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Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky 
a informatiky STU v Bratislave 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zásady volieb do AS FEI STU v Bratislave (ďalej len Zásady volieb) upravujú spôsob 
volieb do AS FEI STU v Bratislave (ďalej len AS FEI) v súlade so zákonom č.131/2002 
Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) 
a Štatútom FEI STU v Bratislave. 

2. AS FEI je samosprávny zastupiteľský orgán FEI STU, skladá sa z volených zástupcov 
akademickej obce FEI STU. AS FEI sa člení na zamestnaneckú časť (ďalej ZK AS FEI) 
a na študentskú časť (ďalej ŠK AS FEI). Členov zamestnaneckej časti AS FEI volia 
v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI, 
členov študentskej časti AS FEI volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej 
časti akademickej obce FEI. Členom zamestnaneckej časti AS FEI môže byť len člen 
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti AS FEI  
môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorý zároveň nie je na 
FEI v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. 

3. AS FEI sa skladá z 16 členov zamestnaneckej časti AS FEI 

     8 členov študentskej časti AS FEI 

4. Zásady volieb obsahujú spoločné ustanovenia pre voľby do AS FEI, Volebný poriadok 
pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEI a Volebný poriadok pre voľby do 
študentskej časti AS FEI.  

5. Povinným miestom zverejnenia dokumentov k voľbám (Zásady volieb, vyhlásenie 
volieb, harmonogram volieb, zoznam kandidátov, výsledky volieb) je titulná časť web 
stránok AS FEI, ŠK AS FEI a stránky fakulty, nástenky AS FEI.  

 
Čl. 2 

Vyhlásenie volieb 
 

1. Voľby členov AS FEI vyhlasuje predseda AS FEI najmenej dva mesiace pred uplynutím 
svojho funkčného obdobia spolu s harmonogramom volieb a pokynmi na ich realizáciu.  

 
Čl. 3 

Organizácia volieb 
 

1. Pre potrebu volieb sa na FEI zriaďuje volebný obvod pre študentskú časť, voľby členov 
zamestnaneckej časti prebiehajú na jednotlivých pracoviskách. 

2. Prípravu a priebeh volieb organizačne zabezpečujú volebné komisie; volebná komisia 
pre voľby do študentskej časti a volebné komisie jednotlivých pracovísk pre voľby do 
zamestnaneckej časti. 



Schválené znenie: AS FEI 24.4. 2012  

3. Za správnosť voličských zoznamov ku dňu volieb zodpovedajú predsedovia volebných 
komisií. 

 
Čl. 4 

Volebná komisia 
 

1. Volebná komisia má troch členov z akademickej obce FEI STU. 

2. Členov volebnej komisie pre študentskú časť volí ŠK AS FEI. Členov volebných komisií 
pracovísk volí akademická obec príslušného pracoviska. Člen volebnej komisie nesmie 
zároveň kandidovať za člena AS FEI.  

3. Volebná komisia si zo svojho stredu volí predsedu. 

4. Volebná komisia zabezpečuje prípravu volieb a riadi priebeh volieb. 

 
 

Čl. 5 
Priebeh volieb 

 
1. Návrh kandidáta na člena AS FEI môžu podať členovia príslušnej časti akademickej 

obce FEI písomne predsedovi príslušnej volebnej komisie najneskôr 7 pracovných dní 
pred konaním volieb. Návrh na kandidáta musí obsahovať údaje o kandidátovi 
stanovené volebným poriadkom a písomný súhlas kandidáta. 

2. Z doručených návrhov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené týmito Zásadami volebná 
komisia zostaví listinu s menami kandidátov v abecednom poradí a zverejní ju 
najneskôr 5 pracovných dní pred konaním volieb. Za správnosť listiny kandidátov 
zodpovedá predseda volebnej komisie.  

3. Voľby prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov, na ktorých sú jednotliví kandidáti 
uvedení podľa abecedy. Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka určí pred 
hlasovaním volebná komisia. 

4. Po skončení hlasovania volebná komisia vyhodnotí výsledky hlasovania a zverejní 
výsledky volieb. 

5. Výhrady k priebehu volieb môže vzniesť člen akademickej obce členom volebnej 
komisie a predsedníctvu AS FEI do vyhlásenia výsledkov volieb. 

 
Čl. 6 

Výsledky volieb 
 

1. Predseda volebnej komisie predloží do 3 pracovných dní správu o priebehu volieb a 
výsledkoch hlasovania spolu s prezenčnou listinou predsedovi AS FEI (priamo alebo 
cez podateľňu). Správa obsahuje najmä: názov volebného obvodu, dátum a miesto 
konania volieb, spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, počet oprávnených voličov, 
počet vydaných, odovzdaných a platných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov 
s uvedením počtu získaných hlasov, mená a podpisy predsedu a členov volebnej 
komisie.  
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2. Mandát člena AS FEI na stanovené volebné obdobie vzniká vyhlásením výsledkov 
volieb na riadnom zasadnutí AS FEI. 

