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Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 
a) Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v 

Žiline (ďalej „AS FHV“) určujú organizáciu volieb a spôsob voľby členov AS FHV. 
 
b) Právo voliť členov AS FHV a byť volený za člena AS FHV majú všetci členovia akademickej 

obce FHV.  
 
c) Počet členov jednotlivých častí AS FHV pre budúce funkčné obdobie schvaľuje AS FHV pred 

vyhlásením volieb do AS FHV. 
 

d) Funkčné obdobie členov AS FHV je najviac štvorročné a plynie od ustanovujúceho zasadnutia AS 
FHV. 
 

e) Voľby členov AS FHV sa uskutočňujú pre zamestnaneckú a študentskú časť AS FHV alebo iba pre 
študentskú časť AS FHV, príp. iba pre zamestnaneckú časť AS FHV.  

 

Článok 2  
Vyhlásenie volieb do AS FHV 

 
a) Voľby do AS FHV vyhlasuje predseda AS FHV najneskôr jeden mesiac pred ukončením funk-

čného obdobia AS FHV alebo študentskej časti AS FHV.  
 
b) Voľby do jednotlivých častí AS FHV sa uskutočňujú oddelene. Voľby do AS FHV pripravuje a 

riadi stála volebná komisia pre príslušnú časť AS FHV, zriadená senátom na začiatku funk-
čného obdobia AS FHV.  

 
c) Vyhlásenie volieb do AS FHV sa oznamuje akademickej obci FHV vyhláškou, ktorá sa zverejní 

na výveske AS FHV, na výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej organizačnej štruk-
túry fakulty a na internetovej stránke FHV.  

 
d) Vyhláška obsahuje:  

- časový harmonogram volieb do AS FHV,   
- zoznam členov volebnej komisie,  
- spôsob navrhovania kandidátov za člena AS FHV,   
- spôsob voľby členov AS FHV.  

 
e) Harmonogram volieb schvaľuje AS FHV pred vyhlásením volieb do AS FHV. Časový harmo-

nogram volieb do AS FHV sa navrhuje tak, aby sa voľby do AS FHV uskutočnili najneskôr 
týždeň pred skončením funkčného obdobia AS FHV, resp. jeho časti.  

 
 

 

DRUHÁ ČASŤ  
Voľby do zamestnaneckej časti AS FHV 

 
Voľby do zamestnaneckej časti sa organizujú v dvoch etapách. V prvej etape každé akademické 
pracovisko (katedra) priamo volí jedného zástupcu v AS FHV. V druhej etape volieb zamestna-
necká časť AO FHV volí členov AS FHV na miesta v zamestnaneckej časti neobsadené priamou 
voľbou. 
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Článok 3 

Prvá etapa volieb do zamestnaneckej časti AS FHV 

 
a) Priame a tajné voľby organizačne zabezpečujú a uskutočňujú jednotlivé pracoviská (ka-

tedry).  
 
b) Členom AS FHV sa stáva ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov členov akademickej 

obce príslušnej katedry.  
 
c) Pracoviská (katedry) vyhotovia zápis o priebehu a výsledku prvej etapy volieb do zamestna-

neckej časti AS FHV, ktorého súčasťou je meno zvoleného zástupcu. Zápis (v písomnej a elek-
tronickej forme) spolu s podpísaným zoznamom zúčastnených voličov a hlasovacími lístka-
mi v zalepenej podpísanej obálke doručia predsedovi príslušnej volebnej komisie do termínu 
stanoveného vyhláškou.  

 
d) Nedoručenie zápisu do termínu stanoveného vyhláškou bude volebná komisia považovať za 

nevyužitie práva zúčastniť sa prvej etapy volieb do AS FHV.  
 

