
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Smernica č.2/2020 

o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 1.12.2020 

 

 



Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Táto smernica určuje postup pri voľbách delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou 

AS SZU  a  pri voľbách delegáta do ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce 

SZU. 

(2) Študentská rada vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“) je podľa § 107 ods. 4 zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl. ŠRVŠ 

zastupuje záujmy študentov navonok. 

(3) Delegátom v ŠRVŠ (ďalej len „delegát“) môže byť len študent akademickej obce 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v ktoromkoľvek stupni 

štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium v dennej a externej forme), ktorého 

štúdium nie je prerušené. 

(4) Delegátov v ŠRVŠ za SZU tvorí:  

a) jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu vysokej školy, 

b) ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce vysokej školy zvolení 

študentskou časťou akademickej obce vysokej školy, a to z každých i započatých 2000 

zapísaných študentov jeden zvolený zástupca1. 

(5) Riadne voľby delegáta/ov do ŠRVŠ (ďalej len „voľby delegáta“) sa konajú každé tri roky. 

Volebné obdobie je trojročné a začína plynúť dňom ustanovujúceho valného 

zhromaždenia ŠRVŠ2.  

(6) Riadne voľby delegáta sa konajú spravidla v lehote, ktorá sa začína 90-tym dňom  

pred uplynutím volebného obdobia a končí sa 30 dní pred uplynutím volebného obdobia, 

najneskôr však tak, aby bol delegát zvolený 10 dní pred ustanovujúcim valným 

zhromaždením ŠRVŠ3.   

(7) Riadne a doplňujúce voľby delegáta do ŠRVŠ  vyhlasuje Akademický senát Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SZU“) a konajú sa v termíne, ktorý 

stanoví AS SZU. Vyhlásenie volieb delegáta sa zverejňuje na úrodnej výveske AS SZU  

a na web sídle SZU.  

 

Článok 2 

Voľby delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou AS SZU 

 

(1) Voľby sa uskutočňujú počas výučbovej časti semestra. 

 

_______________________ 
1§ 107 ods. 4 písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

  v znení neskorších predpisov 
2čl. 4 ods. 1 štatútu Študentskej rady vysokých škôl 
3čl. 4 ods. 2 štatútu Študentskej rady vysokých škôl 

 



(2) Delegáta volí študentská časť AS SZU tajným hlasovaním počas zasadnutia AS SZU. 

(3) Kandidovať na delegáta môže každý člen študentskej časti AS SZU.  

(4) Právo navrhnúť delegáta  má každý člen študentskej časti AS SZU.  

(5) Člen študentskej časti AS SZU nemôže za delegáta  navrhnúť sám seba. 

(6) V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného delegáta.  

(7) Návrh na delegáta musí byť doručený stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote. Návrh 

na delegáta doručený  iným ako stanoveným spôsobom a po uplynutí stanovenej lehoty 

nebude akceptovaný. Navrhovateľ navrhne delegáta na tlačive (príloha tejto smernice) 

a doručí návrh v zalepenej obálke na meno predsedu volebnej komisie prostredníctvom 

podateľne SZU. Na obálke uviesť „Voľby delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou 

AS SZU.“ 

(8) Kandidačná listina delegáta/ov bude zverejnená do 2 pracovných dní po uplynutí 

stanovenej lehoty na úradnej výveske AS SZU a web sídle SZU a najneskôr 3 dni pred 

konaním volieb. 

(9) Kandidačná listina obsahuje  priezvisko/á a meno/á navrhovaného/ých delegáta/ov,  

fakultu, študijný odbor, stupeň, ročník a formu štúdia. 

(10) Hlasovací lístok obsahuje abecedný zoznam navrhnutých kandidátov do ŠRVŠ s uvedením 

fakulty, študijného odboru, stupňa, ročníka a formy štúdia. Spôsob vyplnenia hlasovacieho 

lístka je uvedený v päte strany hlasovacieho lístka.   

(11) Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých  členov študentskej časti 

AS SZU. 

(12) Delegátom sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách získal nadpolovičnú väčšinu platných 

súhlasných hlasov prítomných členov študentskej časti AS SZU. V prípade rovnosti hlasov 

o členstve delegáta rozhodne žreb volebnej komisie (ďalej len „VK“).  

