
 
 

VYHLÁŠKA 
o riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl 

V súlade s Uznesením č. 158 Akademického senátu UNIZA zo dňa 24.09.2018, študentská časť 
Akademického senátu UNIZA vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl za UNIZA pre 
volebné obdobie 2018 – 2021: 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
1. Podávanie návrhov na kandidátov: 15. – 19.10. 2018 do 12:00 SEČ  
2. Zverejnenie zoznamu kandidátov: 22.10.2016  

3. Voľby: 25.10.2018 v čase od 09:00 do 13:30 SEČ  

4. Vyhlásenie výsledkov volieb: 26.10.2018  
5. Podanie podnetov: do 31.10.2018. 

ÚSTREDNÁ VOLEBNÁ KOMISIA  
Predseda: Bc. Damián Michalco  
Členovia: Ing. Martin Boroš, Ing. Michal Herda 
 
Nakoľko ide o celouniverzitné voľby, budú vykonané prostredníctvom miestnych volebných 
komisií v nasledujúcich volebných miestnostiach:  
- BF09 - volia študenti Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  
- BD121- volia študenti Strojníckej fakulty a Elektrotechnickej fakulty 
- AE014 - volia študenti Stavebnej fakulty a Fakulty humanitných vied  
- RC021 - volia študenti Fakulty riadenia a informatiky  
-MA115 - volia študenti Fakulty bezpečnostného inžinierstva 
- JA003 - volia študenti na pracovisku v Tatranskej Javorine (VÚVB).  
 
Spôsob navrhovania kandidátov na členov do Študentskej rady vysokých škôl:  
a) Kandidáta na člena do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „kandidát“) môže 
navrhnúť každý člen študentskej časti akademickej obce UNIZA. Za kandidáta možno 
navrhnúť ktoréhokoľvek člena študentskej časti akademickej obce UNIZA. Každý navrhovateľ 
môže navrhnúť najviac štyroch kandidátov.  

b) Návrhy kandidátov spolu so súhlasom navrhovaného kandidáta podávajú členovia 
študentskej časti akademickej obce UNIZA písomne volebnej komisii prostredníctvom týchto 
členov študentskej časti AS UNIZA:  

FPEDAS –Miriam Birtusová(BF254 - dekanát), 
SjF - Ing. Michal Herda (BD126),  
EF – Ing. Martin Šinko (BD309),  
SvF – Ing. Martina Margorínová(AF304),  
FHV – Bc. Damián Michalco (AD 312),  
FRI – Ing. Milan Straka (RA221),  
FBI – Ing. Romana Erdélyiová (MA124), 
VÚVB – Kristína Hrivnáková(JA001- sekretariát). 



 
 

Mená navrhovateľov volebná komisia nezverejňuje. Návrh na kandidáta musí obsahovať: 
Meno, priezvisko, fakultu/ústav, ročník a stupeň štúdia, študijný program, podpis 
navrhovateľa a meno, priezvisko, fakultu/ústav, ročník a stupeň štúdia, názov študijného 
programu a email kandidáta na člena do Študentskej rady vysokých škôl.  

c) Po uplynutí termínu na podávanie návrhov na kandidátov, volebná komisia uzavrie a 
potvrdí zoznam návrhov, ktorý nemožno dodatočne meniť. Návrhy, ktoré nebudú obsahovať 
náležitosti stanovené touto vyhláškou a nebudú v súlade s jej časovým harmonogramom, 
volebná komisia neprijme. Volebná komisia v stanovenom termíne zverejní zoznam 
kandidátov s pridelenými číslami a uvedením fakulty/ústavu v abecednom poradí.  
 
Spôsob vykonania riadnych volieb členov do Študentskej rady vysokých škôl a výsledok 
volieb:  
Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. V stanovenom termíne volieb má každý volič právo 
dostaviť sa do volebnej miestnosti. Po preukázaní svojej totožnosti univerzitným preukazom 
študenta a podpísaní sa do zoznamu voličov, obdrží volič hlasovací lístok so zoznamom 
kandidátov potvrdený podpisom predsedu/predsedníčky príslušnej miestnej volebnej 
komisie. V hlasovacom lístku krížikom označí najviac štyroch kandidátov zo zoznamu 
kandidátov a potom vhodí hlasovací lístok do volebnej urny. Ak sú na hlasovacom lístku 
označení viac ako štyria kandidáti alebo, ak ich označenie nie je jednoznačné, je hlasovací 
lístok neplatný. Do Študentskej rady vysokých škôl za UNIZA sú zvolení tí štyria kandidáti, 
ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Ostatní kandidáti podľa poradia na základe 
získaného počtu platných hlasov sú náhradníci. Ak ústredná volebná komisia pri sčítaní 
platných hlasov zistí, že získalo viac kandidátov rovnaký počet platných hlasov, o poradí 
dotknutých kandidátov rozhodne žreb.  
 
 
 
V Žiline dňa 14.10.2018.  
 
 

Bc. Damián Michalco 
predseda študentskej časti AS UNIZA  

 

 

 

 

Vyhláška bola rokovaná s členmi študentskej časti AS UNIZA v dňoch 8.10. – 14.10.2018. 

 


