
Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity 
 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

1) Zásady členstva v Akademickom senáte Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (ďalej 

senáte) a volieb do senátu určuje § 26 zákona o VŠ. 

2) Členom senátu môžu byť len členovia zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce podľa §25 

zákona o VŠ. 

3) Funkcia člena senátu je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora 

a tajomníka fakulty. 

4) Senát sa skladá zo 14 členov zamestnaneckej časti a 7 členov študentskej časti. 

5) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti senátu je štvorročné. Funkčné obdobie členov študentskej 

časti je dvojročné.  

 

§ 2 

Volebný poriadok zamestnaneckej časti senátu 

 

1) Pre potreby tohto poriadku sa za pracoviská fakulty považujú jej katedry. Za jedno pracovisko sa ďalej 

považujú detašované pracoviská a ďalšie pracoviská rôzne od katedier. 

2) Voľby do nového senátu sa musia uskutočniť najneskôr jeden mesiac pred skončením funkčného 

obdobia pôvodného senátu. 

3) Senát schváli a zverejní harmonogram volieb do nového senátu najneskôr dva mesiace pred skončením 

svojho funkčného obdobia.  

4) Senát zároveň zvolí volebnú komisiu, ktorá organizuje priebeh volieb. Vo volebnej komisii má nárok na 

zastúpenie jedným členom každé pracovisko a vedenie fakulty. Členom komisie je ďalej tajomník senátu 

a pracovník personálneho oddelenia fakulty. 

5) Prácu volebnej komisie riadi jej predseda. V prípade potreby volebná komisia rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov. Volebná komisia zhotovuje a zverejňuje zápis o svojej činnosti.  

6) Návrhy kandidátov na členov senátu podávajú členovia zamestnaneckej časti akademickej obce, ich 

kolektívy a pracoviská. Pracoviská môžu podať návrh vo forme výsledkov priamych tajných volieb na 

pracovisku. Kandidát na člena senátu musí spĺňať podmienky pre členstvo v senáte podľa § 26 zákona 

o VŠ. Návrhy sa podávajú písomne členom volebnej komisie v termíne určenom harmonogramom 

volieb.  

7) Volebná komisia overí spôsobilosť kandidátov podľa bodu 6), ich súhlas s kandidatúrou a z overených 

kandidátov zostaví kandidátnu listinu. Kandidáti sú na nej zoskupení podľa pracovísk a abecedne 

usporiadaní. Pokiaľ pracovisko určilo poradie kandidátov hlasovaním podľa bodu 6), za menom 

kandidáta je toto poradie uvedené  Volebná komisia zverejní kandidátnu listinu v termíne určenom 

harmonogramom.  

8) Volieb sa môže zúčastniť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce. Voľby sú platné, ak sa ich 

zúčastnili aspoň tri pätiny členov zamestnaneckej časti akademickej obce. 

9) Voliči odovzdávajú hlasy zakrúžkovaním čísla kandidáta na kandidátnej listine. Každý volič môže 

odovzdať najviac 14 hlasov, v opačnom prípade je hlasovanie neplatné.  

10) Prednostne sa členmi senátu stávajú zástupcovia pracovísk. Pokiaľ na kandidátskej listine malo 

pracovisko aspoň jedného kandidáta, členom senátu sa stáva kandidát z pracoviska s najvyšším počtom 

získaných hlasov. Ak je počet hlasov rovnaký, rozhoduje poradie z hlasovania pracoviska podľa bodu 6). 

Ak sa toto hlasovanie neuskutočnilo alebo v prípade rovnakého poradia určí volebná komisia člena 

senátu žrebom.  

11) Po určení členov senátu podľa bodu 10) sa stávajú ďalšími členmi senátu kandidáti v poradí podľa počtu 

získaných hlasov až do naplnenia celkového počtu 14 senátorov. Ak o členstve nie je možné rozhodnúť 

z dôvodu rovnosti hlasov, prednosť majú kandidáti z pracovísk s menším počtom senátorov. Ak je 



takých kandidátov viac, rozhoduje poradie z hlasovania pracoviska podľa bodu 6). Ak sa toto hlasovanie 

na žiadnom z pracovísk neuskutočnilo alebo v prípade rovnakého poradia určí volebná komisia člena 

senátu žrebom.   

