
 

 

Riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na volebné 

obdobie 2021 – 2024 zo študentskej časti 

akademickej obce FOaZOŠ SZU 

 
 Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU. 

 

Akademický senát SZU na svojom riadnom zasadnutí dňa 7. októbra 2021 v y h l á s i l  

riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 zo študentskej časti 

akademickej obce fakúlt SZU 

 

AS FOaZOŠ určil riadne voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 

zo študentskej časti akademickej obce FOaZOŠ SZU sa budú konať  

dňa 8 . novembra 2021 o 10:00 hod. – 16:00 hod. 
v zasadacej miestnosti Vedeckej rady fakulty na 4. posch., č. dverí B-405 

 

Riadne voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 zo študentskej 

časti akademickej obce FOaZOŠ SZU riadi volebná komisia (VK) v zložení:   

Predseda:  Zuzana Emília Uličná 

Členovia:  Sabrina Trabalíková 

Kristián Suchomel 

 

➢ Kandidovať na delegáta môže každý študent AO fakulty. 

➢ Právo navrhnúť delegáta má každý študent AOF. Študent AOF je oprávnený voliť delegáta len 

na tej fakulte, ktorej je študentom. 

 

Návrhy kandidátov sa podávajú do 29. októbra 2021 do 12:00 h., 

sú súčasťou Harmonogramu riadnej voľby zástupcov/delegátov do ŠRVS a doručia sa 

predsedovi volebnej komisie prostredníctvom podateľne SZU 

 

➢ Na návrhy, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na návrhy doručené po uplynutí 

lehoty sa neprihliada. 

➢ V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného delegáta. 

➢ Kandidačná listina bude zverejnená hneď po jej uzavretí, najneskôr však 3. novembra 2021. 

 

Voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ sa riadia vnútornými predpismi univerzity a fakulty:  

 

Smernica č.2/2020 o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl a 

Harmonogram riadnych volieb zástupcov/delegátov do ŠRVŠ na volebné obdobie 2021 – 2024 

z akademickej obce fakúlt (študentská časť) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(AS SZU). 

 

Bratislava dňa  25. októbra 2021 

 

 

 

 

 

 

Priloha: 

• Kandidačná listina pre riadne voľby na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ 

 
Limbová 12 

833 03 Bratislava 37 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 

Zuzana Emília Uličná, v.r. 

predseda Volebnej komisie  

pre riadne voľby  

na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ  

zo študentskej časti AO FOaZOŠ SZU 

 

 

PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.  v. r. 

predseda Akademického senátu 

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych  

odborných štúdií SZU v Bratislave 

http://www.szu.sk/userfiles/file/AS_SZU/volby/2021-dopln_volby/AOSZU/FO-Kandidacna_listina_VFK_RVS.pdf

