
 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave 
so sídlom v Banskej Bystrici 

 
      Podľa §33 odsek 2 písmeno c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ,,zákon“) a článku 9 odsek 3 Štatútu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom 
v Banskej Bystrici (ďalej len ,,štatút“) schvaľuje Akademický senát Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so 
sídlom v Banskej Bystrici ,,Zásady volieb do akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so 
sídlom v Banskej Bystrici“ (ďalej len ,,zásady volieb“). 
 

Pre voľby do študentskej časti Akademického senátu (ďalej len ,,senátu“). 
 
1. Volebné právo 
 
1.1 Študenti denného a externého bakalárskeho  a magisterského štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom 

v Banskej Bystrici, volia štyroch členov akademického senátu (ďalej len ,,AS“)v priamych tajných voľbách 
na obdobie 4. rokov (ak nejde o doplňujúce voľby §26 odsek 7 zákona). 

1.2 Členom študentskej časti senátu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce (ďalej len ,,AO“). 
1.3 Funkcia členu senátu je nezlučiteľná s členstvom v akademickom senáte na akejkoľvek inej vysokej škole, 

alebo fakulte. 
1.4 Študenti volia AS tak, aby boli jednotlivé  odbory v AS rovnomerne zastúpené. 
1.5 Študenti môžu voliť iba do študentskej časti AS FZ. 
1.6 Zvolení sú tí navrhnutí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov dvoch 

a viacerých kandidátov rozhodne o platne zvolenom kandidátovi žreb. Žrebovanie vykoná volebná 
komisia. 

 
2. Volebná komisia 

 
2.1 Pre voľby do študentskej časti AS FZ sa ustanovuje volebná komisia (ďalej len ,,VK“) v počte troch členov. 

Volí ju študentská časť AO. Členom volebnej komisie môže byť člen senátu z radov študentov, alebo iný 
člen AO z radu študentov navrhnutý a schválený nadpolovičnou väčšinou študentskej časti senátu. 
Volebná komisia si volí predsedu z členov komisie, tajným hlasovaním. 

2.2 Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s kandidatúrou za člena študentskej časti senátu. 
2.3 Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu volieb pred vyhlásením výsledkov 

volieb. 
2.4 Pre prijatie platného uznesenia volebnej komisie sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch jej členov. 
2.5 Predseda senátu doručí kandidátov za členov senátu volebnej komisie najneskôr 8 dní pred konaním 

volieb. 

 
3. Navrhovanie kandidátov 

 
3.1 Právo navrhovať kandidáta na funkcia člena senátu má člen AO z radov študentov Fakulty zdravotníctva. 

Navrhnúť môžu iba kandidáta, ktorého má zároveň právo voliť.  
3.2 Návrh na kandidáta musí mať písomnú formu a musí obsahovať: 

- označenie príslušného stupňa, odboru a ročníka štúdia v ktorom je riadne zapísaný, 
- meno, priezvisko, titul, 
- súhlas kandidáta s kandidatúrou a jeho podpis. 

3.3 Návrhy  sa podávajú predsedovi senátu 10 dní pred voľbou, a to doporučenou poštou, alebo cez 
podateľňu Fakulty zdravotníctva. 

3.4 Na návrhy, ktoré nespĺňajú podmienky sa neprihliada. O tom, že nespĺňajú podmienky, rozhoduje vždy 
volebná komisia v súčinnosti s Predsedníctvom  akademického senátu (ďalej len ,,PAS“). Toto rozhodnutie 
je konečné. 

 
 



4. Termín a miesto volieb 
 
4.1 Deň, čas a miesto volieb vyhlasuje PAS len vo výučbovom období akademického roka, najneskôr do 14 dní 

pred skončením funkčného obdobia člena študentskej časti senátu. 
4.2 Deň konania volieb vyhlasuje PAS najneskôr 20 dní pre dňom ich konania. 
4.3 Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie dňa, času a miesta konania volieb, meno  a sídlo 

predsedu senátu, ktorému sa podávajú návrhy kandidátov a čas, dokedy je možné návrhy podávať. 
4.4 Deň, čas a miesto konania volieb musia byť zverejnené najmä na úradnej výveske senátu a výveske 

študijného oddelenia ako aj na webovej stránke FZ (v časti Akademický senát FZ). 
 
