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ZÁSADY VOLIEB
do Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline
Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len
„akademický senát“) schvaľuje v zmysle § 27 ods. (1) písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 14 ods. (1) písm. c) Štatútu Fakulty
bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „štatút fakulty“) „Zásady volieb
do Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline“. Zásady
volieb do Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity sú podľa
§ 33 ods. 2) písm. c) zákona vnútorným predpisom fakulty.
(1)

Voľby do akademického senátu sú priame. Zamestnanecká časť akademickej obce volí
zástupcov do zamestnaneckej časti akademického senátu a študentská časť akademickej obce
volí zástupcov do študentskej časti akademického senátu.

(2)

Voľby členov nového akademického senátu vyhlasuje a organizuje odstupujúci akademický
senát najneskôr mesiac pred skončením svojho funkčného obdobia. Pri vyhlásení volieb
schvaľuje akademický senát na návrh predsedu akademického senátu časový harmonogram
volieb, ktorý zverejní na webovom sídle fakulty a na úradnej výveske fakulty. Vyhlásenie
volieb do akademického senátu fakulty je písomné a obsahuje:
a. dátum, miesto a čas konania volieb,
b. volebnú komisiu schválenú akademickým senátom fakulty,
c. spôsob uskutočnenia volieb,
d. časový harmonogram volieb.

(3)

Časový harmonogram volieb obsahuje:
a. návrhy na kandidátov členstva v akademickom senáte fakulty,
b. zverejnenie overených kandidátnych listín,
c. volebný akt vo volebnej miestnosti,
d. miesto, dátum a čas zverejnenia výsledkov.

(4)

Na zabezpečenie volieb schvaľuje senát volebnú komisiu, ktorá voľby pripravuje a riadi.
Predsedu volebnej komisie a jej členov schvaľuje akademický senát na návrh predsedu
akademického senátu. Volebnú komisiu tvoria dvaja zástupcovia zamestnaneckej časti a dvaja
zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty. V prípade kandidatúry za člena
akademického senátu niektorého z členov volebnej komisie, je tento nahradený novým členom
z príslušnej časti akademickej obce fakulty. Tohto nového člena volebnej komisie menuje
predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda) akademického senátu. O menovaní nového člena
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volebnej komisie je spracovaný písomný zápis za prítomnosti minimálne jedného ďalšieho
člena akademického senátu.
(5)

Každý člen akademickej obce fakulty má právo voliť a byť volený do tej časti akademického
senátu, ktorej časti akademickej obce je členom. Funkcia člena akademického senátu fakulty je
podľa § 26 ods. (3) zákona nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora a tajomníka fakulty.

(6)

Právo navrhovať kandidátov do zamestnaneckej alebo študentskej časti akademického senátu
majú všetci členovia príslušnej časti akademickej obce fakulty. Navrhnutí kandidáti musia
so svojou kandidatúrou súhlasiť. Návrh kandidáta a súhlas kandidáta s kandidatúrou sa podáva
volebnej komisii v písomnej forme do termínu uvedenom v časovom harmonograme volieb.

(7)

Členovia volebnej komisie vydajú voličovi vo volebnej miestnosti hlasovací lístok podľa
príslušnosti k časti akademickej obce. V hlasovacom lístku pre voľbu do príslušnej časti
akademického senátu fakulty môže volič stanoveným spôsobom označiť maximálne taký počet
kandidátov, aký je určený štatútom fakulty v §13 ods.(1) . V prípade neoznačenia aspoň
jedného, alebo označenie viacerých než je určený počet kandidátov, je hlas neplatný.

(8)

Zvolení sú kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov voličov na miestach oprávňujúcich na
členstvo v zamestnaneckej alebo študentskej časti akademického senátu fakulty. V prípade
rovnosti hlasov viacerých kandidátov na mieste oprávňujúcom byť členom zamestnaneckej
alebo študentskej časti senátu, rozhodne sa o ich zvolení žrebovaním, ktoré vykoná predseda
volebnej komisie na jej zasadnutí pri vyhodnotení výsledku volieb. Rozhodnutie o zvolení
žrebovaním sa uplatní aj v prípade rovnosti hlasov v doplňujúcich voľbách. Nezvolení kandidáti
sa stávajú náhradníkmi pre členstvo v príslušnej časti akademického senátu. V prípade
rovnakého počtu hlasov náhradníkov, ktorí pri doplňovaní akademického senátu majú právo byť
členmi senátu v danom volebnom období, žrebovanie uskutoční predseda akademického senátu
za prítomnosti minimálne 2 členov senátu.

(9)

Výsledky volieb budú zverejnené druhý deň po ich konaní na webovom sídle fakulty
a v písomnej forme na úradnej výveske fakulty. O priebehu a výsledku volieb vypracuje
volebná komisia zápis. Ten predloží predsedovi senátu, ktorý voľby vyhlásil. Spolu so zápisom
odovzdá v zapečatenej obálke aj volebné lístky.

(10) Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné. Ak zaniklo členovi akademického
senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 26 ods. (6) písm. b) až j)
zákona, nastupuje na jeho miesto volený náhradník s najväčším počtom hlasov. V prípade
neexistencie náhradníka pre členstvo v príslušnej časti akademického senátu, pripraví
akademický senát fakulty doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej obce.
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(11) Príprava a vykonanie doplňujúcich volieb sa riadia ods. (1) až (9) týchto zásad podľa počtu
doplňovaných členov každej z obidvoch častí akademického senátu fakulty. Funkčné obdobie
nového člena senátu (náhradníka alebo po doplňujúcich voľbách) trvá do konca funkčného
obdobia člena senátu fakulty, ktorému členstvo predčasne zaniklo.

Zásady volieb do Akademického senátu fakulty boli schválené na zasadnutí akademického senátu
fakulty dňa 23. 5. 2016, čím sa stávajú vnútorným predpisom fakulty podľa § 33 ods. (2) písm. c)
zákona. Týmto dňom sa ruší účinnosť dokumentu „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty
špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline“ platného od 12. 6. 2013.

V Žiline 23. mája 2016

Ing. Jozef Svetlík, PhD. v. r.

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.

predseda Akademického senátu

dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Žilinskej univerzity v Žiline

Žilinskej univerzity v Žiline
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