3. Voľby do ŠK AS sú právoplatné, ak sa ich zúčastní aspoň 10% voličov. Kandidáti na 
členov ŠK AS, ktorí neboli zvolení, ale dosiahli aspoň 10% hlasov z celkového počtu 
platných hlasovacích lístkov sa stávajú náhradníkmi. 

 
Čl. 7 

Doplňovacie voľby  
 

1. Doplňovacie voľby vyhlasuje predseda AS FEI, ak nebol zvolený potrebný počet členov 
AS FEI alebo ak v prípade uvoľnenia miesta v zmysle §26 odsek 6 Zákona o VŠ nie je 
zvolený náhradník podľa čl. 6 odsek 3 týchto Zásad. Harmonogram a pokyny na  
realizáciu volieb pripraví a zverejní predseda tej časti AS FEI, do ktorej sa voľby 
vyhlasujú bezodkladne, najneskôr však do 3 dní, podľa čl.1 odsek 5. Predseda AS FEI 
o ich konaní informuje členov AS FEI. 

2. Priebeh doplňovacích volieb sa riadi tými istými ustanoveniami ako riadne voľby 
s výnimkou čl. 2. 

3. Uvoľnené miesto v AS FEI sa obsadí novým členom zvoleným príslušnou časťou 
akademickej obce FEI. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca funkčného 
obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo. 

Čl. 8 
Zánik členstva v AS FEI a odvolanie 

 
1. Členstvo v AS FEI zaniká podľa §26 ods.6 zákona o VŠ. 

2. Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť ktorýkoľvek člen toho volebného 
obvodu akademickej obce FEI STU, v ktorom bol člen AS FEI zvolený, s písomným 
súhlasom aspoň 1/3 jeho členov.  

3. Člen AS FEI môže byť odvolaný v tom volebnom obvode, v ktorom bol odvolávaný člen 
do AS FEI zvolený. O návrhu na odvolanie člena AS FEI sa hlasuje tajným hlasovaním. 
Člen AS FEI je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná 
väčšina všetkých členov toho volebného obvodu, v ktorom bol odvolávaný člen do AS 
FEI zvolený. 

4. Odvolávaný člen AS FEI má právo vyjadriť sa ešte pred hlasovaním k návrhu na svoje 
odvolanie. 

5. Priebeh odvolávania člena AS FEI riadi odvolávacia komisia vytvorená podľa čl.4 
(analogicky ako volebná komisia). Po ukončení odvolávania predseda odvolávacej 
komisie bezodkladne odovzdá zápis o výsledku predsedovi AS FEI.  

6. V prípade, že člen AS FEI bol odvolaný, jeho mandát zaniká v okamihu zverejnenia 
tejto skutočnosti. 
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Volebný poriadok pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEI STU 

Čl. 1  Všeobecné zásady volieb do zamestnaneckej časti 
 

1. Uplatňuje sa doteraz platná zásada pre voľby do AS FEI, podľa ktorej členovia senátu 
sú delegovaní pracoviskami fakulty.  

2. Kvóty na zastúpenie jednotlivých pracovísk pre nasledujúce volebné obdobie spolu 
s harmonogramom volieb schvaľuje AS FEI na svojom riadnom zasadnutí. 

Čl. 2  Voľby 
 

1. Členovia Akademického senátu FEI zvolajú na svojich  pracoviskách schôdze 
akademickej obce, na ktorých zorganizujú  voľbu  3-člennej volebnej komisie 
pracoviska. Člen volebnej komisie nesmie zároveň kandidovať za člena AS FEI (čl.4, 
odsek 2 Zásad volieb). Volebná komisia si zvolí svojho predsedu (čl. 4, odsek 3 Zásad 
volieb).  

2. Volebná komisia pracoviska zorganizuje a riadi voľby do AS  FEI STU na svojom 
pracovisku v zmysle Zásad volieb, zverejní podrobné organizačné pokyny podľa 
harmonogramu volieb, najmä presný termín a spôsob hlasovania (spôsob úpravy 
volebného lístka). 

3. Voľby na pracovisku sú právoplatné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina voličov 
pracoviska.  

4. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov.  
 

Kvóty na zastúpenie jednotlivých pracovísk v AS FEI STU na obdobie 1.11.2012 - 
31.10.2016 

pracovisko skratka 

počet 
senátorov 
 

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej 
elektrotechniky   UEAE 2 
Ústav elektroniky a fotoniky UEF 2 
Ústav elektrotechniky UE 2 
Ústav informatiky a matematiky UIM 2 
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva UJFI 2 
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky URPI 2 
Ústav telekomunikácií UT 2 
Katedra jazykov KJ 1 
Katedra telesnej výchovy KTV 1 
Spolu  16 
počet študentov v AS FEI  8 

Prechodné ustanovenie 

Úprava počtu členov študentskej komory podľa čl.1 bod 3 týchto Zásad volieb sa netýka 
členov ŠK s platným mandátom ku dňu 31.5.2012 (kedy nadobúdajú účinnosť tieto zásady 
volieb).   

V Bratislave 24.4.2012     doc.Ing.Jaroslav Lelák,PhD. 
        predseda AS FEI STU 
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