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Úplné znenie Volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len „volebný poriadok“) zo dňa 15.11.2007 v znení Dodatku č. 1 
zo dňa 28.10.2021.  
 

Všeobecné zásady  
 

Článok 1 
 

1. Voľby členov Študentskej internátnej rady (ďalej len „ŠIR“) sú všeobecné, priame, rovné 
a uskutočňujú sa tajným hlasovaním členov študentskej časti akademickej obce 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj „UPJŠ“) ubytovanej v Študentských 
domovoch a jedálňach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „ŠDaJ“). 

2. Voľby do ŠIR sa konajú v priestoroch ŠDaJ, každý volič hlasuje osobne, zastúpenie nie 
je možné. 
 

Vyhlásenie volieb a návrhy na kandidátov 
 

Článok 2 
  

Voľby do ŠIR vyhlasuje Študentská časť Akademického senátu UPJŠ („ŠČ AS UPJŠ“) 
minimálne 4 týždne pred ich vykonaním.  

  
Článok 3 

  
Právo voliť a byť volený za člena ŠIR má každý člen študentskej časti akademickej obce 
UPJŠ („ŠČ AO UPJŠ“) ubytovaný v ŠDaJ.  

  
Článok 4 

  
Volebná komisia pre voľby do ŠIR („volebná komisia“) zriadi po vyhlásení volieb do ŠIR 
volebné schránky za účelom podávania návrhov kandidátov. Volebné schránky budú 
umiestnené na vrátniciach ŠDaJ. S volebnými schránkami môžu zaobchádzať len 
členovia volebnej komisie. Mená kandidátov zverejní volebná komisia najneskôr tri dni 
pred konaním volieb na webovom sídle UPJŠ. 

  
Článok 5 

 
1. Návrhy na kandidátov môže podávať každý člen ŠČ AO UPJŠ. Návrhy na kandidátov je 

možné podávať najneskôr do siedmich dní pred vykonaním volieb do ŠIR.  
2. Návrh na kandidáta musí obsahovať: 

a)  meno a priezvisko kandidáta, 
b)  vek kandidáta, 
c)  ročník štúdia, 
d)  formu štúdia, 
e)  názov fakulty alebo inej súčasti UPJŠ, na ktorej kandidát študuje, 
f)  adresa a číslo izby, kde je ubytovaný kandidát v ŠDaJ,  
g)  písomný súhlas kandidáta s návrhom a jeho vlastnoručný podpis, nepredkladá sa v 
prípade, ak kandidát navrhuje sám seba,  
h)   meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kandidáta navrhuje (ak sa kandidát 
nenavrhuje sám). 
i)  písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu 
článku 5 ods. 2, pre potreby volieb. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných 
údajov v rozsahu článku 9 ods. 1 v súlade s článkom 9 ods. 2 volebného poriadku. 

3. Ak návrh spĺňa požiadavky uvedené v ods. 2, volebná komisia kandidáta zaregistruje. 
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Volebná komisia 
 

Článok 6 
  

       Prípravu a priebeh volieb do ŠIR organizuje a kontroluje volebná komisia. 
 

Článok 7 
  

Volebná komisia je šesťčlenná. Jej členov menuje podpredseda AS UPJŠ zo 
študentskej časti na návrh ŠČ AS UPJŠ zo študentov ubytovaných v ŠDaJ. Jeden člen 
zastupuje ŠČ AS UPJŠ menovaný podpredsedom ŠČ AS UPJŠ.  

  
Článok 8 

 
1. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou do ŠIR.  
2. Volebná komisia: 

a)  registruje navrhovaných kandidátov, 
b)  zabezpečuje a organizuje predvolebné zhromaždenia, 
c)  zabezpečuje volebné miestnosti, priebeh volieb, ich regulárnosť a súlad s vnútornými         
predpismi UPJŠ a týmto volebným poriadkom, 
d)  zodpovedá za spísanie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb,  
e) spolu s predsedom volebnej komisie zabezpečí zoznam všetkých oprávnených 
voličov. Zoznamom oprávnených voličov na účely voľby členov do ŠIR sa rozumie 
aktuálny zoznam študentov ubytovaných v ŠDaJ v aktuálnom akademickom roku.  

3. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.   
4. Volebná komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.  
5. Volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá podpredseda ŠČ AS UPJŠ, 

zvolí svojho predsedu.  
 

Organizácia a priebeh volieb 
 

Článok 9 
 

1. Predseda volebnej komisie v súčinnosti so ŠČ AS UPJŠ zabezpečí tlač hlasovacích 
lístkov. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 
a)  meno a priezvisko kandidáta, 
b)  vek kandidáta, 
c)  ročník štúdia, 
d)  forma štúdia, 
e)  skratka názvu fakulty, na ktorej kandidát študuje. 