(13) Ak kandidát nezíska v prvom kole volieb potrebný počet platných súhlasných hlasov, do 

druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom platných súhlasných hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb rozhodne o členstve delegáta žreb VK. 

(14) Ak zanikne mandát delegáta, obsadí sa voľné miesto náhradníkom, ktorý bol zvolený 

v riadnych voľbách. Ak náhradník nebol zvolený, študentská časť AS SZU zvolí nového 

delegáta v doplňujúcich voľbách.  

(15) Doplňujúce voľby sa konajú podľa rovnakých zásad ako riadne voľby. 

(16) Za  realizáciu volieb delegáta zodpovedá VK zostavená z 3 členov študentskej časti AS 

SZU. Členovia VK si volia spomedzi seba predsedu. Každý člen VK je z inej fakulty SZU 

(ďalej len „fakulta“). Členov VK volí študentská časť AS SZU.  

(17) Členstvo vo VK je nezlučiteľné s kandidatúrou na delegáta. 

(18) VK po skončení volieb vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, ktorá obsahuje 

najmä:  

a) termín, miesto  a čas uskutočnenia volieb,  

b) počet všetkých právoplatných voličov, 

c) počet voličov, ktorí sa na voľbách zúčastnili,  

d) počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov, 

e) meno/á delegáta/tov s uvedením fakulty, študijného odboru, stupňa, ročníka a formy 

štúdia a počtu získaných platných súhlasných hlasov,  



f) meno delegáta, ktorý bol zvolený, 

g) podpisy všetkých členov VK.   

(19) Predseda VK po skončení volieb odovzdá zápisnicu predsedovi AS SZU. Zápisnicu  

z volieb zašle tajomník AS SZU  predsedovi ŠRVŠ najneskôr do 2 pracovných dní  

od skončenia volieb.  

(20) Zápisnica z volieb delegáta bude zverejnená najneskôr do 2 pracovných dní od skončenia 

volieb na úradnej výveske AS SZU a web sídle SZU.   

 

Článok 3 

Voľby delegáta do ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce SZU 

 

(1) Voľby sa uskutočňujú počas výučbovej časti semestra. 

(2) Spôsob a časový harmonogram volieb na fakultách určí príslušný akademický senát 

fakulty v súlade s touto smernicou. 

(3) Delegáta volí študentská časť akademickej obce SZU  (ďalej len „AO SZU“) tajným 

hlasovaním.  

(4) Kandidovať na delegáta môže každý študent  AO SZU.  

(5) Právo navrhnúť delegáta má každý študent  AO SZU. Študent AO SZU je oprávnený voliť 

delegáta len na tej fakulte, ktorej je študentom. 

(6) Študent  AO SZU nemôže za delegáta navrhnúť sám seba. 

(7) V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného delegáta. 

(8) Návrh na delegáta musí byť doručený stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote. Návrh 

doručený  iným ako stanoveným spôsobom a po uplynutí stanovenej lehoty nebude 

akceptovaný. Navrhovateľ navrhne delegáta na tlačive (príloha tejto smernice) a doručí 

návrh v zalepenej obálke na meno predsedu volebnej fakultnej komisie prostredníctvom 

podateľne SZU. Na obálke uviesť „Voľby delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou 

AO + vypísať fakultu.“ 

(9) Za  realizáciu volieb delegáta zodpovedá: 

a) volebná univerzitná komisia (ďalej len „VUK“) je zostavená zo 4 študentov AO SZU; 

každý člen VUK je z inej fakulty; jej členov navrhujú študenti  AO SZU príslušnej 

fakulty; za každú fakultu môžu študenti navrhnúť najviac 3 členov; navrhovateľ doručí 

návrh v zalepenej obálke na meno tajomníka AS SZU prostredníctvom podateľne SZU; 

na obálke uviesť „Voľby člena volebnej univerzitnej komisie pre voľby delegáta/ov do 

ŠRVŠ“; AS SZU vymenuje členov VUK; členovia VUK si volia spomedzi seba 

predsedu, 

b) volebná fakultná komisia (ďalej len „VFK“) za jednotlivé fakulty je zostavená  

z 3 členov (člen je študentom príslušnej fakulty);  jej členov navrhujú študenti AO 

príslušnej fakulty; navrhovateľ doručí návrh v zalepenej obálke na meno tajomníka AS 

fakulty prostredníctvom podateľne SZU; na obálke uviesť „Voľby člena volebnej 

fakultnej komisie pre voľby delegáta/ov do ŠRVŠ“; AS fakulty vymenuje členov VFK; 



členovia VUK si volia spomedzi seba predsedu. 

