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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 
 

 

 
 

VOLEBNÝ PORIADOK PRE VOĽBY 
DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL SR 

NA UNIVERZITE PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

 
 

Volebný poriadok pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Volebný poriadok ŠRVŠ na UPJŠ“) bol 
vypracovaný na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“) a v súlade so Štatútom Študentskej  rady  vysokých  škôl  Slovenskej  
republiky (ďalej  len „Štatút ŠRVŠ“)  a bol schválený Akademickým senátom Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (ďalej  len  „AS  UPJŠ“) dňa 24.09.2020. 

 

Hlava I 
Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 
 

1. Študentskú časť akademickej obce UPJŠ (ďalej len  „ŠČ AO UPJŠ“) zastupuje v 
ŠRVŠ jeden zástupca na každých 2000 zapísaných študentov zvolený ŠČ AO 
UPJŠ a jeden zástupca zvolený Študentskou časťou AS UPJŠ (ďalej len „ŠČ AS 
UPJŠ“). 

2. Funkčné obdobie člena ŠRVŠ trvá až do konca volebného obdobia ŠRVŠ, ak 
nezanikne skôr z dôvodov uvedených v tomto Volebnom poriadku ŠRVŠ alebo 
v Štatúte ŠRVŠ. 

 
Hlava II 

Voľba člena ŠRVŠ voleného ŠČ AS UPJŠ 
Čl. 2 

 

1. ŠČ AS UPJŠ volí jedného člena ŠRVŠ na zasadnutí AS UPJŠ. 
2. AS UPJŠ vyhlasuje voľby do ŠRVŠ, v ktorých ŠČ AS UPJŠ volí svojho zástupcu 

do ŠRVŠ v lehote určenej Štatútom ŠRVŠ. 
3. Za priebeh volieb člena ŠRVŠ za ŠČ AS UPJŠ zodpovedá Volebná a mandátová 

komisia AS UPJŠ (ďalej len „VaMK“). 
4. Navrhovať kandidátov môže zo ŠČ AO UPJŠ každý člen ŠČ AS UPJŠ predsedovi 

AS UPJŠ najneskôr 10 dní pred zasadnutím AS UPJŠ, na ktorom sa uskutoční 
voľba. 

5. Návrh kandidáta musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko kandidáta, rok narodenia, adresu trvalého bydliska, 
b) študijný program, stupeň štúdia a evidenčný ročník štúdia, formu štúdia, 

c) fakultu, na ktorej študuje resp. univerzitu, ak študuje študijný program, 
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ktorý sa neuskutočňuje na fakulte, ale na univerzite, (ďalej len 
„fakultu/univerzitu, na ktorej študuje“) 

d) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, 
e) písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou, 
f) kontaktné údaje na kandidáta (t. j. adresa, na ktorú má byť zasielaná pošta; 

telefonický a e-mailový kontakt), 
g) písomný súhlas  kandidáta  so  spracovaním  a uchovaním  osobných  

údajov v rozsahu  čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ŠRVŠ na UPJŠ, pre 
potreby volieb a v prípade úspešného zvolenia s ich poskytnutím kancelárii 
ŠRVŠ. Zároveň súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov v 
rozsahu čl. 8 ods. 2 v súlade s čl. 8 ods. 3 Volebného poriadku ŠRVŠ na 
UPJŠ. 

6. Hlasovací lístok musí obsahovať: 
a) Meno a priezvisko navrhnutých kandidátov v abecednom poradí, 
b) fakulta/univerzitu, na ktorej navrhnutý kandidát študuje, 
c) študijný program, stupeň štúdia, evidenčný ročník štúdia, forma štúdia, 
d) poučenie o spôsobe hlasovania a o platnosti hlasu. 

7. VaMK zabezpečí vykonanie volieb v súlade s Rokovacím poriadkom AS UPJŠ. 
 

Čl. 3 
Priebeh volieb 

 
1. Priebeh volieb riadi predseda VaMK, alebo ním poverený člen VaMK. 
2. Hlasovanie je platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov ŠČ AS UPJŠ. 
3. Každý člen ŠČ AS UPJŠ má jeden hlas. 
4. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov 

prítomných členov ŠČ AS UPJŠ. 
5. Ak podľa ods. 4 nebol zvolený zástupca ŠČ AS UPJŠ do ŠRVŠ, uskutoční sa na 

tom istom zasadnutí druhé kolo volieb. Druhého kola volieb sa zúčastnia iba 
kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet odovzdaných hlasov a v prípade, 
že je taký kandidát len jeden, druhého kola sa zúčastnia aj kandidáti, ktorí získali 
druhý najvyšší počet odovzdaných hlasov. 

6. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získal v tomto kole volieb najviac 
odovzdaných hlasov. 

7. Ak v druhom kole volieb dvaja alebo viacerí kandidáti získajú rovnaký najvyšší 
počet odovzdaných hlasov, rozhodne sa o zástupcovi v ŠRVŠ volenom ŠČ AS 
UPJŠ žrebom spomedzi týchto kandidátov. 

8. Predseda VaMK oznámi výsledky jednotlivých kôl volieb AS UPJŠ hneď po 
ukončení sčítania hlasov. 

9. VaMK vyhotoví zápisnicu o priebehu volieb vo dvoch exemplároch: jeden exemplár 
zašle AS UPJŠ na adresu sekretariátu ŠRVŠ do rúk predsedu ŠRVŠ najneskôr do 
5 dní od ukončenia volieb do ŠRVŠ, druhý exemplár sa archivuje v kancelárii AS 
UPJŠ. 

 
Čl. 4 

Odvolanie člena ŠRVŠ 
 

1. Predseda AS UPJŠ zaradí do programu rokovania AS UPJŠ bod „Odvolanie člena 
ŠRVŠ voleného ŠČ AS UPJŠ“, ak mu členovia ŠČ AS UPJŠ predložia petíciu s 
podpismi aspoň 1/3 všetkých členov ŠČ AS UPJŠ požadujúcej odvolanie člena 
ŠRVŠ zvoleného ŠČ AS UPJŠ. Na odvolanie člena ŠRVŠ sa použije ustanovenie 
čl. 3 ods. 2. 
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2. Na odvolanie člena ŠRVŠ je potrebná nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov 
prítomných členov ŠČ AS UPJŠ. Ak to Štatút ŠRVŠ umožní, na uvoľnené miesto 
nastúpi náhradník. Ak náhradník nie je, uskutočnia sa voľby člena ŠRVŠ. 

  
Hlava III 

Voľba členov ŠRVŠ volených ŠČ AO UPJŠ  
 

Čl. 5 
 
1. Pre voľby do ŠRVŠ sa na UPJŠ utvára jeden volebný obvod. 
2. Za organizačnú prípravu a  za  vykonanie  volieb,  ako aj za  vyhotovenie  zápisu o 

voľbách zodpovedá podpredseda AS UPJŠ za študentskú časť (ďalej len „ŠČ“) v 
súčinnosti s volebnou komisiou pre voľby do ŠRVŠ (ďalej len „VK“). 

3. Voľby sú rovné, priame a tajné. 
 

Čl. 6 
Vyhlásenie volieb a návrhy kandidátov 

 
1. Voľby do ŠRVŠ sa konajú vo výučbovej časti akademického roka. Vyhlasuje ich 

AS UPJŠ najneskôr 4 týždne pred ich vykonaním v lehote určenej Štatútom ŠRVŠ. 
2. Právo voliť a byť volený do ŠRVŠ má každý študent bakalárskeho, magisterského, 

doktorského a doktorandského štúdia v dennej aj externej forme, ktorého študijný 
program sa realizuje na UPJŠ. 

3. Návrhy kandidátov môže podávať každý člen ŠČ AO UPJŠ. 
4. Návrh kandidáta musí obsahovať údaje podľa čl. 2 ods. 5 tohto Volebného poriadku 

do ŠRVŠ na UPJŠ.   
5. Návrhy na kandidátov je možné podávať najneskôr do siedmich dní pred 

vykonaním volieb do ŠRVŠ na určenom a oznámenom mieste. 
6. Ak návrh spĺňa náležitosti uvedené v ods. 4 tohto článku, volebná komisia 

kandidáta zaregistruje. 
 

Čl. 7 
Volebná komisia pre voľby do ŠRVŠ 

 
1. Na riadny priebeh a organizáciu volieb dohliada VK. 
2. Volebnú komisiu pre voľby do ŠRVŠ schvaľuje AS UPJŠ na návrh podpredsedu 

AS UPJŠ zo ŠČ v tomto zložení: 
a) členovia  ŠČ   AS   UPJŠ   v   počte,   ktorý   sa   zhoduje   s   počtom   fakúlt  a 

univerzitných pracovísk UPJŠ, 
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b) dvaja členovia ŠČ akademickej obce za každú fakultu UPJŠ a univerzitné 
pracovisko UPJŠ na návrh predsedu AS príslušnej fakulty UPJŠ a vedúceho 
ústavu, na ktorom sa študuje študijný program, ktorý sa neuskutočňuje na 
fakulte, ale na univerzite, 

c) dvaja   náhradníci   zo   ŠČ   akademickej   obce   za   každú   fakultu   UPJŠ  a 
univerzitné pracovisko UPJŠ na návrh predsedu AS príslušnej fakulty UPJŠ a 
vedúceho ústavu, na ktorom sa študuje študijný program, ktorý sa 
neuskutočňuje na fakulte, ale na univerzite. 

