcionári AS NHF, volebná komisia
pripraví nové voľby.
16. Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS NHF,
dekana NHF a vedenie fakulty.
17. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápis, ktorý spolu
s hlasovacími lístkami archivuje AS NHF počas celého funkčného obdobia.

Prerokované a schválené na zasadnutí AS NHF EU v Bratislave dňa 12. 3. 2018.
Zásady volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave
za zamestnaneckú a študentskú časť nadobúdajú platnosť 12. 3. 2018.

doc. Ing. Alena Zubaľová, PhD.
predsedníčka AS NHF

