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Článok 1 

§ 1 

Úvodné ustanovenia  

(1) Každý člen akademickej obce fakulty má právo voliť a byť volený do Akademického 

senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity (ďalej aj „AS SvF UNIZA“) a do Akademic-
kého senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj „AS UNIZA“), ak to nie je v rozpore  

s týmto volebným poriadkom.   

(2) Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných 

voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.  

(3) Členov študentskej časti akademického senátu fakulty volia v tajných voľbách členo-

via študentskej časti akademickej obce fakulty.  

(4) Voľby sa uskutočňujú oddelene do zamestnaneckej časti a študentskej časti senátu 
príslušnou časťou akademickej obce fakulty.   

(5) Organizačne zabezpečuje voľby príslušná volebná komisia.  

(6) Technickú a administratívnu časť volieb zabezpečuje dekanát  fakulty.   

(7) Zloženie AS SvF UNIZA musí byť v súlade s § 26 ods. 1. a 2. Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákona o VŠ“).   

(8) Funkčné obdobie volených zástupcov AS SvF UNIZA je v zmysle § 26 ods. 4 zákona  

o VŠ najviac štvorročné.   

(9) AS SvF UNIZA schváli a zverejní na úradnej tabuli fakulty a webovom sídle fakulty 

harmonogram volieb do príslušnej časti AS SvF UNIZA najneskôr dva mesiace pred 

skončením funkčného obdobia príslušnej časti AS SvF UNIZA. 

 

 § 2 

 Zloženie AS SvF UNIZA 

(1)  Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Čle-

nom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen zamest-

naneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti akademického se-
nátu fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty. 

(2) Akademický senát fakulty má 18 členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti a za-

mestnaneckú časť tvoria zástupcovia katedier a ostatní členovia akademickej obce 

fakulty. 

(3) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, pro-

rektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
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§ 3 

Vznik a ukončenie členstva v AS SvF UNIZA  

(1) Členstvo v AS SvF UNIZA vzniká dňom:   

a. začiatku funkčného obdobia na základe vyhlásenia menovitého zloženia senátu 

volebnou komisiou fakulty na prvom zasadnutí nového akademického senátu fa-
kulty,   

b. vyhlásenia výsledkov doplňujúcich volieb volebnou komisiou fakulty.   

(2) Členstvo v AS SvF UNIZA zaniká dňom:  

a. skončením funkčného obdobia člena,  

b. vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v § 2 odseku 3,  

c. skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 

d. prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty,  

e. skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepo-

žiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa § 3 odseku 4,  

f. nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný 
deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom 

roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 

g. uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obno-

veniu členstva došlo v tejto lehote,  

h. vzdaním sa funkcie člena,  

i. odvolaním člena z funkcie akademickou obcou v prípade závažného porušenia 
vnútorných predpisov fakulty, 

j. smrťou člena.  

(3) Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred skončením funkčného 

obdobia podľa §3 odseku 2 písm. b) až j), nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník 
alebo zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena AS SvF 

UNIZA, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému 

členstvo predčasne zaniklo. 

(4) Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom dokto-

randského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne po-

žiadať o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. 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 príslušnej fakul-

ty, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Počas pozastaveného členstva sa považuje 

za neprítomného na rokovaní akademického senátu fakulty.  
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§ 4 

Volebná komisia  

(1) Volebná komisia fakulty pre zamestnaneckú časť AS SvF UNIZA pracuje v zložení:  

a. predseda, ktorého deleguje AS SvF UNIZA z radov zamestnaneckej časti akade-

mickej obce SvF UNIZA,  

b. členovia, ktorých má právo navrhnúť každá katedra SvF UNIZA a členovia AS SvF 

UNIZA,  

c. dvaja členovia z radov študentskej časti akademickej obce SvF UNIZA.   

(2) Volebná komisia fakulty pre študentskú časť AS SvF UNIZA pracuje v zložení:   

a. predseda, ktorého deleguje AS SvF UNIZA z radov členov študentskej časti akade-

mickej obce,  

b. minimálne dvaja členovia z radov študentskej časti akademickej obce SvF UNIZA,  

c. dvaja členovia z radov zamestnaneckej časti akademickej obce SvF UNIZA.   

(3) V prípade, ak niektorý člen volebnej komisie bol navrhnutý za kandidáta do volieb  

a kandidatúru prijal, bude vo volebnej komisii nahradený iným členom príslušnej čas-
ti akademickej obce.   

(4) Každú volebnú komisiu na jej zmenu schvaľuje AS SvF UNIZA. 

 

 § 5 

 Zostavenie kandidátnej listiny 

(1) Návrhy kandidátov môže podávať každý člen alebo skupina príslušnej časti akade-
mickej obce. 

