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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Zásady volieb zástupcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 
„TnUAD“) do Študentskej rady vysokých škôl SR (ďalej len „ŠRVŠ“) sú jej vnútorným 
predpisom, ktorý upravuje spôsob voľby zástupcov TnUAD do ŠRVŠ v súlade zo zákonom  
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútom TnUAD. 

 
 

Článok 2  
 Zástupcovia TnUAD v ŠRVŠ 

 
(1) ŠRVŠ je v zmysle § 107 ods. 4 zákona jej najvyšším zastupiteľským orgánom študentov 

vysokých škôl. ŠRVŠ zastupuje záujmy študentov navonok. Členom ŠRVŠ môže byť len 
študent vysokej školy. ŠRVŠ za každú vysokú školu tvorí: 

a) jeden zástupca zvolený študentskou časťou Akademického senátu (ďalej len „AS“) 
vysokej školy, 

b) ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce (ďalej len „AO“) vysokej školy 
zvolení študentskou časťou akademickej obce vysokej školy, a to z každých 
i započatých 2 000 zapísaných študentov jeden zvolený zástupca. 

 
(2) TnUAD zastupujú v ŠRVŠ traja študenti, z ktorých jeden je volený študentskou časťou 

AS TnUAD a ďalší dvaja zástupcovia sú volení študentskou časťou Akademickej obce 
TnUAD. 
 

(3) Funkčné obdobie zástupcov TnUAD v ŠRVŠ je trojročné (Štatút Študentskej rady 
vysokých škôl SR čl. 4 ods. 1). 

 
(4) Funkčné obdobie môže skončiť: 

a) uplynutím volebného obdobia, na ktoré bol zástupca zvolený, 
b) ukončením štúdia alebo prerušením štúdia na TnUAD, 
c) vzdaním sa funkcie, 
d) odvolaním z funkcie príslušnou časťou AS TnUAD, resp. príslušnou časťou 

Akademickej obce TnUAD, 
e) neúčasťou na zasadnutiach Valného zhromaždenia ŠRVŠ v zmysle platného 

Štatútu ŠRVŠ, 
f)   ak sa voči študentovi vedie disciplinárne konanie, 
g) smrťou člena. 

 
 

Článok 3  
Voľba zástupcu TnUAD do ŠRVŠ študentskou časťou AS TnUAD 

 
(1) Voľba zástupcu TnUAD do ŠRVŠ študentskou časťou AS TnUAD prebieha v zmysle  

čl. 2 Rokovacieho poriadku AS TnUAD. 
 

(2) Riadne voľby zástupcu do ŠRVŠ voleného študentskou časťou Akademickej obce  
AS TnUAD sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou volebného obdobia raz za tri roky. 

 
(3) Študentská časť AS TnUAD volí na zasadnutí AS TnUAD jedného zástupcu do ŠRVŠ, 

ktorého voľba sa riadi týmito pravidlami: 
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a) študentská časť AS TnUAD rozhodne o voľbe kandidáta tajným hlasovaním  

za účasti aspoň ¾ počtu svojich členov, 
b) na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov študentskej 

časti AS TnUAD, 
c) ak žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole potrebný počet hlasov, pokračuje sa 

vo voľbe v druhom kole. Do druhého kola postupujú najviac dvaja kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov; na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
všetkých členov študentskej časti AS TnUAD, 

d) ak sa v druhom kole voľby nerozhodne, pokračuje sa v hlasovaní v treťom kole, kde 
rozhodne nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov 
rozhodne žrebovanie. 

 
(4) Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda AS TnUAD v prípade uvoľnenia miesta v ŠRVŠ za 

TnUAD pred ukončením volebného obdobia. Spôsob voľby nového zástupcu do ŠRVŠ 
voleného študentskou časťou Akademickej obce AS TnUAD sa uskutočňuje v súlade 
s ods. 3 tohto článku. 

 
 

Článok 4  
Voľba ďalších zástupcov TnUAD do ŠRVŠ študentskou časťou AO TnUAD 

 
(1) Voľba  ďalších zástupcov TnUAD do ŠRVŠ študentskou časťou AO TnUAD prebieha 

tajným hlasovaním. 
 

(2) Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia AS TnUAD zvolená zo študentskej časti 
AS. Volebná komisia si na prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov svojho predsedu. 

 
(3) Úlohou študentskej volebnej komisie je: 

a) vyhlásiť voľby, spôsob volieb, deň a miesto konania volieb, a to najneskôr štyri 
kalendárne týždne pred termínom ich konania. Voľby sa vyhlasujú na verejných 
výveskách TnUAD, 

b) zorganizovať voľby, 
c) dohliadať nad priebehom volieb, 
d) zverejniť výsledky volieb. 

 
(4) Členstvo v študentskej volebnej komisii TnUAD je nezlučiteľné s kandidatúrou na funkciu 

zástupcu v ŠRVŠ. 
 

(5) Zasadnutie študentskej volebnej komisie zvoláva jej predseda. 
 

(6) Študentská volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. 

 
 

Článok 5  
Registrácia kandidátov 

 
(1) Študentská volebná komisia hneď po svojom ustanovení vyzve študentov – členov 

študentskej časti AO TnUAD na predkladanie návrhov na kandidátov na funkciu 
zástupcov v ŠRVŠ. 
 

(2) Za kandidáta môže byť navrhnutý iba študent – člen študentskej časti AO TnUAD. 
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(3) Kandidátov na funkciu zástupcu v ŠRVŠ môže navrhnúť študentskej volebnej komisii 

každý člen študentskej časti AO TnUAD písomne, spolu s písomným súhlasom 
navrhnutého kandidáta v lehote, ktorú určí študentská volebná komisia. Kandidát  
na funkciu zástupcu v ŠRVŠ sa môže zrieknuť kandidatúry najneskôr 48 hodín  
pred konaním volieb. 

 
(4) Kandidáti sa môžu prihlásiť aj sami. 

 
(5) Registrácia kandidátov sa končí 7 dní pred konaním volieb. 

 
(6) Najneskôr 5 dní pred dňom konania volieb zverejní študentská volebná komisia 

zoznamy kandidátov. 

 
 

Článok 6 
Spôsob voľby 

 
(1) Voľby sú priame a tajné. Voľby sa môžu uskutočniť len vo výučbovej časti 

akademického roka prezenčnou alebo elektronickou formou. 
 
(2) Študentská volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky v evidovanom počte. Voľby trvajú 

jeden pracovný deň. V priestore určenom na vykonanie volieb musia byť prítomní všetci 
členovia študentskej volebnej komisie. 

 
(3) Zvolený je ten kandidát, ktorý získal najviac odovzdaných hlasov. V prípade rovnosti 

hlasov predseda študentskej volebnej komisie rozhodne žrebovaním. 
 
(4) Výsledky volieb oznámi študentská volebná komisia TnUAD zápisnicou do 24 hodín  

po ich vykonaní. Zápisnicu podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Zápisnicu je 
volebná komisia povinná zverejniť na webovej stránke TnUAD. V zápisnici musí byť 
zverejnený počet členov, ktorí vykonali voľbu a počet hlasov, ktorí jednotliví kandidáti 
získali. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tieto Zásady volieb zástupcov TnUAD do ŠRVŠ boli schválené AS TnUAD dňa  

23.03.2022 a nadobúdajú účinnosť dňa 24.03.2022. 
 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad volieb sa rušia Zásady volieb zástupcov 

TnUAD do ŠRVŠ schválené AS TnUAD dňa 28.11.2012.  
 

 
 
 
              
                RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH                                 

       predseda AS TnUAD    


