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ZÁSADY VOLIEB 
 

DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL 
 

ZA KATOLÍCKU UNIVERZITU V RUŽOMBERKU 

 
 

 

Článok 1  
Základné ustanovenia  

(1) 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 (ďalej len „zákon o VŠ“) najvyšším zastupiteľským orgánom 

študentov vysokých škôl. ŠRVŠ zastupuje záujmy študentov navonok.  
(2) V súlade so Štatútom ŠRVŠ čl. 4 ods. 3 voľby zástupcov do ŠRVŠ za Katolícku univerzitu  

v Ružomberku vyhlasuje Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej 

len „AS KU“) a uskutočňuje ich podľa tohto vnútorného predpisu.  
(3) Členmi ŠRVŠ za Katolícku univerzitu v Ružomberku (ďalej len ,,KU") sú:  

a) jeden zástupca zvolený študentskou časťou AS KU,  
b) ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce KU zvolení študentskou časťou 

akademickej obce KU, a to za každých i započatých 2000 zapísaných študentov jeden 

zvolený zástupca. 
 
(4) Riadne voľby do ŠRVŠ sa konajú každé tri roky. Volebné obdobie je trojročné a začína 

plynúť dňom ustanovujúceho valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa koná spravidla 

koncom kalendárneho roka.  
(5) Členstvo v ŠRVŠ je čestné a nezastupiteľné. Členom ŠRVŠ za KU môže byť len študent 

KU (v ktoromkoľvek stupni štúdia), ktorého štúdium nie je prerušené. 

 

Článok 2  
Voľba člena ŠRVŠ voleného študentskou časťou AS KU  

(1) Študentská časť AS KU volí jedného člena ŠRVŠ počas zasadnutia AS KU.  
(2) Navrhnúť kandidáta na člena ŠRVŠ má právo ktorýkoľvek člen študentskej časti AS KU.  
(3) Voľba je platná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov študentskej časti  

AS KU. 



(4) Členom ŠRVŠ sa stáva kandidát, ktorý v tajnej voľbe získa nadpolovičnú väčšinu platne 

odovzdaných hlasov.  
(5) Ak žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole voľby potrebný počet hlasov, do druhého 

kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov v druhom kole voľby rozhodne o zvolenom kandidátovi žreb. 
 
(6) Riadne voľby člena ŠRVŠ voleného študentskou časťou AS KU sa uskutočňujú v súlade s 

dĺžkou volebného obdobia t. j. raz za dva roky. V prípade predčasného ukončenia členstva 

predmetného člena ŠRVŠ, študentská časť AS KU zvolí nového člena ŠRVŠ v 

doplňujúcich voľbách. Doplňujúce voľby prebiehajú podľa rovnakých zásad ako riadne 

voľby. 
 

 

Článok 3 
 

Voľba členov ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce KU 
 

(1) Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ oznamuje AS KU počet členov ŠRVŠ volených 

študentskou časťou akademickej obce KU na základe štatistických údajov (získaných z 

registrov študentov vysokých škôl v zmysle § 73 zákona o VŠ) dostupných ku dňu 

vyhlásenia volieb do ŠRVŠ. Tento počet ostáva nemenný počas celého volebného obdobia 

ŠRVŠ na ktoré bol tento počet stanovený. 
 
(2) Voľby členov ŠRVŠ volených študentskou časťou akademickej obce KU (ďalej len AO 

KU) vyhlasuje AS KU na taký termín, aby boli delegáti zvolení minimálne 10 dní pred 

ustanovujúcim valným zhromaždením ŠRVŠ (v súlade so Štatútom ŠRVŠ čl. 4 ods. 2 a 3). 
 
(3) Konkrétny termín konania volieb musí byť vyhlásený aspoň 8 dní vopred. Voľby sa konajú 

počas jedného pracovného dňa na celej univerzite tak, aby sa na každej fakulte mohlo voliť 

minimálne štyri hodiny. 
 
