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

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY  
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY BRATISLAVA  

SO SÍDLOM V TRNAVE  

 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity Bratislava so sídlom v Trnave (ďalej AS MtF) 
upravujú spôsob volieb a odvolávania členov AS MtF. Voľby členov 
Akademického senátu STU z MtF sú upravené v internom predpise STU, ktorým 
sú Zásady volieb do AS STU. Spôsob voľby a odvolania dekana upravuje 
osobitný predpis AS MtF. 

(2) Voľby a ich technický priebeh zabezpečuje a riadi volebná komisia AS MtF STU 
na základe vykonávacích predpisov a harmonogramu volieb. 

(3) Volebnú komisiu schvaľuje AS MtF STU.  

(4) Vykonávacie predpisy a harmonogram volieb, ktoré vypracuje volebná komisia, 
schvaľuje AS MtF STU tak, aby vstúpili do platnosti minimálne jeden mesiac 
pred voľbami. 

Čl. 2 
Volebná komisia 

(1) Volebná komisia sa skladá minimálne z troch členov AS MtF STU (dvaja zo 
zamestnaneckej časti a jeden zo študentskej časti akademickej obce) a  AS MtF 
STU ju môže doplniť ďalšími členmi akademickej obce.  

(2) Volebná komisia si spomedzi svojich členov zvolí predsedu, ktorý riadi činnosť 
komisie a koná v jej mene. V prípade doplnenia volebnej komisie zverejní 
predseda 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, 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 príslušné právne normy. V prípade 
zistenia nedostatkov a neregulárnych postupov v priebehu volieb bez meškania 
upovedomí AS MtF STU prostredníctvom predsedu AS MtF STU. AS MtF STU 
rozhodne o riešení. 

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

harmonogram volieb spolu s potrebnou dokumentáciou volieb; 
b) vypracuje zoznam kandidátov; 
c) vypracuje a predloží AS MtF STU na schválenie správu o priebehu a výsledku 

volieb. 
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Čl. 3 
 Voľby do AS MtF STU 

(1) Kandidovať do Akademického senátu MtF STU môžu všetci členovia 
Akademickej obce MtF STU podľa vymedzenia štatútom MtF STU. 

(2) Voľby do AS MtF STU sa uskutočňujú pravidelne na obdobie štyroch rokov 
tajným hlasovaním členov akademickej obce MtF STU. 

(3) Voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu 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 učitelia 
a vedeckovýskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním. 

(4) Voľby do študentskej časti akademického senátu 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 AO písomne 
podľa jej častí, spôsobom určeným v schválených vykonávacích predpisoch. 

(6) Členmi zamestnaneckej časti AS MtF v kategóriách A a B sa stávajú členovia 
s najvyšším počtom hlasov v jednotlivých kategóriách v počte stanovenom 
v Rokovacom poriadku AS MtF, čl. 2., odsek 3. 

(7) Členmi študentskej časti AS MtF v kategóriách A a B sa stávajú členovia 
s najvyšším počtom hlasov v jednotlivých kategóriách v počte stanovenom 
v Rokovacom poriadku AS MtF, čl. 2., odsek 4. 

(8) V prípade rovnosti počtu hlasov v niektorej kategórii na miestach rozhodujúcich 
o účasti v  AS MtF sa uskutoční v príslušnej časti akademickej obce druhé kolo 
volieb medzi týmito kandidátmi . 

(9) Ak zaniklo členovi AS MtF STU členstvo pred skončením funkčného obdobia 
podľa §26 odseku 6 písm. b-f zákona č. 131/2002 Z.z., zvolí zodpovedajúca 
časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena AS MtF, ktorého 
funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorého členstvo 
predčasne zaniklo. Spôsob voľby a získanie mandátu upravia vykonávacie 
predpisy. 

(10) Doplňovacie voľby sa riadia ustanoveniami tohto článku Volebného poriadku s 
výnimkou odstavcov 6 a 7, kde spôsob voľby a získanie mandátu upravia 
vykonávacie predpisy. 

Čl. 4 
Zánik a pozastavenie členstva v AS MtF 

(1) Členstvo v AS MtF zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v štatúte MtF STU čl.5, 
odsek 4, 
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c) skončením pracovného pomeru s STU u členov zamestnaneckej časti AS MtF 
a prerušením alebo ukončením štúdia u členov študentskej časti AS MtF, 

d) vzdaním sa funkcie člena, 

e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou z dôvodov uvedených v odseku 
2 tohto článku, 

f) smrťou člena. 

(2) Dôvody odvolania člena AS MtF sú: 

a) Závažné neplnenie povinností, najmä dôvody uvedené v čl. 6 odsek 4 
rokovacieho poriadku AS MtF, 

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

c) vážne poškodenie záujmov STU alebo MtF, 

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

(3) Spôsob odvolania člena AS MtF je uvedený vo vykonávacom predpise (vypracuje 
volebná komisia AS MtF). 

 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto Zásady volieb do AS MtF nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS MtF 
STU. 

 
 

Schválené v AS MtF STU dňa 25.3.2003 uznesením 6/4. 

 

 

prof. Ing. Peter Grgač, CSc. 

    predseda AS MtF STU 


