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VOĽBY KANDIDÁTOV                                                                                                    

na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU  

do Akademického senátu SZU na funkčné obdobie od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026 

 

 

Harmonogram prípravy a realizácie volieb  

 

 

1. Voľby kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti 

akademickej obce fakúlt SZU (ďalej len „voľby kandidátov“)  do Akademického 

senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „AS SZU“) na funkčné obdobie 

od 2022 do 2026 podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 6 Štatútu 

SZU, Zásad volieb do Akademického senátu SZU a čl. 4 a čl. 6 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu SZU vyhlási predseda Akademického senátu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave na riadnom zasadnutí dňa 19. mája 2022. 

 

2. AS SZU zvolí členov volebnej komisie SZU pre voľby kandidátov  do AS SZU („ďalej 

len „VK SZU“) na riadnom zasadnutí dňa 19. mája 2022. 

 

3. VK SZU predloží predsedovi AS SZU v písomnej  forme návrh na funkciu predsedu VK 

SZU dňa 19. mája 2022. 

 

4. Predsedníctvo AS SZU zverejní vyhlásenie volieb kandidátov na úradnej výveske AS 

SZU, úradných výveskách fakúlt  SZU, web sídle SZU a fakúlt SZU dňa 19. mája 2022. 

 

5. Realizácia volieb kandidátov na fakultách SZU: 

a) voľby kandidátov organizujú a zabezpečujú volebné komisie fakúlt SZU („ďalej 

len „VK fakúlt SZU“), 

b) činnosť VK fakúlt SZU riadia ich predsedovia zvolení na prvom zasadnutí volebnej 

komisie. 

 

6. Predsedovia VK fakúlt SZU najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb zverejnia mená 

zamestnancov a študentov (kandidačné listiny), ktorí kandidujú do AS SZU za jednotlivé 

fakulty SZU. Kandidačné listiny fakúlt SZU budú vyhotovené osobitne pre 

zamestnaneckú časť AO fakúlt SZU a  študentskú časť AO fakúlt SZU.  
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7. Pred každým kolom volieb kandidátov prevezme každý člen AO fakúlt SZU (po podpise 

v prezenčnej listine príslušného kola volieb kandidátov) obálku a hlasovací lístok, na 

ktorom budú v abecednom poradí uvedené mená, priezviská a tituly volených 

kandidátov. Každý hlasovací lístok bude na zadnej strane označený pečiatkou AS fakúlt 

SZU a podpisom predsedov VK fakúlt SZU. 

 

8. Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, na ktorých sú jednotliví kandidáti za 

zamestnaneckú časť AO príslušnej fakulty SZU zoradení v abecednom poradí podľa 

priezviska s uvedením: poradového čísla, priezviska, mena, titulov a pracoviska fakulty 

SZU. 

 

9. Na hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, na ktorých sú jednotliví kandidáti za 

študentskú časť AO príslušnej fakulty SZU zoradení v abecednom poradí podľa 

priezviska s uvedením: poradového čísla, priezviska, mena, príp. titulov, študijného 

programu a ročníka štúdia.  

 

10. Predsedovia VK fakúlt SZU objasnia spôsob hlasovania v hlasovacom lístku, platnosť a 

neplatnosť hlasovacieho lístka. 

 

11. Hlasujúci člen zamestnaneckej časti AO príslušnej fakulty SZU, zakrúžkuje v 

hlasovacom lístku zo zoznamu kandidátov najviac 3 kandidátov (zakrúžkuje poradové 

čísla kandidátov). 

 

12. Hlasujúci člen študentskej časti AO príslušnej fakulty SZU, zakrúžkuje v hlasovacom 

lístku zo zoznamu kandidátov najviac 2 kandidátov (zakrúžkuje poradové čísla 

kandidátov). 

 

13. Hlasujúci člen vyplnený hlasovací lístok vloží do obálky a zalepenú obálku vloží do 

volebnej schránky. Inak upravený alebo inak vyplnený hlasovací lístok bude 

neplatný.  

 

14. Na požiadanie VK fakulty SZU verejne vydá hlasujúcemu členovi zamestnaneckej časti 

AO a študentskej časti AO fakúlt SZU za chybne vyplnený hlasovací lístok nový a 

vykoná o tom záznam. Pôvodný hlasovací lístok predseda VK fakulty SZU znehodnotí 

verejne pred členmi VK. 

 

15. O priebehu a výsledku volieb VK fakúlt 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. 

 

16. Do dvoch pracovných dní po skončení volieb kandidátov do AS SZU: 

a)  predsedovia AS fakúlt SZU písomne oznámia predsedovi AS SZU  výsledky volieb 

kandidátov za jednotlivé fakulty, 
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b) VK SZU  zverejní výsledky volieb kandidátov na úradnej výveske SZU, úradných 

výveskách fakúlt  SZU, web sídle  SZU a fakúlt SZU, 

c) VK SZU zašle e-mailovou poštou všetkým predsedom akademických senátov fakúlt 

SZU zoznam všetkých novozvolených členov AS SZU,   

d) VK SZU pripraví pre novozvolených členov osvedčenia o zvolení do  AS SZU, 

e) VK SZU podá predsedovi AS SZU návrh na zvolanie ustanovujúceho zasadnutia 

nového AS SZU tak, aby bolo zrealizované najneskôr v priebehu posledného týždňa 

funkčného obdobia odstupujúceho AS SZU. 

 

 

Harmonogram prípravy a realizácie volieb na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej 

a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU do Akademického senátu SZU na funkčné 

obdobie od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026 bol schválený na riadnom zasadnutí  

AS SZU dňa  19. mája 2022.  

 

 

 

Bratislava 19. máj 2022 

 

 

 

 

 

 

                                           

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., v. r.              

predseda  

Akademického senátu SZU 

 

 

PhDr. Klára Gebeová, PhD, v. r.                

predsedkyňa volebnej komisie SZU 

pre voľby kandidátov na funkciu zástupcov  

fakúlt SZU do AS SZU 


