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§1  Základné stanovenia 
(1) Akademický senát Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

(ďalej len "AS VŠBM") je najvyšším orgánom akademickej samosprávy Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach (ďalej len ”VŠBM"). Právne postavenie a 
pôsobnosť AS VŠBM sú dané v § 8 a 9 Štatútu Vysokej školy bezpečnostného 
manažérstva. 

(2) AS VŠBM pozostáva z volených zástupcov akademickej obce VŠBM ; má 
pätnásť členov, z toho päť zástupcov zo študentskej časti. AS VŠBM sa volí tak, aby každá 
forma štúdia bola zastúpená rovnakým počtom členov z rady Študentov. 

(3) Funkčné obdobie AS VŠBM trvá štyri roky. Členstvo v AS VŠBM zaniká v 
zmysle § 8 a 9 Štatútu Vysokej školy bezpečnostného manažérstva. 

§2    Vyhlásenie volieb 
(1) Riadne voľby do AS VŠBM sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou funkčného 

obdobia senátu raz za štyri roky. 
(2) Doplňujúce voľby do AS VŠBMU sa uskutočňujú na uvoľnené miesta po 

zániku členstva v senáte pred ukončením funkčného obdobia (§ 8 ods. 7 zákona). Funkčné 
obdobie takto zvoleného člena AS VŠBM trvá do konca funkčného obdobia senátu. 

(3) Voľby do Akademického senátu VŠBM v Košiciach vyhlasuje AS VŠBM . 
Konkrétny termín konania sa musí vyhlásiť najneskôr 14 dní pred dňom volieb. Voľby sa 
konajú počas jedného pracovného dňa na celej škole tak, aby sa na stanovených miestach 
mohlo voliť najmenej päť hodín. 

(4) Uznesenie o vyhlásení volieb sa zverejňuje na úradnej výveske VŠBM , 
všetkých ústavov a na webovej stránke VŠBM. 

§3   Volebné komisie 
            (1) Pre voľby sa zriaďuje volebná komisia. Voľby do AS VŠBM sa konajú v dvoch 
čiastkových komisiách, z ktorých jednu tvoria zamestnanci a druhú tvoria študenti 
jednotlivých foriem štúdia. 

(2) Predsedu a ďalších štyroch členov hlavnej volebnej komisie vymenúva a 
odvoláva AS VŠBM z členov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce školy. 

(3) Predsedu a ďalších dvoch členov čiastkových volebných komisií vymenúva a 
odvoláva AS VŠBM z členov zamestnaneckej alebo študentskej časti akademickej obce 
školy v zmysle § 8 ods. 2 zákona 

(4) Členstvo vo volebnej komisii zaniká, ak: 
a) člen volebnej komisie prijme kandidatúru vo voľbách, 
b) je odvolaný v zmysle ods. 3 a 4 tohto paragrafu, 
c) zaniklo jeho členstvo v akademickej obci. 
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(5) Na uvoľnené miesto musí byt' v AS VŠBM predložený návrh na menovanie 
iného člena. 
(6) Hlavná volebná komisia je oprávnená kontrolovať prostredníctvom svojich 
členov činnosť čiastkových volebných komisií. 

§4    Zoznamy 
                (1)        Najneskôr 15 dní pred začatím volieb vypracuje prorektor pre vzdelávanie 
a rozvoj zoznam študentov a zamestnancov, ktorí sú členmi akademickej obce školy, 
a odovzdá ho predsedovi AS VŠBM. 

(2) Najneskôr 15 dní pred začatím volieb rektor vypracuje zoznam 
zamestnancov ďalších súčastí školy, ktorí sú členmi akademickej obce VŠBM a odovzdá 
ho predsedovi AS VŠBM. 

(3) Predseda AS VŠBM vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť členov 
AS VŠBM z radov: 
a) študentov príslušnej formy štúdia, 
b) zamestnancov v zmysle § 3 štatútu VŠBM. 