Článok 4 

Druhá etapa volieb do zamestnaneckej časti AS FHV 

 
a) Kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FHV (ďalej „kandidát“) môže navrhnúť člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce FHV. Za kandidáta možno navrhnúť ktoréhokoľvek 
člena zamestnaneckej časti akademickej obce FHV s výnimkou osôb, ktoré pôsobia vo funkcii 
rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora alebo tajomníka fakulty.  

 
b) Návrhy kandidátov spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce FHV písomne členom príslušnej volebnej komisie. 
Mená navrhovateľov volebná komisia nezverejňuje.  

 
c) Po ukončení obdobia na podávanie návrhov volebná komisia zostaví zoznam kandidátov na 

členov zamestnaneckej časti AS FHV. Zoznam kandidátov sa zostavuje v abecednom poradí. 
U kandidátov na člena zamestnaneckej časti AS FHV sa uvedie meno a priezvisko s titulmi a 
pracovisko kandidáta.  

 
d) Zoznam kandidátov a miesto volieb sa zverejní v stanovenom termíne na výveske AS FHV, na 

výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej organizačnej štruktúry fakulty a na interne-
tovej stránke FHV.  

 
e) Odstúpenie kandidáta od kandidatúry je možné na základe písomného oznámenia volebnej 

komisii najneskôr 2 hodiny pred termínom voľby. Volebná komisia následne upraví hlasova-
cie lístky prečiarknutím kandidáta.  

 
f) Voľby do AS FHV sa uskutočnia oddelene pre zamestnaneckú časť a pre študentskú časť AS 

FHV za prítomnosti najmenej troch členov príslušnej volebnej komisie. Členov za-
mestnaneckej časti AS FHV volí zamestnanecká časť akademickej obce FHV.  

 
g) Volebná komisia vyhotoví v spolupráci s personálnym oddelením dekanátu zoznamy opráv-

nených voličov.  
 
h) Volebná komisia zabezpečí prípravu volebných miestností pre voľbu členov zamestnaneckej 

časti AS FHV tak, aby sa voličom umožnila tajná úprava volebného lístka.  
 
i) V stanovenom termíne volieb má každý volič právo dostaviť sa do volebnej miestnosti. Po 

preukázaní svojej totožnosti zamestnaneckou kartou a podpísaní sa do zoznamu voličov ob-
drží volič hlasovací lístok so zoznamom kandidátov potvrdený podpisom predsedu volebnej 
komisie. V hlasovacom lístku predpísaným spôsobom označí určený počet kandidátov a  
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upravený hlasovací lístok vloží do urny. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je označený 
predpísaným spôsobom alebo ak volič označí viac kandidátov, ako je určené. 

 
j) Po ukončení volieb zostaví volebná komisia výsledkové listiny s jednoznačným poradím 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov určí poradie kandidátov 
volebná komisia žrebovaním za účasti najmenej jej troch členov.  

 
k) Členmi zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti takto: najprv volebná komisia do-

plní priamych zástupcov z tých pracovísk, ktoré si v prvom stupni priamo nezvolili svojho 
zástupcu v AS FHV, o kandidáta z príslušného pracoviska, ktorý získal najvyšší počet hlasov v 
druhom stupni volieb. Potom podľa najvyššieho počtu získaných hlasov doplní počet členov 
zamestnaneckej časti AS FHV.  

 
l) Volebná komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledku volieb do AS FHV (ďalej „správa“) a   

potvrdí ju podpismi všetkých členov. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne 
podpísať správu, musí písomne zdôvodniť svoje stanovisko a ním podpísané pripojiť k 
správe. Súčasťou správy sú výsledkové listiny. Volebné lístky v zapečatenej obálke s pod-
pismi všetkých členov volebnej komisie a správu odovzdá volebná komisia predsedovi AS 
FHV a zverejní ju na výveske AS FHV a na internetovej stránke FHV. Správu a volebné lístky 
počas celého funkčného obdobia zvoleného AS FHV archivuje predseda AS FHV. 

 
m) Na základe výsledkovej listiny predseda AS FHV zhotoví a na ustanovujúcom zasadnutí AS 

FHV odovzdá novozvoleným členom AS FHV osvedčenie o ich zvolení.  
 
