AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

VYHLÁŠKA
o voľbách do študentskej časti AS FHV UNIZA
Časový harmonogram
1. Podávanie návrhov na kandidátov:28.9.2020 – 1.10.2020 do 12:00 hod. SEČ
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov:
2.10.2020
3. Voľby:
7.10.2020 v čase od 10:00 do 14:00 hod. SEČ
(zasadacia miestnosť FHV UNIZA, AD 312)

Volebná komisia
Predseda: Roman Míchel

Členovia: Mgr. Kristína Husáková
Bc. Daniel Stehlík

Spôsob navrhovania kandidátov na členov študentskej časti AS FHV UNIZA:









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 v zalepenej a
označenej obálke. („Voľby členov študentskej časti AS FHV UNIZA“) 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.
Po uplynutí termínu na podávanie návrhov volebná komisia uzavrie a potvrdí zoznam
návrhov, ktorý nemožno dodatočne meniť. Návrhy, ktoré nebudú obsahovať stanovené
náležitosti a nebudú v súlade s časovým harmonogramom volieb kandidáta na člena
študentskej časti AS FHV, volebná komisia neprijme.

Spôsob volieb:
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 dostane
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.
Voľby sa riadia príslušnými časťami dokumentu Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty
humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline schválenom na zasadnutí AS FHV dňa 14.9.2020.

V Žiline 14. septembra 2020

Mgr. Marián Grupač, PhD.
predseda AS FHV UNIZA

