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

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ďalej len
„AS FEI STU“) sa podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon“) uzniesol na týchto Zásadách volieb do AS FEI STU (ďalej len „Zásady
volieb“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Zásady volieb upravujú spôsob volieb do AS FEI STU v súlade so zákonom
a Štatútom FEI STU v Bratislave.
2. AS FEI STU je samosprávny zastupiteľský orgán FEI STU, skladá sa z volených
zástupcov akademickej obce FEI STU. AS FEI STU sa člení na zamestnaneckú
časť (ďalej ZČ AS FEI STU) a na študentskú časť (ďalej ŠČ AS FEI STU). Členov
zamestnaneckej časti AS FEI STU volia v priamych tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU, členov študentskej časti AS FEI
STU volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce
FEI STU. Členom zamestnaneckej časti AS FEI STU môže byť len člen
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti AS FEI
STU môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty, ktorý zároveň
nie je na FEI STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
3. AS FEI STU sa skladá z 18 členov zamestnaneckej časti AS FEI STU a z 9 členov
študentskej časti AS FEI STU.
4. Zásady volieb obsahujú spoločné ustanovenia pre voľby do AS FEI STU.
5. Povinným miestom zverejnenia dokumentov k voľbám (Zásady volieb, vyhlásenie
volieb, harmonogram volieb a pokyny na ich realizáciu, zoznam kandidátov,
výsledky volieb) je príslušná časť web stránok AS FEI STU a násteniek AS FEI
STU. Oznam o konaní volieb sa musí nachádzať na web stránke FEI STU
bezodkladne od vyhlásenia volieb až do termínu ich konania (vrátane).
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Čl. 2
Vyhlásenie volieb

1. Voľby členov AS FEI STU vyhlasuje predseda AS FEI STU spolu
s harmonogramom volieb a pokynmi na ich realizáciu. V prípade riadnych volieb sa
vyhlásenie volieb musí uskutočniť najmenej dva mesiace pred uplynutím funkčného
obdobia príslušnej časti AS FEI STU, v prípade doplňovacích volieb bezodkladne.
V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „HARMONOGRAM VOLIEB
A POKYNY NA ICH REALIZÁCIU DO AS FEI STU“, použiť ako vzor Prílohu 1 tohto
dokumentu.

Čl. 3
Organizácia volieb

1. Pre potrebu volieb sa na FEI STU zriaďuje jediný volebný obvod pre študentskú
časť, voľby členov zamestnaneckej časti prebiehajú na jednotlivých pracoviskách,
ktoré tvoria samostatné volebné obvody.
2. Voľby prebiehajú vo volebných obvodoch nezávisle. Všetci voliči, príslušní
k určitému volebnému obvodu, volia z jednej listiny kandidátov tohto volebného
obvodu.
3. Funkčné obdobie akademického senátu fakulty pre zamestnaneckú časť AS FEI
STU je štvorročné a pre študentskú časť AS FEI STU je dvojročné. Funkčné
obdobie začína dňa 1. novembra daného roku, kedy sa konajú voľby. Pre
zamestnaneckú časť AS FEI STU sa riadne voľby konajú v prestupnom roku a pre
študentskú časť AS FEI STU každý nepárny rok.

Čl. 4
Volebná komisia

1. 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.
2. Každá volebná komisia má minimálne troch členov z akademickej obce FEI STU,
pričom celkový počet členov volebnej komisie je zvyčajne nepárny.
3. Členov volebnej komisie pre študentskú časť volí a odvoláva ŠČ AS FEI STU.
Členov volebných komisií pracovísk volí a odvoláva akademická obec príslušného
pracoviska. Člen volebnej komisie nesmie zároveň kandidovať za člena AS FEI
STU.
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4. Volebná komisia si zo svojho stredu volí predsedu.
5. Volebná komisia zabezpečuje prípravu volieb a riadi priebeh volieb.
6. Členov volebnej komisie menuje predseda AS FEI STU.
7. Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch
volieb až do ukončenia volieb a spracovania výsledkov volieb.
8. Predseda príslušnej volebnej komisie najskôr 3 a najneskôr 1 pracovný deň pred
dňom konania volieb vyzdvihne z príslušného pracoviska dekanátu aktuálny
zoznam členov danej časti akademickej obce fakulty.
9. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
všetkých členov volebnej komisie.
10.Mandát volebnej komisie zaniká po vyhlásení výsledkov volieb.

