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VYHLÁŠKA 

o  voľbách do študentskej časti AS FHV 

Predseda AS FHV vyhlasuje voľby do študentskej časti AS FHV: 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
1. Podávanie návrhov na kandidátov:   26.9. – 29.9. 2016 do 12:00 SEČ 
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov: 3.10.2016 

3. Voľby: 5.10.2016 v čase  od 9:00 do 15:00 SEČ (zasadacia 

miestnosť FHV, AD 312) 

VOLEBNÁ KOMISIA  
Predseda: Michal Medňanský  

Členovia: Mgr. Marek Hampl, Ph.D.; Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

 

 
Spôsob navrhovania kandidátov na členov študentskej časti AS FHV ŽU: 

a) Kandidáta na člena študentskej časti AS FHV (ďalej „kandidát“) môže navrhnúť každý člen študentskej 
časti akademickej obce FHV. Za kandidáta možno navrhnúť ktoréhokoľvek člena študentskej časti 
akademickej obce FHV.  

 
b) Návrhy kandidátov spolu so súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia študentskej časti 

akademickej obce FHV písomne členom volebnej komisie prípadne na sekretariáte dekanky (AD 316) 
v zalepenej a označenej obálke. Mená navrhovateľov volebná komisia nezverejňuje.  Členovia volebnej 
komisie doručené obálky s návrhmi kandidátov otvoria až po uplynutí lehoty stanovenej pre ich 
podávanie. Návrh na kandidáta musí obsahovať – meno, priezvisko, ročník, stupeň štúdia (1.,  2., 3.), 
forma štúdia (denná, externá), názov študijného programu.  

 
c) Po uplynutí termínu na podávanie návrhov volebná komisia uzavrie a potvrdí zoznam návrhov, ktorý 

nemožno dodatočne meniť. Návrhy, ktoré nebudú obsahovať náležitosti stanovené vyhláškou o 
voľbách kandidáta na člena študentskej časti AS FHV a nebudú v súlade časovým harmonogramom 
volieb kandidáta na člena študentskej časti AS FHV volebná komisia neprijme. 

 
Spôsob volieb členov do študentskej časti AS FHV ŽU: 

a) V stanovenom termíne volieb má každý volič právo dostaviť sa do volebnej miestnosti. Po preukázaní 
svojej totožnosti študentskou kartou a podpísaní sa do zoznamu voličov obdrží volič hlasovací lístok 
so zoznamom kandidátov potvrdený podpisom predsedu volebnej komisie. V hlasovacom lístku 
predpísaným spôsobom označí určený počet kandidátov a upravený hlasovací lístok vloží do urny. 
Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je označený predpísaným spôsobom alebo ak volič označí viac 
kandidátov, ako je určené.  

 

 
RNDr. Adrian Kacian, PhD. 

Predseda AS FHV ŽU v Žiline 
 

V Žiline, schválené na zasadnutí AS FHV dňa 13.6.2016 


