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Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

Akademický senát Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS 

FHV“) je najvyšší samosprávny orgán Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej 

len „FHV“), ktorý sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FHV.  

Článok 2 

Zloženie AS FHV 

(1)  AS FHV sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť.  

(2)  Členom zamestnaneckej časti AS FHV môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej 

obce FHV. Zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, 

výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním zamestnaní na 

pracovných pozíciách, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, ktorí sú s vysokou školou v 

pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.  

(3)  Členom študentskej časti AS FHV môže byť len člen študentskej časti akademickej obce FHV. 

Členom študentskej časti akademickej obce FHV je každý študent zapísaný na študijný 

program uskutočňovaný na FHV.  

(4)  AS FHV pozostáva :  

 - z deviatich členov zamestnaneckej časti akademickej obce FHV 

 - zo šiestich členov študentskej časti akademickej obce FHV. 

 
Článok 3 

Členstvo v AS FHV 

 (1)  Právo voliť svojich zástupcov do AS FHV a právo byť volený do AS FHV má každý člen 

akademickej obce FHV.  

(2)  Funkčné obdobie členov AS FHV je najviac štvorročné a plynie od ustanovujúcej schôdze AS 

FHV.  

(3)  Členstvo v AS FHV zaniká  

a)  skončením funkčného obdobia člena,  

b)  vymenovaním člena do niektorej z nasledovných funkcií: rektora, prorektora, 

dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty,  

c)  skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce FHV,  

d)  prerušením štúdia člena študentskej časti AS FHV,  

e)  skončením štúdia člena študentskej časti AS FHV, ak nepožiadal o pozastavenie 

členstva v AS FHV podľa odseku 6  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,  

g)  uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k 

obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,  

h)  písomným vzdaním sa funkcie člena,  
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i)  odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce FHV,  

j)  úmrtím člena.  

(4) Člen AS FHV je povinný ohlásiť predsedovi AS FHV každú relevantnú zmenu vedúcu k 

zániku členstva v prípadoch podľa Článku 3 ods. 3 písm. b), c), d), e), f), g), h), i).  

 (5)  Ak zaniklo členovi AS FHV členstvo pred skončením funkčného obdobia, zvolí príslušná časť 

akademickej obce v doplňovacích voľbách na uvoľnené miesto nového člena AS FHV, 

ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.  

(6)  Člen študentskej časti AS FHV, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 

programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať FHV o pozastavenie 

členstva v AS FHV. 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 FHV. 

Článok 4 
 

Príprava volieb do AS FHV 

(1) Voľby do AS FHV vyhlasuje predseda AS FHV najneskôr šesť týždňov pred ukončením 
funkčného obdobia AS FHV.  

(2)  Voľby do jednotlivých častí AS FHV sa uskutočnia oddelene. Členov zamestnaneckej 
časti AS FHV volia členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FHV a členov 
študentskej časti AS FHV volia členovia študentskej časti akademickej obce FHV.  

(3)  Voľby sú priame a tajné.  

(4)  Na zabezpečenie priebehu volieb schvaľuje AS FHV osobitnú volebnú komisiu pre voľby 
do zamestnaneckej časti AS FHV a osobitnú volebnú komisiu pre voľby do študentskej 
časti AS FHV. Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti má najmenej troch 
členov zamestnaneckej časti AS FHV vrátane predsedu volebnej komisie.  Volebná 
komisia pre voľby do študentskej časti má najmenej troch členov študentskej časti AS 
FHV vrátane predsedu volebnej komisie. Voľby do AS FHV sa uskutočnia za 
prítomnosti najmenej troch členov príslušnej volebnej komisie. Ak zaniklo členovi 
volebnej komisie členstvo v akademickej obci, zvolí AS FHV nového člena volebnej 
komisie.  

(5) Voľby sa začínajú vyhlásením volieb. Vyhlásenie volieb do AS FHV sa oznamuje akademickej 
obci FHV vyhláškou, ktorú schváli AS FHV. Vyhláška sa zverejní na výveske AS FHV, na 
výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej organizačnej štruktúry FHV a na 
internetovej stránke FHV.  

(6) Vyhláška obsahuje:  

- časový harmonogram volieb do AS FHV, 
- miesto konania volieb,   
- zoznam členov volebnej komisie,  
- spôsob navrhovania kandidátov za člena AS FHV,    
- spôsob voľby členov AS FHV.  

Článok 5 

               Voľby členov zamestnaneckej časti AS FHV 

(1) Kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FHV (ďalej „kandidát“) môže navrhnúť člen 
zamestnaneckej časti akademickej obce FHV. Za kandidáta možno navrhnúť ktoréhokoľvek 
člena zamestnaneckej časti akademickej obce FHV s výnimkou osôb, ktoré pôsobia vo 
funkcii rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora alebo tajomníka fakulty.  
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(2) Návrhy kandidátov spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú 
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FHV písomne členom volebnej komisie 
alebo osobám uvedených vo vyhláške 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 kandidáta, priezvisko kandidáta, tituly kandidáta a pracovisko 
kandidáta. 

