ZÁSADY VOLIEB
do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej
univerzity so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „FZ SZU“),

Schvaľuje podľa § 9 odsek 1 písm. b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Akademický senát FZ SZU.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)

AS F Z SZU je najvyšším orgánom akademickej samosprávy F Z SZU. Skladá sa z
volených zástupcov akademickej obce FZ SZU.

(2)

Akademickú obec (AO) FZ SZU tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci
zaradení na fakulte, ktorí sú s univerzitou v pracovnom pomere na ustanovený
týždenný pracovný čas, s miestom výkonu práce príslušnom k FZ SZU –
zamestnanecká časť AO fakulty a študenti zapísaní na študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte – študentská časť AO fakulty (§ 25, ods. 2 zákona).

(3)

AS FZ SZU má najmenej 11 členov, z ktorých najmenej ⅓ tvoria študenti.

(4)

Funkcia člena AS F Z SZU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.

(5)

Funkčné obdobie členov AS FZ SZU je najviac štvorročné.
Č1ánok 2

Vyhlásenie volieb
(1)

Voľby členov AS FZ SZU, súčasne s pokynmi a harmonogramom na ich realizáciu
vyhlasuje predseda AS FZ SZU najmenej dva mesiace pred uplynutím funkčného
obdobia AS FZ SZU.

(2)

Termín volieb možno určiť iba vo výučbovom období akademického roka.

(3)

Konkrétny dátum a miesto konania volieb, ako aj podrobné organizačné pokyny na
prípravu a priebeh volieb na fakulte, určí AS F Z S Z U najneskôr mesiac pred
dňom volieb.

(4)

Vyhlásenie volieb sa zverejní na úradnej výveske AS FZ SZU, ako aj na webovom sídle
FZ SZU.

(5)

Voliť môžu len členovia AO FZ SZU.

(6)

Členom zamestnaneckej časti AS FZ SZU môže byť len člen zamestnaneckej časti jej
akademickej obce.
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Členom študentskej časti AS FZ SZU môže byť len člen študentskej
akademickej obce.

časti jej

Článok 3a
Volebné komisie do zamestnaneckej časti AS FZ SZU
(1)

Prípravu a priebeh volieb do AS F Z SZU zabezpečuje volebná komisia (ďalej len
„VK“) AS FZ SZU v počte troch členov.

(2)

Členov VK pre voľby do zamestnaneckej časti AS FZ SZU volí a odvoláva AS F Z
SZU z členov zamestnaneckej časti AS F Z SZU.

(3)

Predsedu VK AS FZ SZU vymenúva a odvoláva predseda AS FZ SZU z jej členov na
základe návrhu komisie.

(4)

Voľby členov do zamestnaneckej časti AS FZ SZU organizuje a zabezpečuje volebná
komisia FZ SZU. Členov VK volí a odvoláva AS FZ SZU z členov zamestnaneckej časti
AS FZ SZU.

(5)

Činnosť VK riadi predseda zvolený na prvom zasadnutí volebnej komisie
zamestnaneckej časti FZ SZU.

(6)

Funkcia člena VK je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana.
Funkcia člena VK je nezlučiteľná s kandidatúrou do AS FZ SZU.

(7)

VK zverejní najneskôr 15 dní pred termínom navrhovania kandidátov podrobnejšie
ustanovenia a pravidlá volieb.

Článok 3b
Volebné komisie do študentskej časti AS FZ SZU
(1)

Prípravu a priebeh volieb do AS F Z SZU zabezpečuje volebná komisia (ďalej len
„VK“) AS FZ SZU v počte dvoch členov.

(2)

Členov VK pre voľby do študentskej časti AS FZ SZU volí a odvoláva AS FZ SZU
z členov študentskej časti AS FZ SZU.

(3)

Predsedu VK AS FZ SZU vymenúva a odvoláva predseda AS FZ SZU z jej členov na
základe návrhu komisie.

(4)

Voľby členov do študentskej časti AS FZ SZU organizuje a zabezpečuje volebná
komisia študentskej časti AS FZ SZU.

