
 

Spracovateľ: Pracovná pozícia kontaktnej osoby: 1 
Akademický senát UNIZA predseda AS UNIZA 

 
 

 

 

 

 
SMERNICA č. 241  

 
 
 
 
 
 

Zásady volieb                                                                                
do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: - 
 
Schválené:  Akademickým senátom UNIZA dňa 20.03.2023 
 
Účinné od:  20.03.2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2 
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") je orgánom akademickej 
samosprávy Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „UNIZA alebo „univerzita“), ktorý sa skladá z volených 
zástupcov akademickej obce UNIZA. 
Tento vnútorný predpis sa vydáva v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) 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“) a s § 5 Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „Štatútu UNIZA“). 
 

Článok 2 
Zloženie AS UNIZA 

 
1. AS UNIZA sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť. 
2. Členom zamestnaneckej časti AS UNIZA môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej 

obce UNIZA. 
3. Členom študentskej časti AS UNIZA môže byť len člen študentskej časti akademickej obce 

fakulty alebo člen ostatnej študentskej časti akademickej obce univerzity. Členom študentskej 
časti akademickej obce fakulty je každý študent zapísaný na študijný program uskutočňovaný 
na fakulte, členom ostatnej študentskej časti akademickej obce univerzity je každý študent 
zapísaný na celouniverzitný študijný program uskutočňovaný na univerzite. 

4. AS UNIZA pozostáva: 

- z troch členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty z každej fakulty UNIZA, 

- z dvoch členov študentskej časti akademickej obce fakulty z každej fakulty UNIZA, 

- zo štyroch členov zamestnaneckej časti akademickej obce z ostatných súčastí UNIZA, 
ktorými sú podľa Organizačného poriadku UNIZA rektorát, pedagogické pracoviská, 
vedeckovýskumné pracoviská, univerzitné pracoviská a účelové zariadenia, 

- z jedného člena ostatnej študentskej časti akademickej obce UNIZA. 
 

Článok 3 
Členstvo v AS UNIZA 

 
1. Právo voliť svojich zástupcov do AS UNIZA a právo byť volený do AS UNIZA má každý člen 

akademickej obce UNIZA, ktorú tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší 
zamestnanci univerzity s vysokoškolským vzdelaním zamestnaní na pracovných pozíciách, kde 
sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, a ktorí sú s  univerzitou v pracovnom pomere 
na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce univerzity) a 
študenti univerzity (študentská časť akademickej obce univerzity). 

2. Funkčné obdobie členov AS UNIZA je najviac štvorročné a plynie od ustanovujúceho 
zasadnutia AS UNIZA. 

3. Členstvo v AS UNIZA zaniká: 
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií: rektora, prorektora, dekana, prodekana, 

kvestora, vedúceho súčasti UNIZA a tajomníka fakulty, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce UNIZA alebo skončením 

členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak ide o člena 
zvoleného ako zástupcu fakulty, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS UNIZA, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS UNIZA, ak nepožiadal o pozastavenie 

členstva v AS UNIZA podľa odseku 7 tohto článku, 
f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 

uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným 
členstvom; ak ide o člena s pozastaveným členstvom, ktorý bol zvolený za súčasť UNIZA, 
nezapísaním sa na štúdium na tejto súčasti UNIZA, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu 
členstva došlo v tejto lehote, 
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h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce UNIZA, 
j) smrťou člena, 
k) zrušením alebo zlúčením súčastí UNIZA, ktorej akademická obec člena zvolila. 

4. Člen AS UNIZA je povinný ohlásiť tajomníkovi AS UNIZA každú relevantnú zmenu vedúcu 
k zániku členstva v prípadoch podľa článku 3 ods. 3 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i). 

5. AS UNIZA môže navrhnúť odvolanie člena AS UNIZA: 
a) pri odsúdení za trestný čin, 
b) pri závažnom previnení sa proti dobrým mravom, zásadám akademických práv a slobôd, 

občianskeho spolužitia a všeobecnej morálky a etiky, 
c) ak o to požiada viac ako štvrtina tej časti akademickej obce, ktorá člena zvolila do AS 

UNIZA. V tomto prípade zorganizuje AS UNIZA hlasovanie príslušnej časti akademickej 
obce o odvolaní člena AS UNIZA. Člen AS UNIZA je odvolaný a jeho členstvo zaniká, ak 
sa hlasovania zúčastní aspoň polovica členov zamestnaneckej časti, resp. štvrtina členov 
študentskej časti AS UNIZA a za odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených 
príslušnej časti akademickej obce. 

