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Akademický senát Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 

Zásady volieb do  

Akademického senátu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

  

Akademický senát Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„AS SjF STU“) sa podľa § 27 odst. 1 písm. a) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) uzniesol 

na týchto Zásadách volieb do AS SjF STU.  

Čl. 1  

Úvodné ustanovenie  

(1) AS SjF STU je orgánom akademickej samosprávy SjF STU.  

(2) Akademický senát SjF STU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce SjF 

STU. Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS SjF STU sa volí 

tak, aby každé základné pracovisko v ňom bolo zastúpené rovnakým počtom členov.  

(3) AS SjF STU sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Členov zamestnaneckej 

časti AS SjF STU volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce. Členov študentskej časti AS SjF STU volia tajným hlasovaním vo voľbách 

členovia študentskej časti akademickej obce. Členom zamestnaneckej časti AS SjF STU môže byť 

len člen zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Členom študentskej časti AS SjF STU môže 

byť len člen študentskej časti jej akademickej obce.  

Čl. 2  

Vyhlásenie volieb  

Voľby členov AS SjF STU súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj s ich 

harmonogramom vyhlasuje AS SjF STU najmenej dva mesiace pred uplynutím svojho funkčného 

obdobia.  

Čl. 3  

Volebná komisia  

(1) Prípravu a priebeh volieb organizačne zabezpečuje volebná komisia AS SjF STU.  

(2) Členov volebnej komisie volí a odvoláva AS SjF STU z členov AS SjF STU.  

(3) Predsedu volebnej komisie vymenúva predseda AS SjF STU z jej členov na základe 

návrhu komisie.  

(4) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

 

 



Čl. 4  

Organizácia volieb  

(1) Členovia akademickej obce zamestnaneckej časti volia na všetkých základných 

pracoviskách dvoch členov AS tajným hlasovaním. Za zvolených členov AS SjF STU za každé 

základné pracovisko sa považujú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov 

akademickej obce základného pracoviska. V prípade nesplnenia tejto podmienky sa za zvolených 

členov AS SjF STU po hlasovaní v druhom kole považujú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet 

hlasov. 

(2) Členovia akademickej obce študentskej časti volia zástupcov študentov-senátorov AS 

SjF STU vo voľbách organizovaných volebnou komisiou, ktorú na návrh študentskej časti AS SjF 

STU schvaľuje predsedníctvo AS SjF STU. Predsedníctvo AS SjF taktiež schvaľuje 

harmonogram volieb do študentskej časti AS SjF STU. Za členov AS SjF STU za študentskú časť 

sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet všetkých platných hlasov študentskej časti AO. 

Čl. 5  

Návrh kandidátov 

(1) Členovia akademickej obce zamestnaneckej časti navrhujú kandidátov osobitne na 

všetkých základných pracoviskách fakulty. Právo navrhovať kandidátov na člena zamestnaneckej 

časti AS SjF STU, majú členovia akademickej obce fakulty zamestnaní na ustanovený týždenný 

pracovný čas na SjF STU. 

(2) Členovia akademickej obce študentskej časti navrhujú kandidátov z radov študentov 

SjF STU. Právo navrhovať kandidátov na člena študentskej časti AS SjF STU majú študenti SjF 

STU. 

Čl. 6  

Priebeh hlasovanie 

(1) Voľba členov AS SjF STU prebieha tajným hlasovaním. Voľba prebieha na každom 

základnom pracovisku SjF STU samostatne. Voľbu realizujú členovia AS SjF STU z príslušného 

pracoviska za dohľadu člena AS SjF STU z iného pracoviska. 

(2) O priebehu hlasovania musí byť vyhotovený písomný protokol najneskôr do dvoch 

pracovných dní od uskutočnenia volieb. Protokol z voľby musí obsahovať označenie základného 

pracoviska na ktorom sa voľba vykonala, dátum voľby, počet oprávnených voličov za pracovisko, 

počet vydaných, odovzdaných a platných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov s uvedením 

počtu získaných hlasov, zoznam zvolených zástupcov do AS SjF STU, zoznam náhradníkov do 

AS SjF STU, mená a podpisy osôb, ktoré zabezpečovali voľbu na danom pracovisku. Súčasťou 

protokolu je prezenčná listina. Protokol musí byť doručený do 2 pracovných dní predsedovi 

volebnej komisie.  

 

 

 

 



Čl. 7  

Zánik členstva v AS a odvolanie 

(1) Členstvo v AS SjF STU zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona.  

(2) Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť ktorýkoľvek člen tej časti 

akademickej obce SjF STU, ktorá ho zvolila (zamestnaneckej alebo študentskej), ak:  

a) porušuje zákon,  

b) porušuje vnútorné predpisy SjF STU,  

c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,  

d) vážne poškodí záujem SjF STU.  

(3) Návrh na odvolanie člena AS SjF STU sa predkladá AS SjF STU písomnou formou s 

uvedením: mena člena AS SjF STU, ktorého odvolanie je navrhované, dôvodu na odvolanie a 

mena predkladateľa návrhu.  

(4) AS SjF STU návrh na odvolanie člena AS SjF STU preskúma na svojom najbližšom 

zasadaní. Ak AS SjF STU zistí, že návrh je v súlade s bodom 2 a 3 tohto článku, predseda AS SjF 

STU predloží bezodkladne návrh na odvolanie člena AS SjF STU tej časti akademickej obce SjF 

STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS SjF STU zvolený. Ak AS SjF STU zistí, že návrh nie je v 

súlade s bodom 2 alebo 3 tohto článku, návrh zamietne.  

(5) Člena AS SjF STU môže odvolať tá časť akademickej obce SjF STU (zamestnaneckej 

alebo študentskej), v ktorej bol odvolávaný člen AS SjF STU zvolený. O návrhu na odvolanie 

člena AS SjF STU sa hlasuje tajným hlasovaním. Člen AS SjF STU je odvolaný vtedy, ak za 

návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti akademickej 

obce SjF STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS SjF STU zvolený.  

(6) Odvolávaný člen AS SjF STU má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na 

rokovaní AS SjF STU ešte pred prijatím uznesenia k tomuto návrhu.  

 

Zásady volieb do AS SjF STU boli schválené na zasadnutí AS SjF STU dňa 29.05.2018.  

 

         

doc. Ing. František Ridzoň, CSc. 

           predseda AS SjF STU 

 