(3) Po uplynutí termínu na podávanie návrhov volebná komisia uzavrie a potvrdí zoznam 
návrhov, ktorý nemožno dodatočne meniť. Návrhy, ktoré nebudú obsahovať náležitosti 
stanovené Čl. 5 ods. 2 tohto dokumentu a nebudú v súlade časovým harmonogramom volieb 
kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FHV volebná komisia neprijme.  

(4) Zoznam kandidátov sa zostavuje v abecednom poradí. U kandidátov na člena 
zamestnaneckej časti AS FHV sa uvedie priezvisko, meno, tituly kandidáta a pracovisko 
kandidáta. Zoznam kandidátov, miesto a čas volieb zverejní volebná komisia v stanovenom 
termíne na výveske AS FHV, na výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej štruktúry 
fakulty a na internetovej stránke FHV. 

(5) Odstúpenie kandidáta od kandidatúry je možné na základe písomného oznámenia volebnej 
komisii najneskôr 2 hodiny pred termínom voľby. Volebná komisia následne upraví 
hlasovacie lístky prečiarknutím kandidáta.  

(6) Volebná komisia si vyžiada od personálneho oddelenia dekanátu zoznamy oprávnených 
voličov.  

(7) Volebná komisia zabezpečí prípravu volebných miestností pre voľbu členov AS FHV tak, aby 
sa voličom umožnila tajná úprava volebného lístka.  

(8) V stanovenom termíne volieb má každý volič právo dostaviť sa do volebnej miestnosti. Po 
preukázaní svojej totožnosti zamestnaneckou 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. 

(9) Po ukončení volieb zostaví volebná komisia výsledkovú listinu s jednoznačným poradím 
kandidátov podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov určí poradie 
kandidátov volebná komisia žrebovaním za účasti najmenej jej troch členov.  

(10) Členmi zamestnaneckej časti AS FHV sa stávajú kandidáti podľa najvyššieho počtu 
získaných hlasov, pričom volebná komisia dohliada, aby z jednej katedry boli najviac dvaja 
členovia AS FHV. 

(11) Volebná komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledku volieb do AS FHV (ďalej „správa“) a 
potvrdí ju podpismi všetkých členov. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne 
podpísať správu, musí písomne zdôvodniť svoje stanovisko a ním podpísané pripojiť k 
správe. Súčasťou správy je výsledková listina. Volebné lístky v zapečatenej obálke s 
podpismi všetkých členov volebnej komisie a správu odovzdá volebná komisia predsedovi 
AS FHV a zverejní ju na výveske AS FHV a na internetovej stránke FHV. Správu a volebné 
lístky počas celého funkčného obdobia zvoleného AS FHV archivuje predseda AS FHV. 

(12) Na základe výsledkovej listiny predseda AS FHV zhotoví a na ustanovujúcom zasadnutí AS 
FHV odovzdá novozvoleným členom AS FHV osvedčenie o ich zvolení.  

Článok 6 

Voľby členov študentskej časti AS FHV 

(1) 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.  

(2) Návrhy kandidátov spolu so súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia 
študentskej časti akademickej obce FHV písomne členom volebnej komisie alebo osobám 
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uvedených vo vyhláške 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.  

(3) 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. 

(4) Zoznam kandidátov sa zostavuje v abecednom poradí. U kandidátov na člena študentskej 
časti AS FHV sa uvedie priezvisko, meno, ročník, stupeň štúdia, forma štúdia a názov 
študijného programu. Zoznam kandidátov a miesto volieb sa zverejní v stanovenom termíne 
na výveske AS FHV, na výveskách všetkých súčastí FHV podľa aktuálnej organizačnej 
štruktúry fakulty a na internetovej stránke FHV.  

(5) Odstúpenie kandidáta od kandidatúry je možné na základe písomného oznámenia volebnej 
komisii najneskôr 2 hodiny pred termínom voľby. Volebná komisia následne upraví 
hlasovacie lístky prečiarknutím kandidáta.   

(6) Volebná komisia si vyžiada od študijného oddelenie dekanátu zoznamy oprávnených 
voličov.  

(7) Volebná komisia zabezpečí prípravu volebných miestností tak, aby sa voličom umožnila 
tajná úprava volebného lístka.  

(8) 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.  

(9) Po ukončení volieb zostaví volebná komisia výsledkovú listinu s jednoznačným poradím 
kandidátov podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov určí poradie 
kandidátov volebná komisia žrebovaním za účasti najmenej jej troch členov.  

