
 

VYHLÁŠKA 

       o doplňujúcich voľbách do študentskej časti 
       Akademického senátu Fakulty humanitných vied 

                            Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Predseda AS FHV vyhlasuje voľby na uvoľnené miesta troch senátorov v študentskej 

časti AS FHV: 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

 
1. Podávanie návrhov na kandidátov:   21.9. – 9.10. 2015 do 12,00 SEČ 
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov: 12.10.2015 

3. Voľby: 14.10.2015 v čase 10:00 – 15:00 SEČ 

 v AD 312 (zasadacia miest. dekanátu FHV) 

 

 

VOLEBNÁ KOMISIA  

Predsedníčka: 

Petre Rišo 

Členovia: 

Bc. Lenka Kalúsová 

Ing. Aleš Obr 

 

 
 

 

Spôsob navrhovania kandidátov na členov študentskej časti AS FHV ŽU: 

 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. 

 Návrhy kandidátov spolu so súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia študentskej 

časti akademickej obce FHV písomne členom volebnej komisie prípadne na sekretariát 

dekanky AD 316 (Bc. Zuzana Muráriková) v zalepenej a adresovanej obálke. Mená 

navrhovateľov volebná komisia nezverejňuje. Návrh na kandidáta má obsahovať – meno, 

priezvisko kandidáta, ročník, stupeň štúdia (Bc. alebo Mgr. alebo PhD.), forma štúdia 

(denné , externé), názov študijného programu.  

Spôsob volieb členov do študentskej časti AS FHV ŽU: 

 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 krížikom 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. 

 

 

 



 

Poučenie: Podľa dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu FHV ŽU, článok 5, odsek k, sa pri 

voľbách „prihliada na to, aby z jedného študijného odboru boli najviac dvaja študenti.“ Na fakulte študujú 

v šk. roku 2015/2016 študenti v nasledovných študijných odboroch: 

 Študijný odbor Študijný program 

 1.1.1 učitelstvo akademických predmetov 1. učiteľstvo AJ a VkO 

2. učiteľstvo AJ a M 

3. učiteľstvo M a VkO 

 1.1.4 pedagogika 1. sociálna pedagogika 

 1.1.1, 1.1.3 učitelstvo akademických, 

umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov 

1. učiteľstvo Aj a Hu 

2. učiteľstvo Aj a Nv 

3. učiteľstvo M a Nv 

4. učiteľstvo M a Hu 

 3.2.4 knižnično-informačné štúdiá 1. Mediamatika  a kultúrne dedičstvo 

 2.1.12 teológia 1. Misijná práca s deťmi a mládežou 

 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov  

1. učiteľstvo hudobného umenia 

 9.1.9 aplikovaná matematika 1. matematické modelovania 

 

 
Voľby sa riadia príslušnými časťami dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 

v Žiline schválenom na zasadnutí AS FHV 25. 4. 2012.  

 

 

 

Žilina 11. 5. 2015 

RNDr. Adrian Kacian, PhD.  

predseda AS FHV ŽU 

http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/as/as_zasady_volieb2012.pdf