(2) Písomný návrh obsahuje meno navrhovateľa, v prípade skupiny mená navrhovateľov 

a meno kandidáta. Návrh treba doručiť predsedovi príslušnej volebnej komisie fakulty 

podľa harmonogramu volieb do AS SvF UNIZA.   

(3) Volebná komisia fakulty AS SvF UNIZA zostaví na základe návrhov kandidátnu listinu, 

všetkých kandidátov informuje o ich zaradení na kandidátnu listinu a vyžiada si  

od nich písomný súhlas s kandidatúrou. 

(4) Navrhovaný kandidát má právo vzdať sa kandidatúry. Toto svoje rozhodnutie oznámi 

písomne predsedovi príslušnej volebnej komisie najneskôr 24 hodín pred začatím vo-

lieb.   

(5) Na kandidátnej listine nesmie byť uvedený kandidát, ktorý sa vzdal kandidatúry, ale-

bo u ktorého by jeho zvolením došlo k porušeniu zákona o VŠ.   

(6) Na kandidátnej listine sú kandidáti uvedení v abecednom poradí.   
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§ 6 

 Priebeh volieb  

(1) Pre zamestnaneckú časť volič na hlasovacom lístku označí maximálne 12 kandidátov. 

Pre študentskú časť volič na hlasovacom lístku označí maximálne 6 kandidátov. 

(2) Volebná komisia zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov.   

(3) Zvoleným kandidátom sa stáva kandidát, ktorý získal vo voľbách minimálne jeden 

hlas. 

(4) Ak je počet zvolených kandidátov príslušnej časti AS SvF UNIZA nedostatočný, voleb-

ná komisia vyhlási nové voľby. 

(5) Pre zamestnaneckú časť najskôr vyberie zo zvolených kandidátov po jednom zástup-

covi každej katedry fakulty, ak taký existuje a následne sa doplnia ostatní členovia  
AS SvF UNIZA zo zvolených kandidátov. Kritériom pre výber je počet získaných hlasov. 

(6) Pre študentskú časť sa vyberú zo zvolených kandidátov tí s najväčším počtom hlasov.  

(7) Ak na volenom mieste získa rovnaký počet hlasov viacero kandidátov, volebná komi-

sia z nich zostaví novú kandidátku a vyhlási ďalšie kolo volieb.   

(8) Ďalšie kolo volieb sa uskutoční podľa ods. 1 až 6 tohto paragrafu a doplní chýbajúcich 

členov tak aby zloženie AS SvF UNIZA bolo v súlade s §2. 

(9) Zvolení kandidáti, ktorí sa nestali členmi AS SvF UNIZA sa stávajú náhradníkmi  
pre príslušnú časť AS SvF UNIZA. Kritériom pre výber je počet získaných hlasov. 

  

§ 7 

 Vyhlásenie výsledkov volieb a ustanovenie nového AS SvF UNIZA   

(1) Volebné komisie fakulty vhodným spôsobom zverejnia výsledky volieb. Menovité zlo-

ženie nového AS SvF UNIZA vyhlási na základe výsledkov volieb predseda volebnej 

komisie fakulty.   

(2) Volebná komisia vyhotoví o priebehu volieb a ich výsledku zápisnicu. 

(3) Prvé zasadnutie nového AS SvF UNIZA zvoláva úradujúci predseda AS SvF UNIZA  

a vedie toto zasadnutie do zvolenia nového predsedu AS SvF UNIZA.   

(4) Na prvom zasadnutí AS SvF UNIZA každý člen svojim podpisom potvrdí prijatie funk-

cie člena AS SvF UNIZA.   

(5) Na prvom zasadnutí si AS SvF UNIZA zvolí tajným hlasovaním predsedu AS SvF UNIZA 
a dvoch podpredsedov, každého z príslušnej časti AS SvF UNIZA.  

(6) Nový AS SvF UNIZA začne pracovať dňom, ktorý je stanovený ako začiatok funkčného 

obdobia akademického senátu.   

(7) AS SvF UNIZA končí svoju činnosť dňom, ktorý je stanovený ako koniec funkčného 
obdobia senátu.   
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§ 8 

 Spôsob voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline  

(1) Spôsob voľby upravuje príslušný predpis Akademického senátu Žilinskej univerzity  

v Žiline.  

  

§ 9 

Záverečné ustanovenie 

(1) Rušia sa Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty a zástupcov fakul-

ty v Akademickom senáte Žilinskej univerzity v Žiline platné do 22.1.2018 . 

(2) Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty a zástupcov fakulty v Aka-

demickom senáte Žilinskej univerzity v Žiline nadobúdajú platnosť dňom schválenia  
v AS SvF UNIZA.   

  

 

 

Schválil AS SvF UNIZA dňa: 22. 1. 2018   

  doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, v. r. 

predseda Akademického senátu  

Stavebnej fakulty  
Žilinskej univerzity v Žiline 

 