 

 

TRETIA ČASŤ  
Voľby do študentskej časti AS FHV 

 

Článok 5 

 
a) Kandidáta na člena študentskej časti AS FHV (ďalej „kandidát“) môže navrhnúť každý člen 

študentskej časti akademickej obce FHV. Za kandidáta možno navrhnúť ktoréhokoľvek člena 
študentskej časti akademickej obce FHV.  

 
b) Návrhy kandidátov spolu so súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia študent-

skej časti akademickej obce FHV písomne členom príslušnej volebnej komisie. Mená navrho-
vateľov volebná komisia nezverejňuje.  

 
c) Po ukončení obdobia na podávanie návrhov volebná komisia zostaví zoznam kandidátov na 

členov študentskej časti AS FHV. Zoznam kandidátov sa zostavuje v abecednom poradí. U 
kandidátov na člena študentskej časti AS FHV sa uvedie meno, priezvisko, ročník, stupeň 
štúdia, forma štúdia a názov študijného programu.  

 
d) Zoznam kandidátov a miesto volieb sa zverejní v stanovenom termíne na výveske AS FHV, na 

výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej organizačnej štruktúry fakulty a na interne-
tovej stránke FHV.  

 
e) Odstúpenie kandidáta od kandidatúry je možné na základe písomného oznámenia volebnej 

komisii najneskôr 2 hodiny pred termínom voľby. Volebná komisia následne upraví hlasova-
cie lístky prečiarknutím kandidáta.  

 
f) Členov študentskej časti AS FHV volí študentská časť akademickej obce FHV.  
 
g) Volebná komisia vyhotoví v spolupráci so študijným oddelením dekanátu zoznamy oprávne-

ných voličov.  
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h) Volebná komisia zabezpečí prípravu volebných miestností tak, aby sa voličom umožnila taj-

ná úprava volebného lístka.  
 
i) V stanovenom termíne volieb má každý volič právo dostaviť sa do volebnej miestnosti. Po 

preukázaní svojej totožnosti študentskou kartou a podpísaní sa do zoznamu voličov obdrží 
volič hlasovací lístok so zoznamom kandidátov potvrdený podpisom predsedu volebnej ko-
misie. V hlasovacom lístku predpísaným spôsobom označí určený počet kandidátov a upra-
vený hlasovací lístok vloží do urny. Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je označený predpísa-
ným spôsobom alebo ak volič označí viac kandidátov, ako je určené.  

 
j) Po ukončení volieb zostaví volebná komisia výsledkové listiny s jednoznačným poradím 

kandidátov podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov určí poradie kandidátov 
volebná komisia žrebovaním za účasti najmenej jej troch členov.  

 
k) Členmi študentskej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov v určenom 

počte, pričom sa prihliada na to, aby z jedného študijného odboru boli najviac dvaja študenti.  
 
l) Volebná komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledku volieb do AS FHV (ďalej „správa“) a   

potvrdí ju podpismi všetkých členov. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne 
podpísať správu, musí písomne zdôvodniť svoje stanovisko a ním podpísané pripojiť k 
správe. Súčasťou správy sú výsledkové listiny. Volebné lístky v zapečatenej obálke s pod-
pismi všetkých členov volebnej komisie a správu odovzdá volebná komisia predsedovi AS 
FHV a zverejní ju na výveske AS FHV a na internetovej stránke FHV. Správu a volebné lístky 
počas celého funkčného obdobia zvoleného AS FHV archivuje predseda AS FHV. 

 
m) Na základe výsledkovej listiny predseda AS FHV zhotoví a na ustanovujúcom zasadnutí AS 

FHV odovzdá novozvoleným členom AS FHV osvedčenie o ich zvolení.  
 
 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  
Doplňovacie voľby do AS FHV 

 

Článok 6 
 
a) Doplňovacie voľby sú vyhlásené v prípade, že člen AS FHV  

1. bol vymenovaný do funkcie nezlučiteľnej s výkonom člena AS FHV,   
2. ukončil pracovný pomer s verejnou vysokou školou, príp. zmenil miesto pracovného za-

radenia na inú fakultu v rámci verejnej vysokej školy,  
3. bol odvolaný akademickou obcou FHV v hlasovaní o odvolaní člena AS FHV,   
4. sa písomne vzdal svojej funkcie v AS FHV,  
5. ukončil alebo prerušil štúdium,   
6. zomrel.  