2. Spôsob hlasovania a zoznam kandidátov zverejní volebná komisia na webovom sídle 
UPJŠ a v priestoroch ŠDaJ. 
 

Článok 10 
 

1. Pre voľby do ŠIR sa v ŠDaJ vytvára jeden volebný obvod . 
2. Za organizačnú prípravu zodpovedá podpredseda AS UPJŠ zo ŠČ za vykonanie volieb, 

ako aj za vyhotovenie zápisu o voľbách zodpovedá volebná komisia. 
 

Článok 11 
  
1. Voľby sa uskutočňujú vo volebných miestnostiach v priestoroch ŠDaJ a na to určených 

miestnostiach. Každý oprávnený volič hlasuje osobne. Totožnosť volebná komisia 
zisťuje na základe predloženého preukazu študenta, ubytovacieho preukazu, 
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vysokoškolského indexu, občianskeho preukazu alebo iného dokladu nepochybne 
preukazujúceho jeho totožnosť. 

2. Ak z dôvodov vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu 
vyhláseného podľa zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov alebo v 
mimoriadne naliehavých záležitostiach alebo v záležitostiach hodných osobitného 
zreteľa nie je možné uskutočniť voľby podľa článku 11 ods. 1 tohto volebného poriadku 
osobnou účasťou voličov na hlasovaní, je možné voľby realizovať s využitím 
elektronických prostriedkov so zabezpečením tajnosti hlasovania. Na priebeh volieb sa 
primerane použijú ustanovenia článku 7a Zásad volieb do Akademického senátu 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

  
Článok  12 

  
Voľby sa konajú v jeden deň. Dátum a čas volieb stanoví ŠČ AS UPJŠ vo vyhlásení 
volieb.   

  
Výsledky volieb 

 
Článok 13 

 
1. Po skončení volieb volebná komisia sčíta hlasy, zistí ich platnosť a zostaví zoznam 

kandidátov podľa poradia získaných platných hlasov. Za členov ŠIR budú zvolení 
kandidáti,  ktorí dosiahli v poradí najvyšší počet platných hlasov. 

2. Ak nastane rovnosť hlasov medzi kandidátmi na neobsadené miesto uskutoční volebná 
komisia žrebovanie za prítomnosti všetkých kandidátov, ktorí získali najvyšší počet 
hlasov. Zvolený je kandidát, ktorý bude vyžrebovaný. 

3. Volebná komisia vyhlasuje výsledky volieb do 24 hodín od uzatvorenia 
volebných miestností. 

4. Volebná komisia vyhotovuje a schvaľuje zápisnicu o priebehu volieb do ŠIR vo 
dvoch vyhotoveniach. Zápisnica musí obsahovať: 
a)   termín uskutočnenia volieb, 
b)   počet všetkých právoplatných voličov vo volebnom obvode, počet voličov, počet 
právoplatných odovzdaných hlasov, ktorí sa na voľbách zúčastnili, 
c)   zoznam kandidátov za členov ŠIR s uvedením počtu získaných hlasov  v prospech 
kandidáta,       
d)   mená zvolených členov ŠIR v zostupnom poradí podľa abecedy,  
e)   podpis podpredsedu ŠČ AS UPJŠ, podpis všetkých členov volebnej 
komisie a pečiatku AS UPJŠ, 
f)   povinnou prílohou zápisnice je: 
           -   Volebný poriadok pre voľby do ŠIR na UPJŠ,  
           -   Zoznam zvolených členov s uvedením kontaktných údajov. 

5. Jeden exemplár zápisnice z volieb do ŠIR slúži pre potreby ŠIR. Druhý exemplár 
sa  archivuje v Kancelárii AS UPJŠ. 

6. Volebná komisia ukončí svoju činnosť po odovzdaní oboch exemplárov zápisníc. 
 

Článok 14 
 

1. Ak sa z dôvodov uvedených v Organizačnom poriadku ŠIR uvoľní miesto člena ŠIR, 
nastúpi na toto miesto ďalší kandidát v poradí podľa počtu získaných platných hlasov vo 
voľbách do ŠIR (pre určenie nového člena ŠIR platia primerane ustanovenia článku 13 
ods. 1, 2, a 3).  Ak taký kandidát nie je, podpredseda ŠČ AS UPJŠ menuje na toto 
miesto na návrh ŠČ AS UPJŠ kandidáta zo študentskej časti akademickej obce UPJŠ 
ubytovaného v ŠDaJ.  
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2. Funkčné obdobie takto doplneného kandidáta sa končí uplynutím volebného obdobia 
ŠIR.  
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Článok 15 
  

1. Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia AS  UPJŠ 
a podpisom rektora UPJŠ. 

2. Dodatok č. 1 k volebnému poriadku nadobudol platnosť a účinnosť dňom schválenia 
Akademickým senátom UPJŠ dňa 28.10.2021.  

  
Článok 16 

  
Dňom účinnosti tohto volebného poriadku strácajú platnosť všetky ostatné predpisy, 
ktoré upravujú voľby do ŠIR na UPJŠ. 

  
  
V Košiciach  28.10.2021  
  
 
 
  
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.                  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
             predsedníčka AS UPJŠ                                rektor UPJŠ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