(5)

Činnosť VK riadi predseda zvolený na prvom zasadnutí volebnej komisie študentskej
časti AS FZ SZU.

(6)

Funkcia člena VK je nezlučiteľná s kandidatúrou študenta do študentskej časti AS FZ
SZU.
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(7)

VK zverejní najneskôr 15 dní pred termínom navrhovania kandidátov podrobnejšie
ustanovenia a pravidlá volieb.

Článok 4
Zoznamy
(1) Dekan FZ SZU najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb vypracuje zoznam
študentov a zamestnancov, ktorí sú členmi AO FZ SZU a odovzdá ho predsedom
volebných komisií.
(2)

Predsedovia VK FZ SZU (zamestnaneckej a študentskej časti) vytvoria zoznam
voličov, ktorí sú oprávnení voliť členov AS FZ SZU z radov:
• študentov FZ SZU všetkých stupňov denného štúdia,
• zamestnancov FZ SZU v zmysle čl. 1 ods. 2 tohto vnútorného predpisu.
Článok 5
Kandidáti

(1)

Kandidovať do AS F Z SZU môžu len tí zamestnanci a študenti, ktorí sú na
zoznamoch v zmysle čl. 4 tohto vnútorného predpisu.

(2)

Navrhnúť kandidáta môže každý člen AO F Z SZU písomne. Podmienkou zaradenia
kandidáta na listinu kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom.

(3)

Návrhy na kandidátov sa predkladajú jednotlivým predsedom VK FZ SZU, najneskôr 10
dní pred dňom konania volieb.

(4)

Predseda VK najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb zverejní mená študentov a
zamestnancov, ktorí kandidujú do AS FZ SZU.

(5)

Kandidačné listiny FZ SZU sú vyhotovené osobitne pre zamestnaneckú časť AS FZ
SZU a osobitne pre študentskú časť AS FZ SZU.

Článok 6
Priebeh a výsledky volieb
(1)

Voľby do AS FZ SZU sú priame s tajným hlasovaním.

(2)

Vo volebnej miestnosti musí byť voličom umožnená úprava hlasovacích lístkov.

(3)

Členovia AS FZ SZU sú volení spomedzi navrhnutých kandidátov takto:
• členov zamestnaneckej časti AS FZ SZU volia tajným hlasovaním vo voľbách
členovia zamestnaneckej časti AO FZ SZU,
• členov študentskej časti AS F Z SZU volia tajným hlasovaním vo voľbách
členovia študentskej časti AO FZ SZU.

(4)

Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, na ktorých sú jednotliví kandidáti
zoradení podľa abecedy s uvedením priezviska, mena a titulov. Každý volič môže
použiť len jeden hlasovací lístok. Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka voličom
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určujú organizačné pokyny vydané VK FZ SZU. Po skončení hlasovania VK
• spočíta počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov,
• spočíta platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom,
• zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov
určí poradie týchto kandidátov.
(5)

Za členov AS FZ SZU sú zvolení tí siedmi z navrhnutých kandidátov zamestnaneckej
časti AO FZ SZU a tí štyria z navrhnutých kandidátov študentskej časti AO FZ SZU,
ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov má
prednosť ten kandidát, ktorý dlhšie pôsobí na FZ SZU. Ostatní kandidáti v poradí sa
stávajú náhradníkmi AS FZ SZU na príslušné volebné obdobie.

(6)

Výsledky volieb oznámi predseda VK písomne ihneď po skončení volebného aktu
predsedovi AS FZ SZU.

(7)

O priebehu a výsledku volieb VK pre zamestnaneckú časť volieb do AS FZ SZU a pre
študentskú časť volieb do AS FZ SZU vypracujú 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 SZU spolu s hlasovacími lístkami archivuje AS FZ
SZU počas celého funkčného obdobia.

