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Z Á S A D Y  V O L I E B 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY  

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 
SO SÍDLOM V TRNAVE  

Akademický senát Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so 
sídlom v Trnave (ďalej len „AS MTF STU“) sa podľa § 27 odsek 1 písm. a), § 33 odsek 2, písm. 

c) a § 33, odsek 5, Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzniesol na týchto Zásadách volieb do 

Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakluty Slovenskej technickej univerzity so 
sídlom v Trnave. 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

(1) AS MTF STU je najvyšším orgánom samosprávy Materiálovotechnologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom v Trnave. Právne postavenie 
a pôsobnosť AS MTF STU sú dané v § 26 a § 27 Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) AS MTF STU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce Materiálovotechnologickej 
fakulty v zmysle článku 2 Rokovacieho poriadku AS MTF STU. 

(3) Voľby členov do Akademického senátu STU (ďalej len „AS STU“) za MTF sa riadia 
interným predpisom STU, ktorým sú Zásady volieb do AS STU. Spôsob voľby a odvolania 
dekana upravuje osobitný predpis AS MTF STU. 

(4) Voľby a ich technický priebeh je zabezpečovaný a riadený Volebnou komisiou AS MTF 
STU v súlade so schválenými vykonávacími predpismi a harmonogramom volieb. 

(5) Členov Volebnej komisie AS MTF STU schvaľuje AS MTF STU.  

(6) Vykonávacie predpisy a harmonogram volieb, ktoré vypracuje Volebná komisia AS MTF 
STU, schvaľuje AS MTF STU tak, aby vstúpili do platnosti minimálne jeden mesiac pred 
uskutočnením volieb. 

Čl. 2 

Volebná komisia AS MTF STU 

(1) Volebná komisia (ďalej len „VK“) AS MTF STU sa skladá minimálne z troch členov AS MTF 
STU s tým, že musí byť zachovaný pomer členov, t.j. 2/3 členov VK sú zo Zamestnaneckej 
časti AS MTF a 1/3 členov VK je zo Študentskej časti Akademickej obce. AS MTF STU 
môže doplniť Volebnú komisiu ďalšími členmi Akademickej obce MTF STU.  

(2) Volebná komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý riadi činnosť komisie a 
koná v jej mene. V prípade doplnenia Volebnej komisie ďalšími členmi zverejní predseda 
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komisie mená členov volebnej komisie akademickej obci najneskôr jeden mesiac pred 
voľbami (v súlade s vykonávacími predpismi).  

(3) Volebná komisia organizuje a vyhodnocuje priebeh volieb do AS MTF STU, do AS STU 
a volieb kandidáta na dekana MTF STU, dohliada na ich regulárnosť a vyhlasuje výsledky 
volieb, pričom dodržiava Štatút MTF STU, Štatút STU, Rokovací poriadok AS MTF STU ako 
aj ostatné súvisiace právne normy. V prípade zistenia nedostatkov a neregulárnych 
postupov, ktoré sa vyskytnú počas priebehu volieb, bez meškania upovedomí AS MTF 
STU prostredníctvom predsedu AS MTF STU. Následne AS MTF STU na svojom zasadnutí 
rozhodne o riešení sporných okolností. 

(4) Volebná komisia najmä: 
a) vypracuje a predloží na schválenie AS MTF STU vykonávacie predpisy a harmonogram 

volieb spolu s potrebnou dokumentáciou volieb, 
b) vypracuje a zverejní zoznam kandidátov, 
c) zabezpečuje priebeh volieb, 
d) vypracuje a predloží na schválenie AS MTF STU správu o priebehu a výsledku volieb. 

Čl. 3 

 Voľby do AS MTF STU 

(1) Kandidovať do Akademického senátu MTF STU môžu všetci členovia Akademickej obce 
MTF STU podľa vymedzení v Štatúte MTF STU. 

(2) Voľby do AS MTF STU sa uskutočňujú na funkčné obdobie štyroch rokov. Členov AS 
MTF STU volia tajným hlasovaním členovia Akademickej obce MTF STU. 

(3) Voľby do Zamestnaneckej časti AS MTF STU sa uskutočňujú v dvoch kategóriách. Do 
kategórie A patria profesori, docenti, vedeckí pracovníci s vedeckou hodnosťou DrSc. 
a vedeckí pracovníci s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I a IIa. Do kategórie 
B patria ostatní pedagogickí pracovníci a vedeckovýskumní pracovníci s vysokoškolským 
vzdelaním. 

(4) Voľby do Študentskej časti AS MTF STU sa uskutočňujú v dvoch kategóriách. Do 
kategórie A patria študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej forme. Do 
kategórie B patria študenti doktorandského štúdia v dennej forme. 

(5) Kandidátov do AS MTF STU môžu navrhovať všetci členovia Akademickej obce MTF STU 
písomne podľa jej častí, spôsobom určeným v schválených vykonávacích predpisoch. 

(6) Členmi Zamestnaneckej časti AS MTF STU v kategóriách A a B sa stávajú kandidáti do 
AS MTF STU s najvyšším počtom získaných hlasov v jednotlivých kategóriách, t.j. 11 
kandidátov z kategórie A a 3 kandidáti z kategórie B. 

(7) Členmi Študentskej časti AS MTF STU v kategóriách A a B sa stávajú kandidáti do AS 
MTF STU s najvyšším počtom hlasov v jednotlivých kategóriách, t.j. 6 kandidátov 
z kategórie A a 1 kandidát z kategórie B. Náhradníkmi sa stávajú maximálne traja 
kandidáti bez rozdielu kategórií s najvyšším počtom hlasov, ktorí neboli zvolení za 
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členov AS MTF STU a súčasne však dosiahli minimálne 15% zo všetkých odovzdaných 
platných hlasov. 