12) Výsledky volieb vyhodnotí a zverejní volebná komisia. Pokiaľ voľby neboli platné alebo nebol zvolený 

dostatočný počet členov senátu, volebná komisia v najskoršom možnom termíne zorganizuje opakované 

alebo doplnkové voľby.  

13) Prvé zasadnutie nového senátu zvoláva úradujúci predseda senátu na základe výsledku volieb. Týmto 

zasadnutím končí funkčné obdobie členov starého senátu. 

14) Člena zamestnaneckej časti senátu možno odvolať z funkcie ak o to požiada minimálne  polovica členov 

zamestnaneckej časti akademickej obce. Senát v tom prípade zorganizuje hlasovanie zamestnaneckej 

časti akademickej obce o odvolaní člena senátu. Člen senátu je odvolaný, ak sa hlasovania zúčastnili 

aspoň tri pätiny členov zamestnaneckej časti akademickej obce a za odvolanie hlasovala nadpolovičná 

väčšina zúčastnených. 

15) Ak členovi zamestnaneckej časti senátu zanikne členstvo pred skončením funkčného obdobia, novým 

členom senátu sa stáva ďalší kandidát zodpovedajúco bodu 11). Ak sa týmto spôsobom nedá člen 

doplniť, senát zorganizuje doplnkové voľby. Funkčné obdobie takto zvoleného člena trvá do konca 

funkčného obdobia nahradeného člena.  

16) O prípadoch neriešených v tomto volebnom poriadku rozhoduje senát. Výsledky hlasovania archivuje 

počas celého funkčného obdobia senátu pracovník personálneho oddelenia. 

 

 

§ 3 

Volebný poriadok študentskej časti senátu 

 

1) Študentskú časť senátu tvoria šiesti zástupcovia za študentov študujúcich v Žiline a jeden zástupca za 

detašované pracovisko v Prievidzi. 

2) Funkčné obdobie členov študentskej časti senátu je dvojročné.  

3) Voľby do študentskej časti senátu sa musia uskutočniť najneskôr mesiac pred ukončením funkčného 

obdobia jeho členov.  

4) Prípravu volieb riadia trojčlenné volebné komisie, vytvorené zvlášť pre študentskú časť akademickej 

obce v Žiline a v Prievidzi (ďalej len „volebné miesta“). 

5) Komisie sú zostavené vždy z jedného člena študentskej časti senátu a ďalších dvoch  študentov 

z príslušného volebného miesta, ktorých navrhuje predseda študentskej časti senátu. 

6) Komisie vypracujú harmonogram volieb, ktorý musí byť vhodným spôsobom zverejnený na všetkých 

volebných miestach najneskôr tri týždne pred termínom volieb. 

7) Harmonogram volieb obsahuje: 

a) termín odovzdania kandidačných lístkov, 

b) termín zverejnenia kandidačnej listiny, 

c) miesto, dátum a čas konania volieb, 

d) zoznam dokladov potrebných pre identifikáciu voličov. 

8) Každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty v dennej forme štúdia ( ďalej len „člen 

študentskej časti akademickej obce“) má právo kandidovať za člena študentskej časti senátu.  

9) Kandidátom na člena študentskej časti senátu sa stáva každý člen študentskej časti akademickej obce 

s platným kandidačným lístkom, ak s kandidatúrou súhlasí. 

10) Kandidačný lístok je platný, ak obsahuje: 

a) meno a priezvisko navrhnutého kandidáta, 

b) číslo študijnej skupiny, 

c) kontaktnú email-adresu, 

d) podpisy aspoň piatich členov študentskej časti akademickej obce, ktorí s jeho kandidatúrou súhlasia, 

a bol odovzdaný niektorému z členov komisií alebo na študijnom oddelení niektorého z pracovísk 

najneskôr v deň, stanovený harmonogramom ako posledný deň odovzdania kandidačných lístkov. 