(10) Členstvo vo VUK a VFK je nezlučiteľné s kandidatúrou na delegáta. 

(11) VFK zverejní kandidačnú listinu delegáta/ov do 2 pracovných dní po uplynutí stanovenej 

lehoty odovzdania návrhov na úradnej výveske AS fakulty najneskôr 3 dni pred konaním 

volieb.   

(12) Zoznam študentov fakulty, oprávnených voliť delegáta, vypracuje tajomník fakulty. 

(13) Hlasovací lístok obsahuje abecedný zoznam navrhnutých kandidátov do ŠRVŠ 

s uvedením fakulty, študijného odboru, stupňa, ročníka a formy štúdia. Spôsob vyplnenia 

hlasovacieho lístka je uvedený v päte strany hlasovacieho lístka.    

(14) Voľby  sa konajú počas jedného pracovného dňa tak, aby mohli študenti voliť minimálne 

štyri hodiny.  

(15) Kandidačná listina obsahuje  priezviská a mená navrhovaných delegátov, názov fakulty, 

študijný odbor, stupeň, ročník a formu štúdia. 

(16) Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých  študentov AO SZU 

príslušnej fakulty.  

(17) Ak zanikne mandát delegáta v ŠRVŠ, obsadí sa voľné miesto náhradníkom, ktorý bol 

zvolený v riadnych voľbách. Ak náhradník nebol zvolený, študentská časť AO SZU zvolí 

nového delegáta v doplňujúcich voľbách.  

(18) Po skončení volieb VFK vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, ktorá obsahuje 

najmä:  

a) termín, miesto  a čas uskutočnenia volieb,  

b) počet všetkých právoplatných voličov, 

c) počet voličov, ktorí sa na voľbách zúčastnili,  

d) počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov, 

e) meno/á delegáta/tov s uvedením fakulty, študijného odboru, stupňa, ročníka a formy 

štúdia a počtu získaných platných súhlasných hlasov,  

f) meno delegáta, ktorý bol zvolený, 

g) podpisy všetkých členov VFK.   

(19) Predseda VFK odovzdá zápisnicu z volieb predsedovi VUK najneskôr do 24 hodín po 

skončení volieb.   

(20) VUK po obdržaní zápisníc VFK vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb, ktorá obsahuje 

najmä:  

a) termín, miesto  a čas uskutočnenia volieb na fakultách,  

b) počet všetkých právoplatných voličov a počet voličov za fakulty, ktorí sa na voľbách 

zúčastnili,  

c) počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov za fakulty, 

d) meno/á delegáta/tov s uvedením fakulty, študijného odboru, stupňa, ročníka a formy 

štúdia a počtu získaných platných súhlasných hlasov,  

d) meno/á zvoleného/ných delegáta/ov,   

h) podpisy všetkých členov VUK.  

(21) Delegátom sa stáva kandidát s  najvyšším počtom hlasov. Ďalší kandidáti v poradí sú 

považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti hlasov 



rozhodne o poradí žreb VUK. 

 

(22) VUK zašle zápisnicu z volieb delegáta predsedovi ŠRVŠ do 2 pracovných dní po skončení 

volieb.  

(23) Zápisnica z volieb delegáta bude zverejnená najneskôr do 2 pracovných dní od skončenia 

volieb na úradnej výveske AS SZU a web sídle SZU.  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) AS SZU prerokoval a schválil tieto zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl na 

riadnom zasadnutí dňa 26.11.2020. 

(2) Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania rektorom SZU a účinnosť dňom 1.12. 

2020.  