§5     Kandidáti 
(1) Kandidovať do AS VŠBM môžu len tí zamestnanci a študenti, ktorí sú na 

zoznamoch v zmysle  
§ 3 tohto vnútorného predpisu 

(2) Navrhnúť kandidáta môže ľubovoľný člen akademickej obce školy. 
Podmienkou zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom. 

(3) Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi AS VŠBM najneskôr sedem 
dní pred konaním volieb. 

(4) Predseda AS VŠBM najneskôr dva dni pred voľbami zverejní mená 
študentov a zamestnancov, ktorí kandidujú do AS VŠBM. 

(5) Listina kandidátov obsahuje najmä: 

a) meno a priezvisko kandidáta z radov študentov alebo zamestnancov, 
b) názov ústavu (fakulty), na ktorej je kandidát členom akademickej obce. 

(6)        Volebná komisia zabezpečí prostredníctvom Rektorátu VŠBM tlač hlasovacích 
lístkov. Hlasovacie lístky musia byt' rovnaké vo všetkých čiastkových volebných komisiách 
pre zamestnaneckú časť akademickej obce a rovnaké vo všetkých čiastkových volebných 
komisií pre študentskú časť akademickej obce. 

§6      Priebeh volieb 
(1) Volebná miestnosť alebo iný priestor určený na voľby musí byt' upravený tak, 

aby bola zachovaná možnosť tajného hlasovania. 
(2) Volič po preukázaní totožnosti prevezme hlasovací lístok pre voľbu 

zamestnancov, alebo hlasovací lístok pre voľbu študentov podľa toho, do ktorej z 
čiastkových volebných komisií patrí. 
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(3) Ak je viac kandidátov volič označí najviac 10 kandidátov zo zoznamu 
zamestnancov, alebo najviac 5 kandidátov zo zoznamu študentov podľa toho, do ktorej z 
čiastkových volebných komisií patrí a po označení vhodí hlasovací lístok do volebnej urny. 
Ak je na hlasovacom lístku označených viac kandidátov ako sú určení, alebo ak označenie 
nie je jednoznačné, hlasovací lístok je neplatný. 

(4) Počas volebného aktu musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja 
členovia čiastkových volebných komisií. 

§7      Výsledky volieb 
 (1)   Po skončení volieb čiastková volebná komisia spočíta hlasy a odovzdá 

zápisnicu s výsledkami volieb hlavnej volebnej komisii ešte v deň volieb. Zápisnica musí byt' 
podpísaná všetkými členmi príslušnej čiastkovej volebnej komisie. 

 (2)       Do zamestnaneckej a študentskej časti AS VŠBM sú zvolení tí kandidáti, ktorí  
získali najviac hlasov v zmysle § 1 ods. 2 a 3 tohto vnútorného predpisu. 

(3) Ak pri sčítaní hlasov sa zistí, že na rozhodujúcom mieste pre zvolenie do AS 
VŠBM získalo viac kandidátov rovnaký počet hlasov, o poradí dotknutých kandidátov 
rozhodne druhé kolo volieb, ktoré sa uskutoční do troch pracovných dní. 

(4) Volebná komisia sčíta výsledky z čiastkových volebných komisií a vyhlási 
výsledky volieb v najbližší pracovný deň po dni konania volieb na úradnej výveske VSBM, 
ústavoch a webových stránok VŠBM. 

(5) Zvolených kandidátov potvrdí predseda hlavnej volebnej komisie alebo jej 
poverený člen na prvom zasadnutí AS VSBM. 

 
§8      Doplňujúce voľby 

(1) Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda AS VŠBM v prípade uvoľnenia miesta v 
zmysle § 8 ods. 6 zákona. 

(2) Uvoľnené miesto z radov zamestnaneckej časti AS VŠBM sa obsadí novým 
členom zvoleným príslušnou časťou akademickej obce (fakulty), resp. ďalšími súčasťami 
školy, prostredníctvom zamestnaneckej časti akademického senátu. Funkčné obdobie 
nového člena trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. 

