ORGANIZAČNÉ POKYNY
PRE VOĽBY ČLENOV DO AS STU ZA MTF STU
(Volebný obvod - zamestnanecká časť akademickej obce MTF STU)
1.

Voľby členov do AS STU za MTF STU so sídlom v Trnave sa riadia ustanoveniami zákona č.
131/2002 Z.z. Príprava a priebeh volieb je súlade so Zásadami volieb do AS STU, Organizačnými
pokynmi na prípravu a priebeh volieb do AS STU a Harmonogramom volieb, schválenými
25.2.2019 na zasadnutí AS STU.

2.

Priebeh volieb vo volebnom obvode (VO) zamestnaneckej časti (ZČ) akademickej obce (AO)
MTF STU je riadený Obvodnou volebnou komisiou (OVK), ktorá má 4 členov zo ZČ AS MTF.
Členovia OVK boli zvolení 6.3.2019 na zasadnutí AS MTF STU.

3.

Voľby členov do ZČ AS STU za MTF STU sa uskutočňujú na funkčné obdobie 2019-2023, tajným
hlasovaním členov ZČ AO MTF STU.

4.

Kandidovať za člena do ZČ AS STU môžu členovia ZČ AO MTF STU, t.j. vysokoškolskí učitelia
a výskumní pracovníci v pracovnom pomere na MTF STU na ustanovený týždenný pracovný čas.

5.

Právo navrhovať kandidátov na voľby členov do ZČ AS STU má každý člen ZČ AO MTF STU.

6.

Členovia ZČ AO MTF STU budú môcť navrhovať kandidátov na voľby do AS STU v priebehu
obdobia určenom v Harmonograme volieb.

7.

Návrhy kandidátov sa podávajú na predpísanom návrhovom lístku, ktorý navrhovateľ vloží do
obálky s menom predsedu Obvodnej volebnej komisie Zamestnaneckej časti AO MTF a podá
ho na podateľni MTF STU (Pavilon T). Obálku a návrhový lístok si navrhovateľ vyzdvihne na
vrátnici - Pavilón T. Neúplný návrhový lístok bude považovaný za neplatný. Na návrhy
kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy kandidátov doručené
po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. Späťvzatie návrhu na kandidáta
navrhovateľom nie je prípustné.

8.

Právo voliť členov do ZČ AS STU majú všetci členovia ZČ AO MTF STU.

9.

Na hlasovacom lístku bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta zo
zoznamu kandidátov pre voľby do Zamestnaneckej časti AS STU. Platný hlasovací lístok je taký,
v ktorom sú označení maximálne 4. Kandidáti sa označujú zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta. V prípade, že hlasovací lístok bude označený iným spôsobom, alebo budú označení
viacerí ako 4 kandidáti, hlasovací lístok bude považovaný za neplatný.

10. Obvodná volebná komisia ZČ AS MTF STU pre voľby do AS STU na svojom zasadaní sčíta hlasy,
spracuje protokol o voľbách a vyhlási výsledky volieb. Členmi Zamestnaneckej časti AS STU za
MTF STU sa podľa počtu získaných hlasov stávajú prví 4 kandidáti. Ďalší kandidáti, v poradí
podľa počtu získaných hlasov, sa stávajú náhradníkmi na člena do AS STU za MTF STU.
11. V prípade kandidátov, ktorí získajú rovnaký počet hlasov na miestach rozhodujúcich o členstve
v AS STU, členstvo týchto kandidátov v AS STU sa určí losovaním za prítomnosti členov
obidvoch Obvodných volebných komisií.

