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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9  ods. 
1 písm. b) 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“) po predchádzajúcom schválení v Akademickom senáte Strojníckej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 24.03.2015 schválil na svojom 
zasadnutí dňa 27. 4. 2015 nasledovný   

 
Dodatok číslo 3  

k Štatútu Strojníckej fakulty  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
I.  

 
Príloha č. 1 Štatútu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
schválená Akademickým senátom Strojníckej fakulty STU (ďalej len „AS SjF“) dňa 
12. 2. 2004 
 

sa mení a dopĺňa  
 

takto: 
 

1.   V článku 1 bod 1 sa v poslednej vete dopĺňa text: 
„, z toho jeden je členom študentskej časti AS SjF.” 
 
2.   V článku 1 bod 3 sa za slová „zverejní na“ dopĺňajú slová “úradnej výveske” a 
nasledujúce slovo „fakulte” sa mení na „fakulty”. 
 
3.    V článku 1 sa vypúšťajú body (4), (5), (6) a (7). 
 
4.    Za článok 1 sa dopĺňajú nové články 1a a 1b, ktoré znejú: 

„Čl. 1a 
Priebeh volieb 

(1) AS SjF volí kandidáta na dekana tajným hlasovaním na riadnom zasadnutí, za 
prítomnosti najmenej 2/3 jeho členov. Za kandidáta na dekana SjF STU je 
zvolený ten kandidát, ktorý získal v niektorom kole volieb nadpolovičnú 
väčšinu všetkých hlasov členov AS SjF. 

(2) Voľby prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov obsahujúcich mená kandidátov 
v abecednom poradí s priradenými poradovými číslami.  

(3) Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom 
istom zasadnutí. V každom kole volieb volič označí jedného kandidáta 
zakrúžkovaním poradového čísla ním voleného kandidáta. Inak upravené 
volebné lístky sú v danom kole považované za neplatné. Po sčítaní hlasov sa 
kandidáti zoradia podľa počtu získaných platných hlasov. Do ďalšieho kola 
nepostupuje kandidát alebo kandidáti s najmenším počtom platných hlasov.  
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(4) Ak v niektorom kole nie je možné rozhodnúť, ktorý kandidát alebo ktorí 
kandidáti do ďalšieho kola nepostúpia, voľby v sa zopakujú s rovnakými 
kandidátmi. Ak ani v opakovanom kole nemožno rozhodnúť o postupujúcom 
kandidátovi alebo kandidátoch, predseda AS SjF voľby ukončí a do 30 dní 
vyhlási nové voľby.  

(5) Ak v poslednom kole nezíska kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
všetkých členov AS SjF, predseda AS SjF voľby ukončí a do 30 dní vyhlási nové 
voľby.  

Čl. 1b 
Výsledky volieb 

(1) Predseda volebnej komisie bezprostredne po skončení riadneho zasadnutia AS 
SjF na ktorom sa konali voľby kandidáta na dekana, oboznámi s výsledkami 
volieb všetkých kandidátov.  

(2) O priebehu volieb vypracuje volebná komisia v dvoch exemplároch protokol, 
ktorý je podpísaný všetkými členmi komisie prítomnými na voľbách.  

(3) Predseda volebnej komisie odovzdá protokoly predsedovi AS SjF. Predseda AS 
SjF v nasledujúci pracovný deň jeden exemplár protokolu zašle predsedovi AS 
STU. Predseda AS SjF vyhlásením výsledkov volieb voľby ukončí. Ak bol vo 
voľbách zvolený kandidát na dekana, končí aj činnosť volebnej komisie.“.  

 
 
5.   V  článku 2 bod 3 sa slovo „hlasuje“ nahradzuje slovom „hlasovala“ a slovo  
„hlasov“ sa vypúšťa. 
 
6.   Článok 3 sa dopĺňa bodmi 2, 3 a 4, ktoré znejú: 
 
„(2)  Dodatok číslo 3 k Štatútu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa jeho príloha č. 1, bol schválený 
Akademickým senátom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave dňa   24.03.2015. 

(3) Dodatok číslo 3 k Štatútu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa jeho príloha č. 1,  bol schválený 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  dňa   27. 
4. 2015. 

(4) Dodatok číslo 3 k Štatútu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa jeho príloha č. 1,  nadobúda platnosť a 
účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave.“. 

 
 
 

                                                                  
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.                                       doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
          predseda AS SjF STU                                                                predseda AS STU 
 


