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Akademický senát Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v 

Bratislave (ďalej len “AS FSEV UK”) uznesením č. 19 zo dňa 05.07. 2021 prijal dodatok č. 1 

k Zásadám volieb do AS FSEV UK a do AS UK, ktoré boli schválené AS FSEV UK dňa 

20.03.2007. 

 

Článok 1 

  

Zásady volieb do AS FSEV UK a do AS UK sa menia a dopĺňajú týmto spôsobom: 

 
1. v Čl. 2 v Časti I. Voľby do AS FSEV UK názov ods. 1  znie: 

(1) Termín volieb, miesto volieb a Volebná komisia. 

 

2. v Čl. 2. v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa za písmeno (c) vkladá písmeno (d), ktoré 

znie: 

(d) Voľby sa vždy konajú v priestoroch FSEV UK na Mlynských luhoch 4 v Bratislave 

a súčasne aj v budove sídla FSEV UK, Ústavu mediamatiky na P. O. Hviezdoslava 21 v 

Martine, okrem prípadu, že sa voľby konajú korešpondenčným hlasovaním podľa odseku (4) 

týchto zásad volieb. 

 

3. v Čl. 2 v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa písmeno (f) v odseku (3) nahradí znením: 

(f) Na priebeh a zaznamenanie výsledku volieb do študentskej časti AS FSEV UK sa 

vzťahujú ustanovenia čl. 2, písmeno (c), (d) a (e) týchto zásad volieb. 

 

4. v Čl. 2 v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa za písmeno (h) v odseku (3) vkladá 

písmeno (i): 

(i) Návrh na kandidáta podľa písmena (b) a (e) do AS FSEV UK a AS UK môže byť 

doručený predsedovi Volebnej komisie AS FSEV UK aj elektronickým spôsobom (scan 

dokumentu). Návrh na kandidáta do AS FSEV UK a AS UK je platný v prípade, že po 

doručení návrhu na kandidáta elektronickým spôsobom bude následne doručený predsedovi 

Volebnej komisie AS FSEV UK aj originál s podpisom kandidáta a to do termínu, ktorý určí 

AS FSEV v uznesení ako termín na predkladanie návrhov na kandidátov. Pokiaľ návrh na 

kandidáta nebude do AS FSEV UK doručený v stanovenom termíne predkladania návrhov, 

na takýto návrh kandidáta sa prihliada ako na neplatný návrh, z dôvodu nesplnenia 

požiadaviek na predkladanie návrhu. 

 

5. v Čl. 2 v Časť I Voľby do AS FSEV UK sa za odsek (3) vkladá odsek (4), ktorý znie: 

 

(4) Korešpondenčné hlasovanie 

(a) Voľby do AS FSEV UK sa môžu za mimoriadnych okolností (mimoriadna situácia, 

núdzový stav), ktoré neumožňujú alebo mimoriadne sťažujú konanie volieb v priestoroch 

FSEV UK a priestoroch Ústavu mediamatiky, uskutočniť aj prostredníctvom 

korešpondenčného hlasovania. Predseda Volebnej komisie AS FSEV UK bezodkladne po 

uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov na člena AS FSEV UK zverejní na 

internetovej stránke AS FSEV UK v rámci webového sídla FSEV UK hlasovací lístok spolu 

s pokynmi na uskutočnenie hlasovania. 

 

(b) Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademickej obce si vytlačí hlasovací 

lístok, na ktorom vyznačí svoju vôľu podľa Čl. 2, odseku (3), písmena (g). Takto označený 

hlasovací lístok člen akademickej obce vloží do obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím 

lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen akademickej obce zalepí a následne ju spolu 



s vyplneným čestným prehlásením, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 1 k týmto zásadám 

volieb (ďalej len „čestné vyhlásenie“) vloží do väčšej obálky (ďalej len „sprievodná obálka“), 

ktorú zalepí a odošle na adresu: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 

4, 821 05, Bratislava s označením „Voľby do AS FSEV UK - zamestnanci“, v prípade ak ide 

o voľby do zamestnaneckej časti AS FSEV UK alebo s označením „Voľby do AS FSEV UK 

- študenti“, v prípade ak ide o voľby do študentskej časti AS FSEV UK. V oboch prípadoch 

člen akademickej obce spraví tak, aby bola zásielka doručená adresátovi najneskôr v deň 

konania volieb alebo uložená na pošte pre adresáta najneskôr v deň predchádzajúci dňu 

konania volieb. 