11) Komisie zostavia kandidačnú listinu ako spoločný abecedne usporiadaný zoznam kandidátov zo všetkých 

volebných miest kde je uvedené: 

a) poradové číslo, 



b) meno a priezvisko, 

c) číslo študijnej skupiny, 

d) kontaktná email-adresa. 

12) Komisie zverejnia kandidačnú listinu najneskôr v deň stanovený harmonogramom volieb. 

13) Komisie vyhotovia hlasovacie lístky, kde každý obsahuje: 

a) pre priamu voľbu – o každom kandidátovi údaje podľa odst. 11 pís. a), b) a c) a kolónky pre 

vyznačenie voľby, 

b) pre sekundárnu voľbu – jednu kolónku pre poradové číslo kandidáta, 

c) počet volených mandátov. 

14) Právo voliť má každý člen študentskej časti akademickej obce. 

15) Voľby sú tajné. 

16) Voľby sú platné pri účasti minimálne 15% oprávnených voličov. 

17) Voľby sa opakujú v  prípade neplatnosti volieb, alebo v prípade, že o výsledku volieb nie je možné 

rozhodnúť. Opakované voľby sú platné pri účasti minimálne 10 % oprávnených voličov. 

18) Platný hlasovací lístok obsahuje: 

a) v primárnej voľbe označených najviac taký počet kandidátov ako je počet volených mandátov, 

b) v sekundárnej voľbe napísané najviac jedno poradové číslo kandidáta. 

19) Po skončení volieb komisia na každom volebnom mieste vyhodnotí voľby tak, že vylúči neplatné 

hlasovacie lístky a z platných hlasovacích lístkov zostaví zoznam kandidátov s príslušným počtom 

získaných primárnych a sekundárnych hlasov. 

20) Z týchto zoznamov komisie na spoločnom zasadnutí vytvoria výsledný zoznam kandidátov v poradí 

podľa počtu získaných primárnych hlasov. V prípade rovnosti primárnych hlasov rozhoduje o poradí 

počet sekundárnych hlasov. 

21) Novými členmi študentskej časti senátu sa stávajú kandidáti v poradí podľa odst.20) v zmysle odst. 1). 

22) O priebehu a výsledkoch volieb zostavia komisie spoločný zápis a celú volebnú dokumentáciu odovzdajú 

predsedovi študentskej časti senátu a predsedovi senátu ihneď po ich zvolení na archivovanie počas ich 

funkčného obdobia. 

23) Členovia študentskej časti senátu si spomedzi seba zvolia predsedu študentskej časti senátu. 

24) Ak členovi študentskej časti senátu zanikne členstvo pred skončením funkčného obdobia členom 

študentskej časti senátu sa stáva ďalší kandidát v poradí v zmysle odst. 20) a  pri zachovaní odst. 1). Ak 

sa týmto spôsobom nedá člen doplniť, študentská časť senátu zorganizuje doplnkové voľby. Funkčné 

obdobie takto zvoleného člena trvá do konca funkčného obdobia nahradeného člena. 

25) O prípadoch, ktoré nie sú vymedzené týmto volebným poriadkom rozhoduje príslušná volebná komisia. 

Takéto rozhodnutia musia byť uvedené a schválené v spoločnom zápise o výsledku volieb. 

 

 

§ 4 

Prechodné ustanovenie 

 

1) Tieto zásady volieb do senátu sa vzťahujú na voľby do senátu, uskutočnené po termíne schválenia zásad. 

Zároveň určujú zloženie, spôsob vytvárania a spôsob dopĺňania náhradníkov až z takýchto volieb 

vzniknutého senátu. Súčasný senát sa do ukončenia svojho funkčného obdobia riadi zodpovedajúcimi 

ustanoveniami platnými pri jeho vzniku. 

 

 

 

 

 

V Žiline 26.4.2011                             Ing. Karol Grondžák, PhD. 

  predseda AS FRI 