 
 

V Bratislave dňa 1.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 

_____________________________________ 

Príloha  1 Návrh na člena volebnej univerzitnej komisie  na voľbu delegáta do Študentskej rady vysokých škôl  
Príloha  2 Návrh na člena volebnej fakultnej komisie  na voľbu delegáta do Študentskej rady vysokých škôl 

Príloha 3 Návrh na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademického senátu  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   

Príloha 4   Návrh na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave   

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  

predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

rektor  

Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave 

 



 Príloha 1 

Návrh  
 

na člena volebnej univerzitnej komisie  pre voľby delegáta do Študentskej rady vysokých 

škôl  

 

Navrhovateľ (člen študentskej časti akademickej obce SZU) 

Meno, priezvisko (tituly): ...........................................................................................................* 

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

 

navrhujem  

na člena volebnej univerzitnej komisie   

Meno, priezvisko, tituly: ..............................................................................................................

    

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

  

Bratislava dňa ........................    

         ...................................... 

podpis navrhovateľa 
 

 

Vyjadrenie navrhovateľa k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

 

Vyjadrenie k návrhu 

Súhlasím/nesúhlasím** s navrhovanou funkciou na člena volebnej univerzitnej komisie.   
  
 

Bratislava dňa ........................    

 

...................................... 

 podpis navrhovaného 
 

 

Vyjadrenie navrhovaného k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

________________________________________________  

Poznámka: 

* V prípade elektronického vyplnenia návrhu čiary zmažte. 

** Nevyhovujúci variant prečiarknite 



 Príloha 2 

Návrh  
 

na člena volebnej fakultnej komisie  pre voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl  

 

Navrhovateľ (člen študentskej časti akademickej obce SZU) 

Meno, priezvisko (tituly): ...........................................................................................................* 

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

 

navrhujem  

na člena volebnej fakultnej komisie   

Meno, priezvisko, tituly: ..............................................................................................................

    

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

  

 

Bratislava dňa ........................    

         ...................................... 

podpis navrhovateľa 
 

 

Vyjadrenie navrhovateľa k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

 

Vyjadrenie k návrhu 

Súhlasím/nesúhlasím** s navrhovanou funkciou na člena volebnej fakultnej komisie.   
  
 

Bratislava dňa ........................    

 

...................................... 

 podpis navrhovaného 
 

 

Vyjadrenie navrhovaného k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

________________________________________________  

Poznámka: 

* V prípade elektronického vyplnenia návrhu čiary zmažte. 

** Nevyhovujúci variant prečiarknite 

  



 Príloha 3 

Návrh  
 

na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   

 

Navrhovateľ (člen študentskej časti AS SZU) 

Meno, priezvisko (tituly): ...........................................................................................................* 

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

 

navrhujem  

na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl  

 

Meno, priezvisko, tituly: ..............................................................................................................

    

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

  

 

Bratislava dňa ........................    

         ...................................... 

podpis navrhovateľa 
 

Vyjadrenie navrhovateľa k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

 

Vyjadrenie k návrhu 

Súhlasím/nesúhlasím** s navrhovanou funkciou delegáta do Študentskej rady vysokých škôl. 
 

 

Bratislava dňa ........................    

 

...................................... 

 podpis navrhovaného 
 

Vyjadrenie navrhovaného k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

________________________________________________  

Poznámka: 

* V prípade elektronického vyplnenia návrhu čiary zmažte. 

** Nevyhovujúci variant prečiarknite 



Príloha 4 

Návrh  
 

na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave   

 

Fakulta: ..................................................................................................................................... * 

 

Navrhovateľ (člen študentskej časti AS SZU) 

Meno, priezvisko (tituly): ............................................................................................................ 

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

 

navrhujem  

na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl  

 

Meno, priezvisko, tituly: ..............................................................................................................

    

Fakulta ........................................................... študijný odbor .................................................... 

stupeň štúdia ......... ročník ....... forma štúdia ......................... 

Bratislava dňa ........................    

   

 .................................... 

       podpis navrhovateľa 
 

Vyjadrenie navrhovateľa k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

 

Vyjadrenie k návrhu 

Súhlasím/nesúhlasím** s navrhovanou funkciou delegáta do Študentskej rady vysokých škôl. 
 

 

Bratislava dňa ........................    

     ...................................... 

    podpis navrhovaného 
 

Vyjadrenie navrhovaného k spracovaniu osobných údajov: „V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely konania volieb do Študentskej rady vysokých škôl.“ 

________________________________________________  

Poznámka: 

* V prípade elektronického vyplnenia návrhu čiary zmažte. 

** Nevyhovujúci variant prečiarknite 


