
Voľba kandidátov AO FZ  

do AS SZU 
 

Pokyny  a časový harmonogram  volieb 

 

 

1) Kandidátov  ,,AO“  (ďalej akademickej obce)  FZ (ďalej Fakulty zdravotníctva) do  AS 

SZU (ďalej do Akademického senátu  Slovenskej zdravotníckej univerzity) volia členovia 

AO FZ na obdobie 4 rokov s výnimkou zaniknutia členstva v AS podľa(§26 odst.6 a 7) Z. 

z.  131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2) AO FZ tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s 

univerzitou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas - zamestnanecká 

časť AO fakulty a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte 

- študentská časť AO fakulty (§25, ods.2 zákona). 

 

3) Voľbu kandidátov do AS SZU vyhlasuje akademický senát SZU súčasne s pokynmi 

a časovým harmonogramom volieb najneskôr dva mesiace pred ukončením funkčného 

obdobia AS SZU. 

 

4) Termín volieb možno určiť iba vo výučbovom období akademického roka. 

 

5) Konkrétny dátum a miesto konania volieb, ako aj podrobné organizačné pokyny na 

prípravu  a priebeh volieb na FZ, určí AS FZ najneskôr mesiac  pred dňom konania 

volieb. 

 

6) Právo navrhnúť kandidáta do AS SZU má každý  člen AO FZ (bod 2) a to písomnou 

formou predsedovi VK (ďalej volebnej komisie) najneskôr 10 dní pred dňom konania 

volieb. 

 

7) Podmienku zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom. 

 

8) Predseda VK najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb zverejní mená študentov 

a zamestnancov, ktorí kandidujú do AS SZU. 

 

9) Kandidátske listiny sú vyhotovené osobitne pre zamestnaneckú časť AO FZ SZU 

a osobitne pre študentskú časť AO FZ SZU. 

 

10) Voľby do AS SZU sa uskutočňujú  priamou tajnou voľbou. 

 

11) Predseda volebnej komisie spolu s PAS (predsedníctvom AS) zabezpečí vypracovanie 

a rozmnoženie hlasovacích lístkov. 

 

12) Hlasovací lístok obsahuje 

- zoznam kandidátov v abecednom poradí. Kandidáti sú označení poradovým 

číslom, priezviskom, menom a titulom. 

- dátum ich konania 

- spôsob jeho správneho vyplnenia 

- ochranné označenie (pečiatka senátu a podpis predsedu volebnej komisie). 
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13) Člen akademickej obce volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo  najviac dvoch 

kandidátov za študentskú časť AO  FZ a troch kandidátov za zamestnaneckú časť AO FZ. 

Ak nezakrúžkuje  nikoho hlasovací lístok sa  posudzuje, že sa zdržal  hlasovania. Inak 

upravený  volebný lístok  je  neplatný. 

 

14) Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená úprava hlasovacích lístkov. 

 

15) Členovia  AO FZ sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov takto: 

 

- členov zamestnaneckej časti AO FZ volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia zamestnaneckej časti AO FZ, 

- členov študentskej časti AO FZ volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 

študentskej časti AO FZ. 

 

16) Dekan fakulty najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb, vypracuje zoznam študentov 

a zamestnancov, ktorí sú členmi AO FZ a odovzdá ho predsedovi VKFZ. 

 

17) Predseda VKFZ vytvorí zoznam voličov, ktorí sú oprávnení voliť členov AS SZU 

z radov: 

- Študentov  FZ všetkých stupňov denného a externého štúdia. 

- Zamestnancov FZ v zmysle bodu 2 týchto vnútorných pokynov. 

 

18) Za členov AS SZU sú zvolení tí traja z navrhnutých kandidátov zamestnaneckej časti AO 

FZ a tí dvaja z navrhnutých študentov AO FZ, ktorí získali najväčší počet hlasov. V 

prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie 

pôsobí na FZ. Ostatní kandidáti v poradí sa stávajú náhradníkmi do AS SZU na príslušné 

volebné obdobie. 

19) Predsedu VK  FZ vymenúva predseda AS FZ z jej členov na základe návrhu komisie. 

20) Na priebeh volieb dohliada minimálne dvojčlenná VK. 

 

21) Výsledky volieb do AS SZU oznámi predseda VK písomne ihneď po skončení volebného 

aktu predsedovi AS FZ. Predseda AS FZ oznámi písomne výsledky volieb do AS SZU do 

dvoch pracovných dní predsedovi AS SZU.  

22) O priebehu a výsledku volieb do AS SZU VK FZ vypracuje zápisnicu o voľbách, ktorá 

zahŕňa: názov fakulty, dátum a miesto konania volieb, počet oprávnených voličov, počet 

vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov v 

poradí podľa počtu získaných hlasov, mená a podpisy predsedu a členov VK. Zápisnicu o 

výsledku volieb na FZ spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS FZ  počas celého 

funkčného obdobia.  

 

23) Voľby na celej univerzite sa končia vyhlásením výsledkov volieb VK AS SZU. Výsledky 

volieb do AS SZU zverejní VK AS SZU najneskôr do dvoch pracovných dní na úradnej 

výveske AS SZU a jej fakúlt, ako aj na webovom sídle univerzity a jej fakúlt. Zároveň 

predseda VK AS SZU zašle menný zoznam členov nového AS SZU všetkým predsedom 

AS jednotlivých fakúlt. 
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V Banskej Bystrici dňa 01. 07. 2014                                         PhDr. Jana Virgulová 

                                                                                                    predsedníčka AS FZ 

 

 