(8)

(9)

Výsledky volieb do AS FZ SZU zverejní VK AS FZ SZU najneskôr do dvoch
pracovných dní na úradnej výveske AS FZ SZU, ako aj na webovom sídle FZ SZU.
VK AS F Z SZU pripraví pre zvolených členov osvedčenia o zvolení a podá návrh
predsedovi AS FZ SZU na zvolanie prvého zasadania nového AS FZ SZU tak, aby bolo
zrealizované najneskôr v priebehu posledného týždňa funkčného obdobia odstupujúceho
AS FZ SZU. Na tomto zasadnutí odovzdá odstupujúci predseda novým členom AS FZ
SZU osvedčenia o zvolení a riadi zasadanie až do zvolenia nového predsedu AS FZ
SZU.

Článok 7
Voľby funkcionárov AS SZU
(1)

Akademický senát na svojom prvom zasadaní volí zo svojich členov predsedu, prvého
podpredsedu za zamestnaneckú časť AS FZ SZU, druhého podpredsedu za študentskú
časť AS FZ SZU a tajomníka AS FZ SZU.

(2)

Na voľbu funkcionárov AS FZ SZU je potrebné, aby bola prítomná dvojtretinová
väčšina všetkých členov AS FZ SZU.

(3)

Voľby funkcionárov AS F Z SZU zabezpečuje najmenej trojčlenná volebná komisia
schválená AS FZ SZU. Volebná komisia si volí predsedu.

(4)

Funkcionári AS FZ SZU sú volení spomedzi členov senátu priamym a tajným
hlasovaním.

(5)

Každý člen AS FZ SZU má právo podať návrh na predsedu, podpredsedov a tajomníka
AS FZ SZU, a to písomne alebo ústne. Predseda odstupujúceho AS FZ SZU prerokuje s
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navrhnutými súhlas s ich kandidatúrou.
(6)

Kandidáti majú možnosť vystúpiť pred AS FZ SZU so svojimi predstavami o práci
senátu.

(7)

Voľba funkcionárov AS FZ SZU môže byť jednokolová alebo dvojkolová. Predsedu AS
FZ SZU a tajomníka AS FZ SZU volí AS FZ SZU. Podpredsedu AS FZ SZU za
zamestnaneckú časť volí zamestnanecká časť AS FZ SZU. Podpredsedu za študentskú
časť AS FZ SZU volí študentská časť AS FZ SZU. Nezvolený kandidát na predsedu AS
FZ SZU, ktorý sa umiestnil vo voľbách na druhom mieste, sa stáva kandidátom na
podpredsedu AS FZ SZU.

(8)

Tajné hlasovanie je vykonané pomocou hlasovacieho lístka pre jednotlivé funkcie v AS
FZ SZU, na ktorom bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta.
Člen AS FZ SZU zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, za ktorého hlasuje a
hlasovací lístok vhodí do volebnej schránky. Iným spôsobom upravený hlasovací lístok
je neplatný!

(9)

Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS
FZ SZU.

(10) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb potrebnú väčšinu hlasov, koná
sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste, postupujú do
druhého kola volieb všetci kandidáti, ktorí získali na prvom mieste rovnaký počet
hlasov, v prípade rovnosti hlasov na druhom mieste, postupuje do druhého kola volieb
kandidát z prvého miesta a všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov na
druhom mieste.
(11) V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných členov AS FZ SZU.
(12) Ak ani v druhom kole volieb nie sú zvolení funkcionári AS FZ SZU, volebná komisia
pripraví nové voľby v inom termíne a s inými kandidátmi.
(13) Po skončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie s ich výsledkom AS F Z
SZU a dekana FZ SZU.
(14) O priebehu a výsledku volieb vypracuje volebná komisia zápisnicu, ktorú spolu s
hlasovacími lístkami archivuje AS FZ SZU počas celého funkčného obdobia.
Článok 8
Zánik členstva v AS FZ SZU a odvolanie člena AS FZ SZU
(1)
(2)