(8) V prípade kandidátov, ktorí získajú rovnaký počet hlasov v niektorej z kategórií 
a umiestnili sa na miestach rozhodujúcich o členstve v AS MTF, členstvo týchto 
kandidátov v AS MTF STU sa stanoví losovaním. 

(9) Ak zaniklo členovi Zamestnaneckej časti AS MTF STU členstvo pred skončením 
funkčného obdobia AS MTF STU, podľa článku 4 Zásad volieb do AS MTF STU, zvolí 
Zamestnanecká časť Akademickej obce MTF STU na uvoľnené miesto nového člena AS 
MTF STU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia AS MTF STU. 
Spôsob voľby nového člena do AS MTF STU je upravený vykonávacími predpismi pre 
doplňujúce voľby, ktoré sú ad hoc schválené v AS MTF STU. 

(10) Ak zaniklo členovi Študentskej časti AS MTF STU členstvo pred skončením funkčného 
obdobia AS MTF STU, podľa článku 4 Zásad volieb do AS MTF STU, nastupuje na jeho 
miesto náhradník. V prípade, že Študentská časť AS MTF STU nemá náhradníka zvolí 
Študentská časť Akademickej obce MTF STU na uvoľnené miesto nového člena AS MTF 
STU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia AS MTF STU. Spôsob 
voľby nového člena do AS MTF STU je upravený vykonávacími predpismi pre 
doplňujúce voľby, ktoré sú ad hoc schválené v AS MTF STU. 

(11) Doplňovacie voľby do jednotlivých častí AS MTF STU sa realizujú bez rozdielu kategórií  
a riadia ustanoveniami tohto článku s výnimkou odstavcov 6 a 7, kde proces voľby a 
získanie mandátu sú upravené vykonávacími predpismi. 

Čl. 4 

Zánik členstva, pozastavenie členstva a odvolanie člena v AS MTF 

(1) Členstvo v AS MTF STU v súlade s § 26, odsek 6, Zákona č. 131/2002 Z.z. zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena AS MTF STU do niektorej z funkcií uvedených v § 26, odsek 6, 
Zákona č. 131/2002 Z.z., 

c) skončením  členstva v zamestnaneckej časti Akademickej obce MTF STU, 

d) prerušením štúdia člena Študentskej časti AS MTF STU, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal 
o pozastavenie členstva v AS MTF STU podľa §26 čl.8 Zákona č. 131/2002 Z.z., 

f) nezapísaním sa na štúdium na MTF STU, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný 
deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, 
ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k 
obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 
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i) odvolaním člena AS MTF STU z funkcie Akademickou obcou MTF STU z dôvodov 
uvedených v odseku 2 tohto článku, 

j) smrťou člena. 

(2) Dôvody na odvolanie člena AS MTF STU sú: 

a) závažné neplnenie povinností, najmä dôvody uvedené v čl. 6 odsek 4 rokovacieho 
poriadku AS MTF STU, 

b) hrubé alebo opakované porušovanie vnútorných predpisov STU alebo MTF STU, 

c) vážne poškodenie záujmov STU alebo MTF STU, 

d) právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo uloženie nepodmienečného 
trestu odňatia slobody. 

(3) Návrh na odvolanie člena AS MTF môže dať ktorýkoľvek člen Akademickej obce MTF 
STU, pokiaľ nastanú dôvody podľa bodu 2. Návrh na odvolanie sa predkladá sa AS MTF 
písomnou formou s uvedením: mena člena AS MTF, ktorého odvolanie je navrhované, 
dôvodu na odvolanie a mena predkladateľa návrhu. 

(4) AS MTF návrh na odvolanie člena AS MTF STU preskúma na svojom najbližšom zasadaní. 
Ak AS MTF MTF zistí, že návrh je v súlade s bodom 2 a 3 tohto článku, predseda AS MTF 
STU po schválení v AS MTF STU predloží bezodkladne návrh na odvolanie člena AS MTF 
STU tej časti Akademickej obce MTF STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS MTF STU do AS 
MTF STU zvolený. Ak AS MTF STU zistí, že návrh nie je v súlade s bodom 2 alebo 3 tohto 
článku, návrh zamietne. 

(5) Člena AS MTF STU odvoláva tá časť Akademickej obce MTF STU (zamestnaneckej alebo 
študentskej), v ktorej bol odvolávaný člen AS MTF STU do AS MTF STU zvolený. O návrhu 
na odvolanie člena AS MTF STU sa hlasuje tajným hlasovaním. Člen AS MTF STU je 
odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých 
členov tej časti Akademickej obce MTF STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS MTF STU do 
AS MTF STU zvolený. 

(6) Odvolávaný člen AS MTF STU má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na 
rokovaní AS MTF STU ešte pred prijatím stanoviska AS MTF STU k tomuto návrhu. 

(7) Harmonogram a vykonávacie predpisy pre hlasovanie o odvolaní člena AS MTF STU 
predkladá AS MTF STU na schválenie Volebná komisia AS MTF STU. 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

Tieto Zásady volieb do AS MTF STU nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS MTF STU. 
 

Zásady volieb do AS MTF STU boli schválené na riadnom zasadnutí AS MTF STU 
dňa 16.5.2018, uznesením č. 13/2018. 
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 doc. Ing. Milan Naď, CSc. 

    predseda AS MTF STU 