(10) Členmi študentskej časti AS FHV sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov v určenom 
počte, pričom volebná komisia dohliada, aby z jedného študijného odboru boli najviac dvaja 
študenti.  

(11) Volebná komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledku volieb do AS FHV (ďalej „správa“) a 
potvrdí ju podpismi všetkých členov. V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne 
podpísať správu, musí písomne zdôvodniť svoje stanovisko a ním podpísané pripojiť k 
správe. Súčasťou správy je výsledková listina. Volebné lístky v zapečatenej obálke s 
podpismi všetkých členov volebnej komisie a správu odovzdá volebná komisia predsedovi 
AS FHV a zverejní ju na výveske AS FHV a na internetovej stránke FHV. Správu a volebné 
lístky počas celého funkčného obdobia zvoleného AS FHV archivuje predseda AS FHV. 

(12) Na základe výsledkovej listiny predseda AS FHV zhotoví a na ustanovujúcom zasadnutí AS 
FHV odovzdá novozvoleným členom AS FHV osvedčenie o ich zvolení.  

Článok 7 

Doplňovacie voľby do AS FHV 

(1) Doplňovacie voľby sú vyhlásené v prípade, že členovi AS FHV zaniklo členstvo v AS FHV 
pred skončením funkčného obdobia. 

(2) Doplňovacie voľby sú vyhlásené zvyčajne do jedného týždňa a prebehnú najneskôr do troch 
týždňov po uvoľnení miesta v AS FHV, v prípade študentskej časti sa prispôsobia 
harmonogramu akademického roka.  

(3) Organizáciu a priebeh voľby riadi stála volebná komisia. Ak sa má doplňovacími voľbami 
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obsadiť miesto po členovi zamestnaneckej časti, primeraným spôsobom sa použijú 
ustanovenia Článku 5. Ak sa má obsadiť miesto po členovi študentskej časti, primeraným 
spôsobom sa použijú ustanovenia Článku 6.  

 

Článok 8 

Odvolanie člena AS FHV 

(1) AS FHV môže navrhnúť odvolanie člena AS FHV: 

a) pri odsúdení za trestný čin, 

b) pri závažnom previnení proti zásadám akademických práv a slobôd, občianskeho 
spolunažívania a všeobecnej morálky a etiky, 

c) ak si neplní povinnosti člena AS FHV.  

(2) Podnet na odvolanie člena AS FHV sa podáva formou petície, na ktorej najmenej 1/4 počtu 
členov príslušnej časti akademickej obce podporí petíciu za odvolanie člena AS FHV. Každý 
list petície musí obsahovať príslušné vyhlásenie, autorov vyhlásenia, kontaktnú osobu a 
zoznam s uvedením mena a priezviska, pracoviska, resp. študijnej skupiny a podpisu člena 
príslušnej časti akademickej obce FHV, ktorý s vyhlásením súhlasí.  

(3) Petíciu odovzdajú autori vyhlásenia osobne alebo doručia poštou predsedovi AS FHV, ktorý 
je povinný v prípade splnenia podmienok podľa Článku 8 ods. 1 a 2 vyhlásiť hlasovanie o 
odvolaní člena AS FHV do 20 dní od dňa doručenia petície.  

(4) Predseda AS FHV nevyhlási hlasovanie o odvolaní člena AS FHV v prípade, že sa v petícii 
nachádzajú formálne nedostatky, príp. v zoznamoch sa preukázateľne nachádzajú osoby 
mimo akademickej obce FHV. Vtedy písomne oznámi kontaktnej osobe, príp. autorom 
vyhlásenia dôvody na neuskutočnenie hlasovania o odvolaní člena AS FHV.  

(5) Hlasovanie o odvolaní člena AS FHV sa uskutoční v príslušnej časti akademickej obce FHV 
primerane podľa postupu použitého pri voľbe členov AS FHV.  

(6) Člen AS FHV je odvolaný a jeho členstvo zaniká, ak sa hlasovania zúčastní aspoň polovica 
členov zamestnaneckej časti, resp. štvrtina členov študentskej časti akademickej obce 
FHV a za odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených príslušnej časti 
akademickej obce FHV. Odvolanie člena AS FHV nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia 
výsledkov hlasovania.  

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

(1) AS FHV rozhodne o riešení všetkých vzniknutých situácií, ktoré priamo neriešia tieto zásady 
volieb, na svojom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou prítomných členov AS FHV.  

(2) Tieto zásady volieb do AS FHV nadobúdajú platnosť ich schválením v AS FHV a účinnosť pri 
nadchádzajúcich voľbách do AS FHV v roku 2020.  

(3) Tieto zásady volieb do AS FHV budú zverejnené s dátumom schválenia v AS FHV.  

 

 

                                                                                                   PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

       predsedníčka AS FHV UNIZA 