 

(c) Člen akademickej obce je povinný v čestnom prehlásení uviesť popri ďalších 

požadovaných údajoch aj päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen alebo číslic alebo 

ich kombinácie podľa vlastného výberu, ktoré taktiež zašle prostredníctvom svojho 

univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu: 

volbyasfsevzamestnanci@fses.uniba.sk, v prípade ak ide o voľby do zamestnaneckej časti AS 

FSEV UK a do predmetu správy uvedie „Hlasoval som vo voľbách do AS FSEV UK – 

zamestnanci“, alebo na e-mailovú adresu volbyasfsevstudenti@fses.uniba.sk, v prípade ak 

ide o voľby do študentskej časti AS FSEV UK, a do predmetu správy uvedie „Hlasoval som 

vo voľbách do AS FSEV UK – študenti“. K emailovým schránkam: 

volbyasfsevzamestnanci@fses.uniba.sk, volbyasfsevstudenti@fses.uniba.sk má prístup len 

predseda a členovia Volebnej komisie. Volebná komisia v deň konania volieb prevezme 

všetky doručené sprievodné obálky a následne tieto postupne otvorí a zároveň overí, či 

hlasujúci člen akademickej obce splnil všetky podmienky podľa prvej vety písmena (c). 

 

(d) Hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálky s hlasovacím lístkom podľa písmena 

(b), sú neplatné. Hlasovacie lístky, ku ktorým nebolo pripojené čestné vyhlásenia podľa 

Prílohy č. 1 spôsobom podľa písmena (b), alebo neboli v obálke s hlasovacím lístkom 

vložené do sprievodnej obálky, sú neplatné. Hlasovacie lístky, pri ktorých člen akademickej 

obce nesplnil podmienky stanovené v písmene (c), sú neplatné. Hlasovacie lístky, ktoré 

neboli vložené do sprievodnej obálky a zreteľne označené „Voľby do AS FSEV UK“ podľa 

písmena (b), sú neplatné. Na hlasovacie lístky, ktoré boli FSEV UK doručené neskôr ako 

v deň volieb do 15:00 hodiny sa neprihliada. 

 

(e) Sprievodnú obálku je oprávnená otvoriť len Volebná komisia, a to spravidla v deň 

konania volieb o 15:00 hodine. Volebná komisia po overení toho, že sprievodná obálka je 

riadne označená a obsahuje aj čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 1, ktoré riadne vyplnil 

a podpísal člen akademickej obce, ako aj obálku s hlasovacím lístkom, vhodí neotvorenú 

obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po vhodení všetkých obálok s hlasovacím 

lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené FSEV UK do dňa konania volieb, Volebná 

komisia otvorí hlasovaciu urnu a po otvorení obálok s hlasovacím lístkom zistí, či sú 

hlasovacie lístky platné, porovná heslo uvedené na čestnom vyhlásení s heslom zaslaným 

podľa písmena (c) a spočíta hlasovacie lístky a odovzdané hlasy. 

 

(f) Ostatné ustanovenia týchto zásad volieb sa na priebeh volieb realizovaných 

prostredníctvom korešpondenčného hlasovania použijú primerane. 

 

(g) Na účely zabezpečenia korešpondenčného hlasovania je dekanka fakulty alebo ňou 

poverený zamestnanec povinný zabezpečiť riadne prebratie všetkých zásielok určených 

FSEV UK doručených poštou do dňa konania volieb. O úkonoch spojených s prebraním 

poštových zásielok určených pre FSEV UK a ich triedením je dekanka FSEV UK alebo ňou 
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poverený zamestnanec povinný informovať v čase 14 dní pred dňom konania volieb a v deň 

konania volieb prostriedkami elektronickej komunikácie, telefonicky alebo osobne predsedu 

Volebnej komisie. Predseda Volebnej komisie a členovia Volebnej komisie sú oprávnení byť 

prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase podľa predchádzajúcej vety a sú 

oprávnení vykonávať kontrolu týchto úkonov.  

 

 

Článok 2 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 01.09.2021.  
 

V Bratislave 05.07. 2021 

 

  

.........................................  ........................................... 

Mgr. Andrej Mentel, PhD.  doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

Predseda AS FSEV UK    dekanka FSEV UK  
 

 

 


