
Harmonogram volieb do Zamestnaneckej rady (ZR) MTF STU  

so sídlom v Trnave 

 

Dňa 23. mája 2017 končí všetkým siedmym členom Zamestnaneckej rady MTF STU (ďalej 

ZR) mandát člena ZR. 

Podľa § 234 Zákonníka práce o konaní volieb do ZR a so súhlasom zamestnávateľa 

organizuje doterajšia ZR nové voľby členov do ZR.  

Novovzniknutá ZR vzhľadom na súčasný počet zamestnancov bude v súlade s § 234 

Zákonníka práce sedemčlenná.   

 

NÁVRH KANDIDÁTOV  

 

Návrh kandidátov bude prebiehať od 24. 4. 2017 do 28. 4. 2017. 

Právo navrhnúť kandidátov a právo voliť má každý zamestnanec, ktorý pracuje na MTF STU 

najmenej tri mesiace.  

Právo byť volený má zamestnanec,  ktorý pracuje na MTF STU najmenej tri mesiace.  

Kandidátnu listinu  podľa § 234 Zákonníka práce musí navrhnúť najmenej 10 % 

zamestnancov. 

 

 

ZVEREJNENIE NAVRHNUTÝCH KANDIDÁTOV  

 

Dňa 10. mája 2017 bude zverejnená kandidátna listina, ktorá bude obsahovať zoznam 

navrhnutých kandidátov, ktorí svojím podpisom vyjadrili súhlas s kandidatúrou a to na 

vrátniciach budov MTF STU v tlačenej forme a na  www stránke MTF STU. 

Počet kandidátov na kandidátnej listine musí odpovedať minimálne počtu volených členov 

Zamestnaneckej rady. 

 

PRIAMA VOĽBA KANDIDÁTOV S TAJNÝM  HLASOVANÍM  

Voľby do ZR sa uskutočnia v dňoch 16. 5. 2017 a 17. 5. 2017.  

Na budove MTF STU v ktorej budú prebiehať voľby bude pripravená prezenčná listina 

oprávnených voličov, do ktorej sa zamestnanec podpíše. Následne obdrží hlasovací lístok so 

zoznamom navrhnutých kandidátov do novej ZR. Meno svojho kandidáta zakrúžkuje 

v hlasovacom lístku. Každý oprávnený volič môže zakrúžkovať najviac sedem navrhnutých 

kandidátov do novej ZR. Hlasovací lístok vloží do pripravenej urny. Miesto konania a presný 

čas konania volieb budú zverejnené spolu s kandidátnou listinou. 

 

PLATNOSŤ VOLIEB 

 

V zmysle § 234 Zákonníka práce sú voľby platné, ak sa na hlasovaní zúčastní najmenej 30% 

všetkých oprávnených voličov.  

 

 

 



ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 

 

Výsledky volieb budú zverejnené na vrátniciach budov MTF STU v tlačenej forme a na  www 

stránke MTF STU najneskôr v nasledujúci deň po ukončení volieb, vyhodnotení a overení 

výsledkov. Členmi Zamestnaneckej rady MTF STU sa stanú prví siedmi kandidáti 

s najvyšším počtom získaných hlasov.  

V prípade rovnosti hlasov rozhodne losovanie za účasti dotknutých kandidátov. Zvolení 

kandidáti vytvoria novú Zamestnaneckú radu MTF STU s mandátom od 24. 5. 2017 na 

obdobie štyroch rokov. 

 

 

Zamestnanecká rada MTF STU  

Jozef Bílik – predseda  

Maroš Martinkovič – podpredseda 

Kvetoslava Šprinková – tajomníčka 

                                                                                                              Mária Hudáková - členka 

Igor Krčmárik - člen 

Rastislav Ďuriš – člen 

Ingrid Šutiaková - členka 

 

 

V Trnave, dňa 30. 3. 2017 

                                                                       

 
 

 

 