(4) Študentská časť AO KU tvorí jeden volebný obvod, voľby sa spravidla uskutočňujú na 

všetkých fakultách a detašovaných pracoviskách univerzity. Voľby sa uskutočňujú počas 

výučbovej časti semestra. 
 
(5) Voľby vyhlasuje AS KU. Za ich realizáciu zodpovedá univerzitná volebná komisia 

zostavená AS KU a volebné komisie fakúlt zostavené jednotlivými akademickými senátmi 

fakúlt KU.  
(6) Členstvo v ktorejkoľvek volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou za člena ŠRVŠ 

voleného študentskou časťou AO KU.  
(7) Navrhovanie kandidátov za členov ŠRVŠ volených študentskou časťou AO KU:  

a) Navrhnúť kandidáta má právo ktorýkoľvek člen študentskej časti AO KU spôsobom, 

ktorý určí univerzitná volebná komisia.  
b) Univerzitná volebná komisia zverejní zoznam kandidátov najneskôr 3 dni pred 

konaním volieb. Listina kandidátov obsahuje meno a priezvisko, názov fakulty, 

študijný program a stupeň štúdia kandidáta.  
(8) Priebeh volieb:  

a) Spôsob a časový harmonogram voľby na fakulte určí príslušná volebná komisia 

fakulty v súlade s pokynmi AS KU a univerzitnej volebnej komisie.  
b) Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Člen študentskej časti AO KU je oprávnený 

voliť len na tej fakulte, ktorej je študentom. 



c) Po ukončení volieb na príslušnej fakulte volebná komisia fakulty vyhotoví zápisnicu o 

priebehu a výsledku volieb. Zápisnica musí obsahovať počet zúčastnených voličov, 

počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov a podpisy všetkých členov volebnej 

komisie fakulty.  
d) S výsledkami volieb na príslušnej fakulte oboznámi volebná komisia fakulty predsedu 

univerzitnej volebnej komisie najneskôr do 8,00 hod. pracovného dňa, ktorý nasleduje 

po dni volieb.  
e) Po ukončení volieb na všetkých fakultách sčíta univerzitná volebná komisia počty 

získaných hlasov jednotlivých kandidátov. Členmi ŠRVŠ volených študentskou 

časťou AO KU sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov podľa počtu 

obsadzovaných miest v riadnych voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za 

náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje o 

poradí žreb univerzitnej volebnej komisie. 
 

f) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví univerzitná volebná komisia zápisnicu. 

Zápisnica musí obsahovať počet zúčastnených voličov, počet získaných hlasov 

jednotlivých kandidátov, zoznam a poradie zvolených kandidátov a náhradníkov. 

Členovia univerzitnej volebnej komisie potvrdzujú výsledky volieb svojimi podpismi 

do zápisnice a zverejnením výsledkov volieb najneskôr v nasledujúci pracovný deň po 

uskutočnení volieb. Zápisnica musí byť podpísaná všetkými členmi univerzitnej 

volebnej komisie.  
(9) V prípade ukončenia členstva niektorého z členov ŠRVŠ voleného študentskou časťou AO 

KU nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený v riadnych voľbách za predpokladu, že 

spĺňa podmienky uvedené v čl. 1 ods. 5 týchto zásad. 
 
(10) Ak niet ani jedného náhradníka, ktorý môže nastúpiť na miesto študenta, ktorému 

predčasne skončilo členstvo v ŠRVŠ, AS KU spravidla vyhlási doplňujúce voľby. 

Doplňujúce voľby prebiehajú podľa rovnakých zásad ako riadne voľby. 
 

 

Článok 4 
 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Tieto zásady sú súčasťou vnútornej legislatívy Katolíckej univerzity v Ružomberku. AS 

KU podáva v prípade potreby výklad týchto zásad.  
(2) AS KU prerokoval a schválil tieto zásady na svojom 15. zasadnutí dňa 10. apríla 2018.  
(3) Tieto zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v AS KU. 
 
 
 
 
 

 

V Ružomberku, dňa 25. 9. 2018 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 

predseda AS KU 


