
Vykonávacie predpisy pre doplňujúce voľby do 

Študentskej časti Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave 

funkčné obdobie 2018-2022 

1. Doplňujúce voľby do Študentskej časti AS MTF STU (ŠČ AS MTF STU) sa uskutočnia v termíne 

stanovenom harmonogramom doplňujúcich volieb a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. 

z. a Zásadami volieb do Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave 

 (https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/legislativa/AS_MTF-Zasady__volieb-18.5.2021.pdf). 

2.  Doplňujúce voľby do ŠČ AS MTF STU sa uskutočňujú tajným hlasovaním na doplnenie uvoľnených 

miest v ŠČ AS MTF pre funkčné obdobie 2018-2022. 

3.  Kandidovať za člena ŠČ AS MTF STU môžu všetci členovia Študentskej časti akademickej obce MTF 

STU (ŠČ AO MTF STU). 

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

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

harmonogramom volieb na predpísanom návrhovom lístku do schránky, ktorá bude umiestnená na 

vrátnici pavilónu „T“. Neúplný návrhový lístok bude považovaný za neplatný. 

5.  V prípade, že nebude navrhnutý dostatočný počet kandidátov, uskutoční sa ďalšie doplňujúce kolo 

návrhu kandidátov. 

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

7.  Na hlasovacom lístku bude v abecednom poradí uvedené priezvisko a meno kandidáta, vrátane 

titulov, zo zoznamu navrhnutých kandidátov pre voľby do ŠČ AS 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. 

8.  Volebná komisia AS MTF STU na svojom zasadnutí sčíta hlasy, spracuje protokol o voľbách a výsledky 

volieb oznámi AO MTF STU na web stránke MTF STU. Na základe počtu voľných mandátov v ŠČ AS 

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

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

MTF STU sa stávajú náhradníkmi do ŠČ AS MTF STU. 

9. 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.  

10. Ak by v prípade vzniku mimoriadnej situácie nebolo možné vykonať proces doplňujúcich volieb 

do ŠČAS MTF STU prezenčným spôsobom, bude proces volieb zrealizovaný podľa Čl.3, odsek 2, 

"Zásady volieb do AS MTF STU“ a  v súlade so schváleným Harmonogramom volieb. 
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