6. Ak zaniklo členovi akademického senátu univerzity členstvo pred skončením funkčného 
obdobia podľa § 8 odsek 6 zákona o VŠ, náhradníkom bude kandidát na člena AS UNIZA 
z príslušnej časti akademickej obce, ktorý sa pri voľbe v poradí umiestnil ako prvý za úspešne 
zvoleným členom AS UNIZA alebo kandidátom, ktorý už ako náhradník člena AS UNIZA 
pôsobí. V prípade, ak takýto kandidát nie je, bude na zostávajúce funkčné obdobie člena AS 
UNIZA, ktorého členstvo predčasne zaniklo, zvolený nový člen AS UNIZA v doplňujúcich 
voľbách pre ktoré sa primerane použijú ustanovenia tohto predpisu pre riadne voľby. Náhradník 
bude pôsobiť namiesto člena AS UNIZA, ktorému predčasne zaniklo členstvo, do konca jeho 
pôvodného funkčného obdobia. 

7. Člen študentskej časti AS UNIZA, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, 
môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať univerzitu o pozastavenie členstva 
v AS UNIZA. 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 univerzity alebo členom akademickej obce súčasti univerzity, za ktorú bol zvolený. Na čas 
pozastaveného členstva sa stáva členom AS UNIZA náhradník, ktorý spĺňa podmienky členstva 
v AS UNIZA. Náhradníkom bude kandidát na člena študentskej časti AS UNIZA, ktorý sa 
pri voľbe v poradí umiestnil ako prvý za úspešne zvoleným členom študentskej časti AS UNIZA 
alebo kandidátom, ktorý už ako náhradník pôsobí. V prípade, ak takýto kandidát nie je, bude 
na toto obdobie zvolený nový člen študentskej časti AS UNIZA v doplňujúcich voľbách. 
Členstvo náhradníka v študentskej časti AS UNIZA automaticky zaniká obnovením členstva 
pôvodného člena AS UNIZA. 

 
Článok 4 

Príprava volieb do AS UNIZA 
 
1. Voľby členov AS UNIZA vyhlasuje predseda AS UNIZA najneskôr šesť týždňov 

pred ukončením funkčného obdobia AS UNIZA formou vyhlášky schválenej AS UNIZA. 
2. Vyhláška o konaní volieb do AS UNIZA musí obsahovať spôsob uskutočňovania volieb do AS 

UNIZA, ktorého súčasťou je: 
a) miesto konania volieb pre jednotlivé fakulty, ostatné súčasti UNIZA a ostatnú študentskú 

časť akademickej obce UNIZA,  
b) časový harmonogram volieb členov AS UNIZA,  
c) spôsob navrhovania kandidátov na členov AS UNIZA, 
d) zoznam členov spoločnej volebnej komisie a miestnych volebných komisií schválených AS 

UNIZA. 
3. Vzhľadom na častú obmenu členov študentskej časti vyplývajúcu z povahy trojstupňového 

štúdia, voľby do AS UNIZA nemusia prebiehať̌ v zamestnaneckej aj študentskej časti súčasne. 
4. Miestna volebná komisia je spravidla spoločná pre voľbu členov zamestnaneckej a študentskej 

časti AS UNIZA. 
5. Časový harmonogram volieb obsahuje dátum vyhlásenia volieb a podávania návrhov 
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na kandidátov, termín zverejnenia kandidátnej listiny, termín, dokedy je potrebné získať súhlas 
s kandidatúrou a podmienkami spracúvania osobných údajov (GDPR), stručnú profesijnú 
a životopisnú charakteristiku, termín konania volieb, termín vypracovania správy o priebehu 
volieb a zverejnenia výsledkov volieb.  

6. Členov zamestnaneckej časti AS UNIZA volia členovia zamestnaneckej časti akademickej 
obce UNIZA a členov študentskej časti AS UNIZA volia členovia študentskej časti akademickej 
obce UNIZA. 