3. Prvé zasadnutie VK zvolá podpredseda AS UPJŠ za ŠČ a na ňom VK zvolí 
predsedu VK, ktorý musí byť členom ŠČ AS UPJŠ. 

4. Členstvo vo VK je nezlučiteľné s kandidatúrou do ŠRVŠ. 
5. VK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 
6. VK prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

 
Čl. 8 

Organizácia volieb 
 

1. VK zabezpečí zoznam oprávnených voličov. Zoznamom oprávnených voličov na 
účely voľby členov do ŠRVŠ podľa tejto hlavy sa rozumie aktuálny zoznam 
študentov zapísaných na všetky formy štúdia na jednotlivých fakultách UPJŠ, 
vyhotovený príslušnou fakultou UPJŠ. V prípade študijných programov, ktoré sa 
neuskutočňujú na fakulte, ale na univerzite, sa zoznamom oprávnených voličov 
rozumie aktuálny zoznam študentov zapísaných na tieto študijné programy. 

2. Predseda VK v súčinnosti s AS UPJŠ zabezpečí tlač hlasovacích lístkov. Na 
hlasovacom lístku musia byť uvedené náležitosti podľa čl. 2 ods. 6 Volebného 
poriadku ŠRVŠ na UPJŠ: 

3. Spôsob hlasovania a zoznam kandidátov zverejní VK prostredníctvom oficiálneho 
webového sídla UPJŠ a v priestoroch budov UPJŠ. 

 
Čl. 9 

Priebeh volieb 
 

1. Voľby sa konajú v jeden deň od 9:00 do 13:00 hodiny, spravidla v utorok, stredu 
alebo vo štvrtok. 

2. Za účelom hlasovania sa na každej fakulte UPJŠ zriadi volebná miestnosť fakulty. 
Pre študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, ale na univerzite, sa 
zriadi volebná miestnosť univerzity. Na správny priebeh volieb dohliadajú vo 
volebnej miestnosti fakulty a univerzity 3 členovia VK, ktorí sú menovaní 
predsedom VK tak, aby dvaja členovia VK zastupovali akademickú obec príslušnej 
fakulty alebo pracoviska a 1 člen bol zástupcom ŠČ AS UPJŠ, ktorý nie je 
študentom tejto fakulty alebo pracoviska. 

3. Pred hlasovaním je každý volič povinný preukázať sa platným preukazom študenta 
UPJŠ. 

4. Po overení oprávnenia voliť vydá VK voličovi hlasovací lístok. 

5. Každý volič má právo voliť len raz, a to v príslušnej volebnej miestnosti fakulty ak 
sa študijný program, ktorý študuje uskutočňuje na príslušnej fakulte, alebo 
volebnej miestnosti univerzity, ak študuje študijný program uskutočňovaný na univerzite. 
Každý volič má právo odovzdať svoj hlas najviac takému počtu kandidátov, ktorý sa rovná 
počtu členov volených do ŠRVŠ. 

6. VK vytvorí poradie kandidátov na základe počtu získaných hlasov. V prípade 
rovnosti počtu hlasov o poradí rozhodne žreb. 

7. Za členov ŠRVŠ sú zvolení tí kandidáti, ktorých poradie neprevyšuje počet 
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volených zástupcov do ŠRVŠ podľa tohto článku. 
 

Čl. 10 
Výsledky volieb 

 
1. VK vyhlasuje výsledky volieb do 24 hodín od uzatvorenia volebných miestností. 
2. VK vyhotovuje a schvaľuje zápisnicu o priebehu volieb do ŠRVŠ vo dvoch 

vyhotoveniach. Zápisnica musí obsahovať: 
a) termín uskutočnenia volieb, 
b) počet všetkých právoplatných voličov vo volebnom obvode, počet voličov, ktorí 

sa na voľbách členov ŠRVŠ volených ŠČ AO UPJŠ zúčastnili, 
c) zoznam kandidátov za členov ŠRVŠ, ktorých volí ŠČ AO UPJŠ s uvedením 

počtu získaných hlasov v prospech kandidáta, 
d) mená členov ŠRVŠ zvolených ŠČ AO UPJŠ a zoznam ich náhradníkov v 

zostupnom poradí, 
e) podpis predsedu Akademického senátu UPJŠ, podpis podpredsedu AS UPJŠ 

za ŠČ, podpis všetkých členov VK a pečiatka AS UPJŠ, 
f) povinnou prílohou zápisnice je: 