(3) Mandát člena AS z radov zamestnaneckej časti AS VŠBM, ktorý pôsobí vo 
funkcii profesora, docenta, odborného asistenta, asistenta, lektora a výskumného 
pracovníka a ktorý po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a následnom úspešnom 
absolvovaní výberového konania ostáva v pracovnom pomere nepretržite naďalej, ostáva 
zachovaný. 

(4) Uvoľnené miesto z radov študentskej časti AS VŠBM sa obsadí novým 
členom zvoleným príslušnou časťou akademickej obce školy prostredníctvom študentskej 
časti akademického senátu. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca funkčného 
obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. 

(5) Mandát študenta, ktorý ukončil bakalársky študijný program a súvisle 
pokračuje v štúdiu na danej škole (fakulte) v magisterskom, resp. inžinierskom študijnom 
programe, alebo ukončil magisterský, resp. inžiniersky študijný program, a súvisle 
pokračuje v štúdiu na danej škole v doktorandskom študijnom programe, ostáva zachovaný. 

(6) V prípade, že sa v AS VŠBM uvoľní toľko mandátov z radov študentov a 
zamestnancov v zmysle ods.2 a 4 tohto paragrafu, že je tým ohrozená jeho uznášania 
schopnosť, predseda AS VŠBM ihneď vypíše doplňujúce voľby v zmysle tohto paragrafu. 
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§9    Zánik členstva v AS VŠBM 
(1) Členstvo v AS VŠBM zaniká podľa § 8 ods. 6 zákona. 
(2) Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť ktorýkoľvek člen tej časti 

akademickej obce VŠBM (zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol člen AS VŠBM 
do AS VŠBM zvolený, ak člen AS VŠBM návrh na odvolanie ktorého je predkladaný (ďalej 
len „odvolávaný člen”): 
a) porušuje zákon, 
b) porušuje vnútorné predpisy VŠBM, 
c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 
d) vážne poškodil záujem VŠBM. 

 (3)      Návrh na odvolanie člena AS VŠBM podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu sa  
predkladá AS VŠBM v písomnej forme s uvedením: 
a) mena člena AS VŠBM, ktorého odvolanie je navrhované, 
b) dôvodov na odvolanie, 
c) mena predkladateľa návrhu. 

(4)        AS VŠBM návrh na odvolanie Člena AS VŠBM preskúma na svojom 
najbližšom zasadnutí. Ak AS VŠBM zistí, že návrh je v súlade s ods. 2 a 3 tohto paragrafu, 
predseda AS VŠBM po schválení v AS VŠBM predloží bezodkladne návrh na odvolanie 
člena AS VŠBM tej časti akademickej obce VŠBM (zamestnaneckej alebo študentskej), v 
ktorej bol odvolávaný člen AS VŠBM do AS VŠBM zvolený. Ak AS VŠBM zistí, že návrh nie 
je v súlade s ods. 2. alebo 3. tohto paragrafu, návrh zamietne. 
                (5)         Člena AS VŠBM môže odvolať tá časť akademickej obce VŠBM  
(zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol odvolávaný člen AS VŠBM do AS VŠBM 
zvolený. O návrhu na odvolanie člena AS VŠBM sa hlasuje tajným hlasovaním. Člen AS 
VŠBM je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina 
všetkých členov tej časti akademickej obce VŠBM (zamestnaneckej alebo študentskej), v 
ktorej bol. 
odvolávaný člen AS VŠBM do AS VŠBM zvolený. 

(6) Odvolávaný člen AS VŠBM má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie 
na rokovaní AS VŠBM ešte pred prijatím stanoviska senátu k tomuto návrhu. 

(7) Postup pri hlasovaní o odvolaní člena AS VŠBM podľa ods. 6 tohto paragrafu 
stanoví senát. 

 
§10   Záverečné ustanovenie 
 
(1) AS VŠBM má právo zmeniť tieto zásady volieb do AS VŠBM. 
(2) Tieto zásady volieb do AS VŠBM boli v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona schválené 
AS VŠBM dňa 6.6.2007 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia. 
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......................................................................................... 

                                              Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., MBA,LLM 
                                                     Štatutárny zástupca – prezident  VŠBM v Košiciach 

 