7. Voľby sú priame a tajné. 
8. Každý člen akademickej obce UNIZA v súlade s čl. 3 ods. 1 tohto predpisu má právo voliť a 

zúčastniť sa volieb do AS UNIZA. 
9. Volený môže byt' každý člen zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce UNIZA 

v súlade s čl. 3 ods. 1 tohto predpisu za predpokladu, že so svojou voľbou súhlasí. 
10. Všetci členovia volebných komisií, či miestnych alebo Spoločnej volebnej komisie musia pred 

začatím volieb odovzdať tajomníkovi AS UNIZA záväzok mlčanlivosti o osobných údajoch 
kandidátov, rovnako aj o priebehu volieb do odovzdania správy o priebehu volieb predsedovi 
AS UNIZA. 

11. Na zabezpečenie priebehu volieb schvaľuje AS UNIZA súčasne s vyhláškou v súlade 
s odsekom 2 spoločnú volebnú komisiu, v ktorej je každá fakulta zastúpená jedným členom 
zamestnaneckej a jedným členom študentskej časti AS UNIZA. Ostatné súčasti UNIZA majú 
v spoločnej volebnej komisii jedného zástupcu zo zamestnaneckej časti AS UNIZA, ostatná 
študentská časť akademickej obce univerzity je zastúpená svojím členom AS UNIZA. 

12. Pre každú fakultu určí predseda AS UNIZA miesta konania volieb na voľbu členov 
zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA, miesta konania volieb na voľbu členov 
pre ostatné súčasti UNIZA a miesto konania volieb na voľbu člena ostatnej študentskej časti 
akademickej obce univerzity.  

13. Pre každú fakultu schváli AS UNIZA troch členov miestnej volebnej komisie (dvaja členovia 
zamestnaneckej časti a jeden člen študentskej časti AS UNIZA z príslušnej fakulty), ďalších 
dvoch členov môže určiť akademický senát príslušnej fakulty. Pre ostatné súčasti UNIZA 
so sídlom v Žiline schváli AS UNIZA trojčlennú miestnu volebnú komisiu z členov AS UNIZA a 
po jednom zástupcovi do komisie môže delegovať každá z týchto súčastí. Pre ostatné súčasti 
UNIZA so sídlom mimo Žiliny schváli AS UNIZA miestne volebné komisie aspoň s dvoma 
členmi. Pre ostatnú študentskú časť akademickej obce univerzity schváli AS UNIZA miestnu 
volebnú komisiu aspoň s dvoma členmi. 

14. Miestne volebné komisie pracujú aj v prípade doplňujúcich volieb do AS UNIZA. 
15. Ak členovi miestnej volebnej komisie zaniklo členstvo v akademickej obci, zvolí AS UNIZA 

nového člena miestnej volebnej komisie. 
16. Doplňujúce voľby vyhlásené predsedom AS UNIZA organizujú miestne volebné komisie 

spravidla do 30 dní, v prípade doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA spravidla 
do 30 dní, ak je to v priebehu semestra možné, inak čo najskôr po začatí príslušného semestra 
v súlade s akademickým kalendárom.  

17. Doplňujúce voľby do zamestnaneckej/študentskej časti AS UNIZA sa uskutočnia na príslušnej 
súčasti UNIZA. 

18. Po uskutočnení doplňujúcich volieb a určení poradia kandidátov vyhlási miestna volebná 
komisia výsledok doplňujúcich volieb. Správu o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb 
podpísanú všetkými členmi miestnej volebnej komisie odovzdá miestna volebná komisia  
predsedovi AS UNIZA a tajomníkovi AS UNIZA. 

19. Ak najneskôr šesť mesiacov pred ukončením funkčného obdobia AS UNIZA vznikne nová 
fakulta UNIZA, AS UNIZA zorganizuje na tejto fakulte dodatočné voľby v súlade 
s ustanoveniami tohto predpisu. Funkčné obdobie takto zvolených členov AS UNIZA končí 
skončením funkčného obdobia AS UNIZA. Za novú je považovaná aj fakulta, ktorá vznikla 
zlúčením existujúcich fakúlt. 

