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§1
Základné ustanovenia
1. Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len
„AS FRI") je samosprávny orgán Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
v Žiline (ďalej len „fakulta“), ktorý sa skladá z volených zástupcov akademickej obce
fakulty.
2. Zásady členstva v AS FRI a volieb do AS FRI určuje § 26 zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VŠ“).
3. AS FRI sa skladá zo 14 členov zamestnaneckej časti a 7 členov študentskej časti.
4. Členom zamestnaneckej časti AS FRI môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej
obce fakulty a členom študentskej časti AS FRI môže byť len člen študentskej časti
akademickej obce fakulty podľa § 25 zákona o VŠ.
5. Funkcia člena AS FRI je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora a tajomníka fakulty.
6. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FRI je štvorročné a začína plynúť od
prvého zasadnutia AS FRI, ktoré sa uskutoční po úspešných voľbách do zamestnaneckej
časti AS FRI. Prvé zasadnutie AS FRI po úspešných voľbách do zamestnaneckej časti AS
FRI zvoláva na základe výsledku volieb úradujúci predseda AS FRI. Týmto zasadnutím
končí funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti pôvodného AS FRI.
7. Funkčné obdobie členov študentskej časti AS FRI je dvojročné a začína plynúť od prvého
zasadnutia AS FRI, ktoré sa uskutoční po úspešných voľbách do študentskej časti AS FRI.
Prvé zasadnutie AS FRI po úspešných voľbách do študentskej časti AS FRI zvoláva na
základe výsledku volieb úradujúci predseda AS FRI. Týmto zasadnutím končí funkčné
obdobie členov študentskej časti pôvodného AS FRI.
§2
Volebný poriadok zamestnaneckej časti AS FRI
1. Pre potreby tohto poriadku sa za pracoviská fakulty považujú jej katedry. Za jedno
pracovisko sa spoločne považujú ďalšie pracoviská rôzne od katedier.
2. Voľby do zamestnaneckej časti AS FRI sa musia uskutočniť najneskôr jeden mesiac pred
skončením funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti AS FRI.
3. AS FRI zvolí volebnú komisiu, ktorá organizuje priebeh volieb. Volebná komisia je zložená
z členov akademickej obce fakulty. Vo volebnej komisii má nárok na zastúpenie jedným
členom každé pracovisko a vedenie fakulty. Členom komisie je ďalej tajomník AS FRI
a pracovník personálneho oddelenia fakulty.
4. Volebná komisia zhotovuje a zverejňuje zápis o svojej činnosti na webovom sídle fakulty.
5. AS FRI schváli a zverejní na všetkých pracoviskách a webovom sídle fakulty
harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FRI najneskôr dva mesiace pred
skončením funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti AS FRI.
6. Harmonogram volieb obsahuje:
a) termín odovzdania návrhov kandidátov na členov AS FRI,
b) termín zverejnenia kandidátnej listiny,
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c) miesto, dátum a čas konania volieb.
7. Návrhy kandidátov na členov AS FRI 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 AS FRI musí spĺňať podmienky
pre členstvo v AS FRI podľa § 26 zákona o VŠ. Návrhy sa podávajú písomne členom
volebnej komisie v termíne určenom harmonogramom volieb.
8. Volebná komisia overí spôsobilosť kandidátov podľa ods. 7 a vyžiada si ich písomný súhlas
s kandidatúrou. Z overených kandidátov zostaví volebná komisia kandidátnu listinu.
Kandidáti sú na nej zoskupení podľa pracovísk a abecedne usporiadaní. Pokiaľ pracovisko
určilo poradie kandidátov hlasovaním podľa ods. 7, je toto poradie uvedené za menom
kandidáta. Volebná komisia v termíne určenom harmonogramom zverejní kandidátnu
listinu na všetkých pracoviskách a na webovom sídle fakulty.
9. Volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky, ktoré obsahujú zoznam kandidátov a ďalšie
údaje v zmysle ods. 8 a obsahujú informáciu o spôsobe hlasovania.
