
Vykonávacie predpisy pre doplňujúce voľby do  

Študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 

za Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave 

funkčné obdobie 2019-2023 

1. Doplňujúce voľby člena do Študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity (ŠČ AS STU) za MTF STU sa uskutočnia v termíne stanovenom v harmonograme 

volieb a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z.  

2. Doplňujúce voľby členov do ŠČ AS STU za MTF STU sa uskutočňujú pre funkčné obdobie 2019-

2023 tajným hlasovaním členov Študentskej časti Akademickej obce  MTF STU (ŠČ AO MTF 

STU). 

3. Do ŠČ AS STU za MTF STU môžu kandidovať len členovia ŠČ AO MTF STU. 

4. Právo navrhovať kandidátov do ŠČ AS STU za MTF STU má každý člen ŠČ AO MTF STU. Návrhy 

na kandidátov do ŠČ AS STU budú môcť členovia ŠČ AO MTF STU vkladať v priebehu obdobia 

určenom v harmonograme doplňujúcich volieb do AS STU na predpísanom návrhovom lístku 

do schránky, ktorá bude umiestnená na vrátnici pavilónu „T“. Neúplný návrhový lístok bude 

považovaný za neplatný. 

5. Právo voliť členov do ŠČ AS STU za MTF STU majú všetci členovia ŠČ AO MTF STU. 

6. Na hlasovacom lístku bude v abecednom poradí uvedené meno a priezvisko kandidáta zo 

zoznamu navrhnutých kandidátov pre voľby do ŠČ AS STU za MTF STU. Platný hlasovací lístok 

je taký, v ktorom bude označený maximálne taký počet kandidátov, ako je počet voľných 

mandátov uvedený na hlasovacom lístku. Kandidáti sa označia zakrúžkovaním poradového 

čísla kandidáta. V prípade, že hlasovací lístok bude označený iným spôsobom, alebo budú 

označení viacerí kandidáti, ako je na hlasovacom lístku uvedený maximálny počet kandidátov, 

hlasovací lístok je neplatný. 

7. Volebná komisia AS MTF STU na svojom zasadaní sčíta hlasy, spracuje protokol o voľbách 

a vyhlási výsledky volieb. Na základe počtu voľných mandátov v ŠČ AS STU za MTF STU sa 

členmi v ŠČ AS STU za MTF stávajú, podľa poradia, kandidáti s najväčším počtom získaných 

hlasov.  

8. V prípade rovnosti hlasov sa poradie týchto kandidátov určí losovaním. Proces voľby kandidáta 

losovaním prebehne na zasadnutí Volebnej komisie AS MTF STU za prítomnosti jej členov. 

9. Kandidáti, ktorí sa na základe získaných hlasov v doplňujúcich voľbách nestali členmi ŠČ AS 

STU za MTF sa stávajú náhradníkmi do ŠČ AS STU za MTF.  

10. Funkčné obdobie členov, resp. náhradníkov do ŠČ AS STU za MTF STU, ktorí boli zvolení 

v doplňujúcich voľbách trvá do konca funkčného obdobia AS STU, t.j. 2019-2023. 