 
Článok 5 

Voľby členov do AS UNIZA 
 

1. Návrhy kandidátov na zástupcov zamestnaneckej/študentskej časti akademickej obce fakúlt 
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a ostatných súčastí UNIZA sa podávajú písomne príslušným miestnym volebným komisiám. 
2. V návrhu na kandidáta pre voľby do zamestnaneckej časti AS UNIZA musí byť uvedené meno, 

priezvisko, titul, email, pracovisko/súčasť kandidáta ako aj meno, priezvisko, titul a súčasť 
navrhovateľa/ov a pre voľby do študentskej časti AS UNIZA meno, priezvisko, email, ročník, 
súčasť kandidáta ako aj meno, priezvisko a súčasť navrhovateľa/ov.  

3. Písomný návrh na kandidáta na člena AS UNIZA môže miestnej volebnej komisii podať iba 
člen alebo skupina členov príslušnej zamestnaneckej/študentskej časti akademickej obce. 

4. Po uplynutí lehoty na odovzdanie návrhov si miestne volebné komisie vyžiadajú písomný 
súhlas všetkých navrhovaných kandidátov ako aj súhlas s podmienkami spracúvania osobných 
údajov (GDPR), na základe tohto overenia zostavia výslednú kandidátnu listinu. 

5. Pred uskutočnením volieb do zamestnaneckej/študentskej časti AS UNIZA kandidáti uvedení 
na kandidátnej listine doručia miestnej volebnej komisii bezodkladne po odsúhlasení svojej 
kandidatúry stručnú životopisnú a profesijnú charakteristiku v elektronickej ako aj písomnej  
forme v rozsahu max. A4, ktorú miestna volebná komisia postúpi tajomníkovi, ktorý ju  zverejní 
súčasne so zverejnením kandidátnej listiny na intranete UNIZA, prípadne na úradných 
tabuliach jednotlivých súčastí. 

6. Zoznam voličov do zamestnaneckej časti AS UNIZA poskytnú miestnej volebnej komisii 
príslušné personálne útvary UNIZA a zoznam voličov do študentskej časti AS UNIZA príslušné 
študijné referáty. 

7. Každý volič je povinný sa pri hlasovaní podpísať do príslušného zoznamu voličov. 
8. Voľby kandidátov na členstvo v AS UNIZA sa uskutočnia v termíne určenom časovým 

harmonogramom volieb.  
9. Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce má právo zúčastniť sa volieb v príslušnej 

miestnej volebnej komisii, pričom môže voliť najviac troch kandidátov z príslušnej fakulty resp. 
štyroch kandidátov z ostatných súčastí UNIZA. 

10. Každý člen študentskej časti akademickej obce má právo zúčastniť sa volieb v príslušnej 
miestnej volebnej komisii, pričom môže voliť najviac dvoch kandidátov z príslušnej fakulty resp. 
jedného kandidáta z ostatnej študentskej časti akademickej obce univerzity. 

11. Voľba kandidátov sa uskutočňuje hlasovaním pomocou hlasovacích lístkov. Na hlasovacom 
lístku volič vyznačí svoju voľbu zakrúžkovaním čísla pred menom vybraného/ých kandidáta/ov. 
Počet kandidátov, ktorých si volič môže vybrať stanovujú Zásady volieb do AS UNIZA. Pri inom 
označení alebo neoznačení hlasovacieho lístka je hlas neplatný. 

12. Hlasovací lístok musí obsahovať: 
a) názov „Voľby členov do zamestnaneckej/študentskej časti AS UNIZA za fakultu/ostatné 

súčasti“, 
b) meno, priezvisko, prípadne tituly kandidátov v abecednom poradí s poradovým číslom 

pre každého kandidáta,  
c) spôsob hlasovania.  

13. Miestne volebné komisie určia poradie kandidátov do zamestnaneckej/študentskej časti AS 
UNIZA podľa počtu získaných hlasov. Ak je potrebné rozhodnúť o poradí v prípade rovnosti 
hlasov, určí miestna volebná komisia poradie žrebom. Miestne volebné komisie odovzdajú 
správu o priebehu volieb podpísané všetkými členmi miestnej volebnej komisie Spoločnej 
volebnej komisii AS UNIZA v termíne určenom časovým harmonogramom volieb, a tá ho 
postúpi predsedovi a tajomníkovi AS UNIZA. 