10. Volieb do zamestnaneckej časti AS FRI sa môže zúčastniť každý člen zamestnaneckej časti
akademickej obce fakulty. Voľby sú platné, ak sa ich zúčastnili aspoň tri pätiny členov
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.
11. Voľby sú tajné. Voliči odovzdávajú hlasy zakrúžkovaním čísla kandidáta na hlasovacom
lístku. Každý volič môže odovzdať najviac 14 hlasov, v opačnom prípade je hlasovanie
voliča neplatné.
12. Po skončení volieb volebná komisia vyhodnotí voľby tak, že vylúči neplatné hlasovacie
lístky a na základe platných hlasovacích lístkov určí členov AS FRI.
13. Prednostne sa členmi AS FRI stávajú zástupcovia pracovísk. Pokiaľ na kandidátnej listine
malo pracovisko aspoň jedného kandidáta, členom AS FRI sa stáva kandidát z daného
pracoviska s najvyšším počtom získaných hlasov. Ak je počet hlasov rovnaký, rozhoduje
poradie z hlasovania pracoviska podľa ods. 7. Ak sa toto hlasovanie neuskutočnilo alebo
v prípade rovnakého poradia, určí volebná komisia člena AS FRI žrebom.
14. Po určení členov AS FRI podľa ods. 13 sa stávajú ďalšími členmi AS FRI 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 ods. 7. Ak sa toto hlasovanie na žiadnom z pracovísk
neuskutočnilo alebo v prípade rovnakého poradia, určí volebná komisia člena AS FRI
žrebom.
15. O priebehu a výsledkoch volieb zostaví volebná komisia zápis, ktorý zverejní na všetkých
pracoviskách a webovom sídle fakulty. Celú volebnú dokumentáciu odovzdá pracovníkovi
personálneho oddelenia na archivovanie počas celého funkčného obdobia členov
zamestnaneckej časti AS FRI.
16. Pokiaľ voľby neboli platné alebo nebol zvolený dostatočný počet členov zamestnaneckej
časti AS FRI, volebná komisia v najskoršom možnom termíne zorganizuje opakované
alebo doplnkové voľby.
17. Člena zamestnaneckej časti AS FRI možno odvolať z funkcie, ak o to požiada minimálne
polovica členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. AS FRI v tom prípade
zorganizuje hlasovanie zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty o odvolaní člena
zamestnaneckej časti AS FRI. Člen AS FRI je odvolaný, ak sa hlasovania zúčastnili aspoň
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tri pätiny členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a za odvolanie hlasovala
nadpolovičná väčšina zúčastnených.
18. Ak členovi zamestnaneckej časti AS FRI zanikne členstvo pred skončením funkčného
obdobia, novým členom AS FRI sa stáva ďalší kandidát v zmysle ods. 14. Ak sa týmto
spôsobom nedá člen doplniť, AS FRI zorganizuje doplňujúce voľby. Funkčné obdobie
takto zvoleného člena trvá do konca funkčného obdobia nahradeného člena.
19. O prípadoch, ktoré nie sú vymedzené týmto volebným poriadkom rozhoduje AS FRI.
§3
Volebný poriadok študentskej časti AS FRI
1. Voľby do študentskej časti AS FRI sa musia uskutočniť najneskôr mesiac pred ukončením
funkčného obdobia jeho členov.
2. AS FRI zvolí volebnú komisiu, ktorá organizuje priebeh volieb. Volebná komisia je zložená
z členov akademickej obce fakulty a má minimálne troch členov zo študentskej časti
akademickej obce fakulty.
3. Volebná komisia zhotovuje a na webovom sídle fakulty zverejňuje zápis o svojej činnosti.
4. AS FRI schváli a zverejní na úradnej tabuli fakulty a webovom sídle fakulty harmonogram
volieb do študentskej časti AS FRI najneskôr dva mesiace pred skončením funkčného
obdobia členov študentskej časti AS FRI.
5. Harmonogram volieb obsahuje:
a) termín odovzdania kandidačných lístkov,
b) termín zverejnenia kandidátnej listiny,
c) miesto, dátum a čas konania volieb.