 
b) Doplňovacie voľby sú vyhlásené zvyčajne do jedného týždňa a prebehnú najneskôr do troch 

týždňov po uvoľnení miesta v AS FHV, v prípade študentskej časti sa prispôsobia harmono-
gramu akademického roka.  

 
c) Organizáciu a priebeh voľby riadi stála volebná komisia. Ak sa má doplňujúcimi voľbami 

obsadiť miesto po členovi zamestnaneckej časti zvolenom v prvom stupni volieb katedrou, 
primeraným spôsobom sa použijú ustanovenia článku 3. Ak sa má obsadiť miesto po členovi 
zamestnaneckej časti zvolenom v druhom stupni volieb, resp. po členovi študentskej časti, 
primeraným spôsobom sa použijú ustanovenia článku 4, resp. článku 5.  

 
d) Funkčné obdobie takto zvoleného člena AS FHV končí zároveň s uplynutím funkčného obdo-

bia pôvodného člena.  
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PIATA ČASŤ  
Odvolanie člena AS FHV 

 

Článok 6 

 
a) Akademická obec FHV má právo odvolať člena AS FHV, ak si neplní povinnosti člena AS FHV 

alebo ak je jeho správanie v zásadnom rozpore s etickým kódexom verejnej vysokej školy.  
 
b) Podnet na odvolanie člena AS FHV sa podáva formou petície, na ktorej najmenej 1/3 počtu 

členov príslušnej časti akademickej obce podporí petíciu za odvolanie člena AS FHV. Každý 
list petície musí obsahovať príslušné vyhlásenie, autorov vyhlásenia, kontaktnú osobu a zoz-
nam s uvedením mena a priezviska, pracoviska, resp. študijnej skupiny a podpisu člena prí-
slušnej časti akademickej obce FHV, ktorý s vyhlásením súhlasí.  

 
c) Petíciu odovzdajú autori vyhlásenia osobne alebo doručia poštou predsedovi AS FHV, ktorý 

je povinný v prípade splnenia podmienok podľa článku 6 ods. a) a b) vyhlásiť hlasovanie o 
odvolaní člena AS FHV do 15 dní od dňa doručenia petície. Do tohto času sa nezarátava doba 
3 pracovných dní, počas ktorých má predseda AS FHV právo preskúmať obsah doručenej pe-
tície.  

 
d) Predseda AS FHV nevyhlási hlasovanie o odvolaní člena AS FHV v prípade, že sa v petícii na-

chádzajú formálne nedostatky, príp. v zoznamoch sa preukázateľne nachádzajú osoby mimo 
akademickej obce FHV. Vtedy písomne oznámi kontaktnej osobe, príp. autorom vyhlásenia 
dôvody na neuskutočnenie hlasovania o odvolaní člena AS FHV.  

 
e) Hlasovanie o odvolaní člena AS FHV sa uskutoční v príslušnej časti akademickej obce FHV 

primerane podľa postupu použitého pri voľbe členov AS FHV.  
 
f) Člen AS FHV je odvolaný, ak sa za jeho odvolanie vysloví v tajnom hlasovaní nadpolovičná 

väčšina všetkých členov príslušnej časti akademickej obce. Odvolanie člena AS FHV nadobú-
da účinnosť dňom vyhlásenia výsledkov hlasovania. Doplňovacie voľby na uvoľnené miesto 
musí vyhlásiť predseda AS FHV bez zbytočných prieťahov, najneskôr do jedného týždňa po 
odvolaní člena AS FHV a voľby musia prebehnúť najneskôr do troch týždňov po odvolaní 
člena AS FHV.  

 
 

 

ŠIESTA ČASŤ 
 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 
a) AS FHV rozhodne o riešení všetkých vzniknutých situácií, ktoré priamo neriešia tieto zásady 

volieb na svojom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS FHV.  
 
b) Tieto zásady volieb do AS FHV nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia AS FHV.  
 
c) Tieto zásady volieb do AS FHV budú zverejnené s dátumom prerokovania a schválenia v AS 

FHV.  
 
 
 
 

Mgr. art. Kamil Mihalov, 
ArtD. predseda AS FHV 
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