 
Článok 6 

Vyhlásenie výsledkov volieb 
 

1. Na základe výsledkov volieb podľa čl. 5 vyhlási Spoločná volebná komisia AS UNIZA celkový 
výsledok volieb takto: 
a) členmi zamestnaneckej časti AS UNIZA sa stávajú traja kandidáti z každej fakulty podľa 

poradia určeného miestnou volebnou komisiou, 
b) členmi zamestnaneckej časti AS UNIZA sa stávajú štyria kandidáti z ostatných súčastí 

UNIZA podľa poradia určeného miestnou volebnou komisiou, 
c) členmi študentskej časti AS UNIZA sa stávajú dvaja kandidáti z každej fakulty podľa 

poradia určeného miestnou volebnou komisiou, 
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d) členom študentskej časti AS UNIZA sa stáva jeden kandidát z ostatnej časti akademickej 
obce univerzity podľa poradia určeného miestnou volebnou komisiou. 

2. Predseda AS UNIZA zverejní na webovom sídle univerzity a na intranete univerzity zoznam 
zvolených členov AS UNIZA podľa ods. 1. 

3. Predseda AS UNIZA, ktorého funkčné obdobie končí, zvolá v lehote do dvoch týždňov 
od vyhlásenia výsledkov volieb ustanovujúce zasadnutie AS UNIZA, na ktoré pozve 
novozvolených členov AS UNIZA. 

4. Na ustanovujúcom zasadnutí nového AS UNIZA odovzdá predseda AS UNIZA, ktorého 
funkčné obdobie končí, novozvoleným členom dekréty členov AS UNIZA.  

5. Na tomto zasadnutí predloží Spoločná volebná komisia AS UNIZA prostredníctvom predsedu 
AS UNIZA, ktorého funkčné obdobie končí, na schválenie správu o priebehu a výsledku volieb 
doloženú správami miestnych volebných komisií. 

 
Článok 7 

Archivácia a námietky proti priebehu volieb 
 
1. Hlasovacie lístky a zoznamy voličov odovzdá volebná komisia tajomníkovi novozvoleného AS 

UNIZA, ktorý ich uchováva v zapečatenej obálke po dobu 60 dní. Každý člen AS UNIZA má 
právo požiadať o nahliadnutie do hlasovacích lístkov a zoznamov voličov. Nahliadnutie je 
možné iba za prítomnosti predsedu a podpredsedu AS UNIZA a najmenej ďalších troch členov 
AS UNIZA. O nahliadnutí sa urobí záznam podpísaný prítomnými členmi AS UNIZA, ktorý sa 
uchová v zapečatenej obálke spolu s hlasovacími lístkami.  

2. Písomné námietky proti priebehu volieb má právo uplatniť do termínu ustanovujúceho 
zasadnutia nového AS UNIZA alebo prvého zasadnutia AS UNIZA po doplňujúcich voľbách 
každý člen akademickej obce u miestnej volebnej komisie AS UNIZA, ktorá o námietkach 
rozhodne s konečnou platnosťou. Všetky námietky a spôsob ich riešenia uvedie miestna 
volebná komisia v správe o priebehu volieb. 

 
Článok 8 

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie,                                                    
núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

 
1. Ak v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová 

situácia“) technické podmienky neumožňujú uskutočniť doplňujúce voľby s fyzickou 
prítomnosťou voličov, môžu sa doplňujúce voľby realizovať prostriedkami informačných a 
komunikačných technológií bez fyzickej prítomnosti voličov. 

2. Prostriedky informačných a komunikačných technológií použité na realizáciu doplňujúcich 
volieb počas krízovej situácie musia umožňovať dodržanie zásad priamych a tajných volieb. 

3. Prostriedky informačných a komunikačných technológií použité na realizáciu doplňujúcich 
volieb počas krízovej situácie musia umožňovať zhotovenie záznamu o priebehu a výsledkoch 
volieb. 

4. V čase krízovej situácie je možné návrhy na kandidátov v zmysle čl. 5 ods. 1 a 2 podávať aj 
prostredníctvom elektronickej pošty. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Rušia sa Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku 
č. 1 a 2  zo dňa  29. marca 2021. 

2. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline nadobúdajú platnosť 
a účinnosť dňom schválenia AS UNIZA, t. j. 20. marca 2023. 

 
V Žiline dňa 20. marca 2023 
 
 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. 
 predseda AS UNIZA 