Členstvo v AS FZ SZU zaniká podľa § 8 ods. 6 zákona.
Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť ktorýkoľvek člen tej časti AS F Z
SZU (zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol člen AS FZ SZU do AS FZ
SZU zvolený, ak člen AS FZ SZU, ktorého návrh na odvolanie je predkladaný (ďalej
len „odvolávaný člen“):
• porušuje zákon a ďalšie všeobecné záväzné právne predpisy,
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• porušuje vnútorné predpisy FZ SZU, SZU,
• závažným spôsobom neplní povinnosti člena AS FZ SZU,
• vážne poškodí záujmy FZ SZU, SZU.
(3)

(4)

Návrh na odvolanie člena AS F Z SZU predkladá AS F Z SZU písomnou formou s
uvedením: mena odvolávaného člena AS F Z SZU, dôvodu na jeho odvolanie a
mena predkladateľa návrhu.
AS FZ SZU návrh na odvolanie člena AS FZ SZU preskúma na svojom najbližšom
zasadaní. Ak AS FZ SZU zistí, že návrh je v súlade s ods. 2 a 3 tohto článku, predseda
AS FZ SZU po schválení v AS F Z SZU predloží bezodkladne návrh na odvolanie
člena AS F Z SZU v tej časti akademickej obce FZ SZU, v ktorej bol odvolávaný člen
AS FZ SZU do AS FZ SZU zvolený. Ak AS FZ SZU zistí, že návrh nie je v súlade s
ods. 2 alebo 3 tohto článku, návrh zamietne.

(5)

Člena AS F Z SZU môže odvolať tá časť akademickej obce F Z SZU
(zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol odvolávaný člen AS F Z SZU do
AS F Z SZU zvolený. O návrhu na odvolanie člena AS F Z SZU sa hlasuje tajným
hlasovaním. Člen AS F Z SZU je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti AO FZ SZU
(zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol odvolaný člen AS FZ SZU do AS
FZ SZU zvolený.

(6)

Odvolávaný člen AS FZ SZU má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na
rokovaní AS FZ SZU ešte pred prijatím stanoviska k tomuto návrhu.

(7)

Postup pri hlasovaní o odvolaní člena AS FZ SZU podľa ods. 5 tohto článku určí AS FZ
SZU.

Článok 9
Doplňujúce voľby
(1)

Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda AS FZ SZU ak:
• na FZ SZU nebol zvolený potrebný počet členov AS FZ SZU,
• zaniklo členovi AS FZ SZU členstvo z dôvodov uvedených v § 8 ods. 6 písm. a) až j)
zákona a nie je k dispozícii náhradník,

(2)

Doplňujúce voľby sa uskutočnia podľa týchto zásad ako riadne voľby do AS FZ SZU.

(3)

Uvoľnené miesto v zamestnaneckej a študentskej časti AS FZ SZU sa obsadí novými
členmi zvolenými príslušnou časťou AO fakulty prostredníctvom zamestnaneckej a
študentskej časti AS FZ SZU.

(4)

Funkčné obdobie náhradníka alebo novozvoleného člena AS FZ SZU trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.

(5)

Mandát člena AS FZ SZU z radov zamestnaneckej časti AS FZ SZU, ktorý pôsobí vo
funkcii profesora, docenta, odborného asistenta, asistenta, lektora a výskumného
pracovníka, a ktorému po skončení pracovného pomeru so SZU (FZ SZU)
bezprostredne nadväzuje vznik nového pracovného pomeru so SZU (FZ SZU),
nezaniká v zmysle § 8 ods. 6 písm. c) zákona. Na účely tohto predpisu ide o jeden
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pracovný pomer (§ 74 ods. 3 zákona).

Článok 10
Záverečné ustanovenia
(1)

Zásady volieb do Akademického senátu FZ SZU v Banskej Bystrici nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom ich schválenia v Akademickom senáte FZ SZU.

(2)

Tieto Zásady volieb do Akademického senátu FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej
Bystrici boli schválené Akademickým senátom FZ SZU v Banskej Bystrici, dňa
25.11.2021.

(3)

Rušia sa Zásady volieb do Akademického senátu FZ SZU v Bratislave so sídlom
v Banskej Bystrici, schválené AS FZ SZU zo dňa 08.04.2014.

V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2021.

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
predseda Akademického senátu FZ SZU BB
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