- Volebný poriadok ŠRVŠ na UPJŠ,  
- zoznam zvolených členov s uvedením kontaktných údajov (t. j. adresa, na 

ktorú má byť zasielaná pošta; telefonický a e-mailový kontakt). 
3. Jeden exemplár zápisnice z volieb do ŠRVŠ zašle AS UPJŠ na adresu 

sekretariátu ŠRVŠ do rúk predsedu ŠRVŠ najneskôr do 5 dní od ukončenia volieb 
do ŠRVŠ. Druhý exemplár sa archivuje na sekretariáte AS UPJŠ. 

4. VK ukončí svoju činnosť po odovzdaní oboch exemplárov zápisníc. 
5. Pokiaľ nebolo na dané volebné obdobie do ŠRVŠ zo ŠČ AO UPJŠ zvolených 

dostatočný počet členov, chýbajúci členovia ŠRVŠ za ŠČ AO UPJŠ budú zvolení 
v nových voľbách, ktoré AS UPJŠ vyhlási tak, aby sa uskutočnili do troch mesiacov 
od vyhlásenia výsledkov volieb. 
 

 
Čl. 11 

Odvolanie člena ŠRVŠ 
 

1. Ak ŠČ AO UPJŠ nie je spokojná s činnosťou člena ŠRVŠ zvoleného ŠČ AO UPJŠ, 
môže predložiť predsedovi AS UPJŠ petíciu s návrhom na jeho odvolanie. Pod 
petíciou musí byť minimálne taký počet podpisov, koľko hlasov dostal daný člen 
ŠRVŠ vo voľbách. Ak je počet podpisov pod petíciu dostatočný, vyhlási AS UPJŠ 
hlasovanie o odvolaní člena ŠRVŠ vo svojej funkcii. 

2. Na odvolanie člena ŠRVŠ zo svojej funkcie je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov hlasujúcich členov ŠČ AO UPJŠ. 

 

Hlava IV 

Spoločné ustanovenia k zániku členstva v ŠRVŠ a nástupu náhradníka 
 

      Čl. 12 
1. Členstvo v ŠRVŠ zaniká:  

a) uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zvolený,  

b) vzdaním sa,  
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c) prerušením štúdia,1  

d) ukončením štúdia,2  

e) právoplatným odsúdením za trestný čin,  

f) smrťou,  

g) odvolaním.  

2. Člen ŠRVŠ sa môže vzdať mandátu v ŠRVŠ. Svoje vzdanie sa oznámi písomne 
predsedovi AS UPJŠ a predsedovi valného zhromaždenia ŠRVŠ a zánik členstva 
nastáva dňom doručenia  písomného vyhlásenia o vzdaní sa mandátu predsedovi 
valného zhromaždenia ŠRVŠ. 

3. V prípade, ak niektorému zo zvolených členov ŠRVŠ zaniklo členstvo v ŠRVŠ 
nastupuje na jeho miesto ďalší v poradí. Pokiaľ nie je náhradník, AS UPJŠ vyhlási 
voľby do ŠRVŠ. 

4. Náhradníkom za člena ŠRVŠ sa stane kandidát, ktorý bude na základe výsledkov 
volieb v danom volebnom obvode na prvom nezvoliteľnom mieste.   

5. Mandát nezaniká členovi, ktorý riadne ukončil študijný program nižšieho stupňa, ak 
bol v akademickom roku bezprostredne nasledujúcom po akademickom roku, 
v ktorom riadne ukončil štúdium, prijatý a zapísaný na študijný program vyššieho 
stupňa v tom istom volebnom obvode, za ktorý bol do ŠRVŠ zvolený. O tejto 
skutočnosti je člen povinný informovať predsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ 
a požiadať ho o prerušenie výkonu mandátu na čas do prijatia na študijný program 
vyššieho stupňa.  

 
Hlava V 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

Čl. 13 
 

1. Volebný poriadok ŠRVŠ na UPJŠ bol schválený na zasadnutí AS UPJŠ dňa 
24.09.2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  

2. Nadobudnutím účinnosti  „Volebného poriadku ŠRVŠ na UPJŠ“ stráca účinnosť 
Volebný poriadok do ŠRVŠ na UPJŠ z dňa 17.12.2015 v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

 

 
   
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.        Mgr. Františka Petriková  v.r.        

predseda AS UPJŠ v.r. podpredsedníčka AS UPJŠ za ŠČ  

                                                
1 § 64 zákona o vysokých školách 
2 § 65 a § 66 zákona o vysokých školách 

 


