
 
 

 

 

 

 

R I A D N E  V O Ľ B Y  

 
zástupcov/delegátov* do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024  

z AKADEMICKEJ OBCE FAKÚLT (ŠTUDENTSKÁ ČASŤ)  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (AS SZU)  

Harmonogram  

 
dátum procesné úlohy 

07. október 2021 

(štvrtok) 

 

• vyhlásenie riadnych volieb na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ (AS SZU) 

• zverejnenie vyhlásenia riadnych volieb na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ  

na úradnej výveske AS SZU a webovom sídle SZU (tajomník AS SZU) 

22. október 2021 

(piatok) 

• voľby členov VUK pre riadne voľby na zástupcov/delegátov (AS SZU) 

• doručenie návrhov na členov VUK pre riadne voľby na zástupcov/delegátov  

do ŠRVŠ  do 12:00 h na predpísanom tlačive v zalepenej obálke na meno 

tajomníka AS SZU (doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH) prostredníctvom 

podateľne SZU - prízemie, č. dv. B-096 (študenti akademickej obce príslušnej 

fakulty) 

• na obálke uviesť „Voľby člena volebnej univerzitnej komisie pre voľby delegátov 

do ŠRVŠ“ 

• posúdenie podaných  návrhov na členov VUK pre riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ (tajomník AS SZU) 

• vyhotovenie zápisnice o doručených návrhoch na členov VUK pre riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ + jej zverejnenie na úradnej výveske AS SZU  

a webovom sídle SZU (tajomník AS SZU) 

..........................................................................................................................................  

• voľby členov VFK pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ (študenti 

akademickej obce príslušnej fakulty)  

• doručenie návrhov na členov VFK pre riadne voľby na zástupcov/delegátov  

do ŠRVŠ  do 12:00 h na predpísanom tlačive v zalepenej obálke na meno 

tajomníka ASF prostredníctvom podateľne SZU - prízemie, č. dv. B-096 (študenti 

akademickej obce príslušnej fakulty) 

• posúdenie správnosti a úplnosti podaných  návrhov na členov VFK pre riadne 

voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ (tajomník ASF) 

• vyhotovenie zápisnice o doručených návrhoch na členov VFK pre riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ + zverejnenie na úradnej výveske ASF  

a  webovom sídle SZU v doméne fakulty (tajomník ASF) 

29. október 2021  

(piatok) 

• doručenie návrhov na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ do 12:00 h na predpísanom 

tlačive v zalepenej obálke na meno predsedu  VFK prostredníctvom podateľne 

SZU (prízemie, č. dv. B-096) (študenti akademickej obce príslušnej fakulty) 

• na obálke uviesť „Voľby delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou AO + 

vypísať fakultu“ 

• posúdenie správnosti a úplnosti podaných  návrhov pre riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ (VFK) 

• vyhotovenie zápisnice o doručených návrhoch pre riadne voľby  

na zástupcov/delegáta do ŠRVŠ (VFK) 

03. november 2021 
• zverejnenie kandidačnej listiny zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na úradnej výveske 

ASF a webovom sídle SZU v doméne fakulty (VFK) 

 

 

 

 

 

 

 
Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

AKADEMICKÝ SENÁT 



 

 
Pokračovanie  

 

dátum procesné úlohy 

04. november  

– 09. november 

2021 

• uskutočnenie riadnych volieb zástupcov/delegátov do ŠRVŠ  na jednotlivých 

fakultách SZU 

• vyhotovenie zápisnice o výsledku riadnych volieb zástupcov/delegátov do ŠRVŠ 

(VFK)  najneskôr do 24 hodín po skončení volieb 

11. november 2021 

(štvrtok) 

• vyhotovenie zápisnice o výsledku riadnych volieb zástupcov/delegátov do ŠRVŠ 

(predseda VUK) 

• odoslanie zápisnice o výsledku riadnych volieb zástupcov/delegáta do ŠRVŠ  

na adresu ŠRVŠ (predseda VUK) 

• zverejnenie zápisnice o výsledku riadnych volieb zástupcov/delegátov do ŠRVŠ  

na úradnej výveske AS SZU a na webovom sídle SZU (tajomník AS SZU) 

 

 

 

 

 

Bratislava 07. október 2021 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. v. r.  

predseda Akademického senátu  

SZU v Bratislave 
 

 

 

 

 

Poznámka:  

1) *Do  Študentskej rady vysokých škôl volí akademická obec fakúlt SZU (zástupcovia študentskej časti) 2 zástupcov/ 

delegátov  v súlade s § 107 ods. 4 písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

2) Výsledok oznámenia o novozvolených zástupcoch/delegátoch a zápisnicu o vykonaní volieb je povinná VUK zaslať na 

adresu ŠRVŠ najneskôr do 14. novembra 2021.  

 

Legenda:  

AOF  – akademická obec fakúlt 

ASF  – akademický senát fakulty 

ŠRVŠ  – Študentská rada vysokých škôl 

VUK  – volebná univerzitná komisia 

VFK  – volebná fakultná komisia 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 