5. Hlasovacie lístky 

 
5.1 Predseda volebnej komisie  spolu s predsedom senátu zabezpečí vypracovanie a rozmnoženie hlasovacích 

lístkov. Hlasovací lístok je opatrený podpismi aspoň dvoch členov volebnej komisie. 
5.2 Hlasovací lístok musí obsahovať zoznam kandidátov v zostupnom abecednom poradí mien u kandidátov. 

Kandidáti sú označení poradovým číslom priezviskom, menom a titulom. 
5.3 Hlasovací lístok musí obsahovať označenie volieb, dátum a čas konania, spôsob jeho správneho vyplnenia 

a ochranné označenie. 
 
6. Priebeh volieb 
 
6.1 Voľby vedie predseda volebnej komisie. Osoby, ktoré sa v priebehu hlasovania zdržujú vo volebnej komisii 

sú povinné rešpektovať pokyny predsedu volebnej komisie a nenarúšať priebeh volieb. 
6.2 Pred začatím volieb predseda volebnej komisie skontroluje či  je volebná urna prázdna a zapečatí ju, 

objasní spôsob úpravy hlasovacieho lístka vyhlási voľby za začaté. 
6.3 Prví volia členovia VK. 
6.4 Každému voličovi je po preukázaní sa o zapísaní do študijného odboru v príslušnom Akademickom roku na 

Fakulte zdravotníctva vydaný volebný lístok s navrhnutými kandidátmi. Volič má právo upraviť svoj 
volebný lístok. Volič odovzdá upravený volebný lístok do volebnej urny v prítomnosti volebnej komisie. 

6.5 Študent volí kandidáta tak, že zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. V prípade, že nezakrúžkuje 
nikoho alebo viacerých kandidátov, je volebný lístok neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa 
neprihliada. Každý volič má iba jeden hlas. 

6.6 Predseda volebnej komisie vyhlási voľby za skončené po uplynutí času stanoveného PAS a volebná komisia 
okamžite pristúpi k sčítavaniu hlasov. 

6.7 Pri sčítavaní hlasov sa môžu vo volenej miestnosti, okrem členov volebnej komisie, zdržiavať iba členovia 
PAS za účelom vykonávania dohľadu nad voľbami. Predseda volebnej komisie vyzve všetkých ostaných, 
aby opustili volebnú miestnosť a počkali pred ňou, za zatvorenými  dverami, na vyhlásenie výsledkov 
volieb. 

6.8 Volebná komisia spočíta počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre každého kandidáta a počet platných 
hlasovacích lístkov pre každého kandidáta. 

6.9 Všetky hlasovacie lístky, ktoré sa nachádzajú v urne vloží následne do obálky, ktorá sa ihneď zapečatí. 
Obálku podpíšu všetci členovia volebnej komisie. 

6.10 O priebehu volieb sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje: 
- deň, čas, miesto a označenie volieb do študentskej časti senátu, 
- priezviská, mená a tituly volebnej komisie, 
- priezviská, mená a tituly kandidátov, študijný odbor, forma štúdia, 
- počet vydaných hlasovacích lístkov, 
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
- počet neplatných hlasovacích lístkov, 
- počet platných hlasov odovzdaných v prospech jednotlivých kandidátov, 
- zvolený kandidát, 
- výrok, či voľby prebehli v súlade so Zásadami volieb do študentskej časti AS FZ. 

 
Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. 
 
6.11 Predseda volebnej komisie verejne vyhlási výsledky volieb po sčítaní hlasov vo volebnej miestnosti ešte 

v deň konania volieb. 



6.12 Predseda volebnej komisie doručí zápisnicu z volieb do 3.dní odo dňa konania volieb predsedovi senátu. 
6.13 Predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie zápisnice z volieb, najmä prostredníctvom úradnej 

vývesky Akademického senátu a študijného oddelenia ako aj na webovej stránke FZ ( v časti AS FZ). 
 
7. Spoločné a záverečné ustanovenia 
  
7.1 V prípade problémov s výkladom týchto volebných zásad, alebo vyskytnutia sa situácie, ktorá nie je 

upravená v týchto volebných zásadách počas volieb, výklad uskutoční a postup určí predseda volebnej 
komisie v súčinnosti s PAS. 

7.2 Výklad predsedu volebnej komisie je záväzný a nie je možné sa proti nemu odvolať. 
7.3 Dekan  FZ poskytne súčinnosť  pri voľbách do študentskej časti senátu. 
7.4 Tieto volebné zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v senáte. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 08. 04. 2014                                                              PhDr. Jana Virgulová 
                                                                                                                                      predseda AS FZ 