6. Právo kandidovať za člena študentskej časti AS FRI má každý člen študentskej časti
akademickej obce fakulty v zmysle § 26 zákona o VŠ.
7. Návrhy kandidátov na členov študentskej časti AS FRI podávajú členovia študentskej časti
akademickej obce písomne vo forme kandidačného lístka.
8. Kandidačný lístok je platný, ak obsahuje:
a) meno a priezvisko navrhnutého kandidáta,
b) stupeň štúdia a študijný program navrhnutého kandidáta,
c) kontaktnú e-mailovú adresu navrhnutého kandidáta,
a bol odovzdaný niektorému z členov volebnej komisie alebo na študijnom oddelení
fakulty najneskôr v deň stanovený harmonogramom ako posledný deň odovzdania
kandidačných lístkov.
9. Volebná komisia overí spôsobilosť kandidátov podľa ods. 6 a vyžiada si ich písomný súhlas
s kandidatúrou. Po overení zostaví volebná komisia kandidátnu listinu ako abecedne
usporiadaný zoznam kandidátov, v ktorom je uvedené:
a) poradové číslo,
b) meno a priezvisko,
c) stupeň štúdia a študijný program,
d) kontaktná e-mailová adresa.
10. Volebná komisia zverejní kandidátnu listinu na úradnej tabuli fakulty a na webovom sídle
fakulty najneskôr v deň stanovený harmonogramom volieb.
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11. Volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky, ktoré obsahujú abecedne usporiadaný zoznam
kandidátov s údajmi o každom kandidátovi podľa ods. 9 pís. a), b) a c) a informáciu
o spôsobe hlasovania.
12. Právo voliť má každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Voľby sú platné pri
účasti minimálne 15 % oprávnených voličov.
13. 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.
14. Voľby sú tajné.
15. Voliči odovzdávajú hlasy zakrúžkovaním čísla kandidáta na hlasovacom lístku. Každý
volič môže odovzdať najviac 7 hlasov, v opačnom prípade je hlasovanie voliča neplatné.
16. Po skončení volieb volebná komisia vyhodnotí voľby tak, že vylúči neplatné hlasovacie
lístky a z platných hlasovacích lístkov zostaví zoznam kandidátov v poradí podľa počtu
získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov určí volebná komisia poradie žrebom.
17. Novými členmi študentskej časti AS FRI sa stávajú prví siedmi kandidáti v poradí podľa
ods. 16.
18. O priebehu a výsledkoch volieb zostaví volebná komisia zápis a celú volebnú
dokumentáciu odovzdá predsedovi AS FRI na archivovanie počas celého funkčného
obdobia členov študentskej časti AS FRI.
19. Ak členovi študentskej časti AS FRI zanikne členstvo pred skončením funkčného obdobia
členom študentskej časti AS FRI sa stáva ďalší kandidát v poradí v zmysle ods. 17. Ak sa
týmto spôsobom nedá člen doplniť, AS FRI zorganizuje doplňujúce voľby. Funkčné
obdobie takto zvoleného člena trvá do konca funkčného obdobia nahradeného člena.
20. V zmysle § 26 zákona o VŠ môže člen študentskej časti AS FRI, ktorý nie je študentom
doktorandského študijného programu, pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať
predsedu AS FRI o pozastavenie členstva v AS FRI. Členstvo sa pozastaví odo dňa
nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa
opäť stane členom študentskej časti akademickej obce fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy
nezaniklo. Člen študentskej časti AS FRI, ktorý má týmto spôsobom pozastavené členstvo
sa na rokovaní AS FRI považuje za neprítomného.
21. O prípadoch, ktoré nie sú vymedzené týmto volebným poriadkom rozhoduje AS FRI.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Rušia sa Zásady volieb do AS FRI zo dňa 26. apríla 2011.
2. Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia AS FRI, t. j.
6. októbra 2017.

V Žiline 6.10.2017

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS FRI
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