Čl. 5
Listina kandidátov

1. Návrh kandidáta na člena AS FEI STU môžu podať členovia príslušnej časti
akademickej obce FEI STU písomne predsedovi príslušnej volebnej komisie
najneskôr 7 pracovných dní pred konaním volieb. Návrh na kandidáta musí
obsahovať údaje o kandidátovi stanovené týmito Zásadami volieb a písomný
súhlas kandidáta. V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „NÁVRH
KANDIDÁTA NA ČLENA AS FEI STU“ použiť ako vzor Prílohu 2 tohto dokumentu.
2. Z doručených návrhov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené týmito Zásadami,
volebná komisia zostaví listinu s menami kandidátov v abecednom poradí podľa
priezviska, mena a titulov a zverejní ju najneskôr 5 pracovných dní pred konaním
volieb. V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „LISTINA
KANDIDÁTOV NA ČLENA AS FEI STU“, použiť ako vzor Prílohu 3 tohto
dokumentu. Za správnosť listiny kandidátov zodpovedá predseda príslušnej
volebnej komisie.

Čl. 6
Priebeh volieb

1. Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie, za prítomnosti
členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež
vybavenie volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam voličov, dostatočný
počet hlasovacích lístkov a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov.
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Ak predseda volebnej komisie nezistí nedostatky vo vybavení volebného miesta,
vyhlási hlasovanie za začaté.
2. Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú
členovia volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku
a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré
narúšajú priebeh hlasovania, môžu členovia volebnej komisie z volebného miesta
alebo jeho bezprostredného okolia vykázať.
3. Voliči hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje osobne,
zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.
4. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom
podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči,
ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať
nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie
neumožní.
5. Voľby prebiehajú pomocou hlasovacích lístkov, na ktorých sú jednotliví kandidáti
uvedení v poradí ako na listine kandidátov s uvedením priezviska, mena a titulov.
V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „HLASOVACÍ LÍSTOK“,
použiť ako vzor Prílohu 4 tohto dokumentu.
6. Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na ňom predpísaným spôsobom
označený najmenej jeden kandidát a najviac taký počet kandidátov na členov AS
FEI STU, ktorý zodpovedá počtu volených mandátov pre príslušný volebný obvod.
7. Po skončení hlasovania volebná komisia:
a) spočíta počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích
lístkov,
b) spočíta platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom,
c) zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných platných hlasov a v prípade
rovnosti hlasov stanoví poradie týchto kandidátov losovaním,
d) spracuje protokol o voľbách, obsahujúci menovite: označenie volebného
obvodu, dátum a miesto konania volieb, spôsob platnej úpravy hlasovacieho
lístka, počet oprávnených voličov, počet vydaných, odovzdaných, platných
a neplatných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov v poradí podľa písm. b)
s uvedením počtu získaných hlasov, mená a podpisy predsedu a členov
obvodnej volebnej komisie. V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie
tlačiva „PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV AS FEI STU NA
FUNKČNÉ OBDOBIE xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx“, použiť ako vzor Prílohu 5 tohto
dokumentu.
e) zverejnení výsledky volieb.
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8. Výhrady k organizácii a priebehu volieb (ďalej len „výhrady“) môže písomne vzniesť
člen akademickej obce členom volebnej komisie a predsedníctvu AS FEI STU do
vyhlásenia výsledkov volieb podľa harmonogramu volieb a pokynov na ich
realizáciu.
9. Výhrady sa delia na dva typy a to na výhrady typu I. a na výhrady typu II.
a) Do výhrad typu I. patria výhrady k organizácii a priebehu volieb, kde sa volebná
komisia dopustila porušenia Zásad volieb, alebo iných vnútorných predpisov
FEI spojených s voľbami do AS FEI STU.
b) Do výhrad typu II. patria všetky výhrady, ktoré nepatria do výhrad typu I.
10.V prípade vznesenia výhrad zasadne volebná komisia do jedného pracovného dňa
od ich obdržania. Zo zasadnutia sa vyhotoví zápis, ktorý bezodkladne pošle
predsedníctvu AS FEI STU.
a) Volebná komisia sa vyjadrí k výhradám typu I. a vydá písomné stanovisko vo
forme zápisnice, v ktorej uvedie dôvody a vysvetlenie konania, ktoré je
predmetom výhrady. Volebná komisia nie je oprávnená prijať k takýmto
výhradám rozhodnutie.
b) Volebná komisia rozhodne aké stanovisko zaujme k výhradám typu II. V rámci
stanoviska, ak je to potrebné, navrhne a realizuje patričnú nápravu.
I.

Ak volebná komisia dôjde k záveru, že výhrady k voľbám predstavujú
závažné porušenia Zásad volieb, alebo znevýhodnenie niektorého
kandidáta, požiada predsedu AS FEI STU o opakovanie volieb.

11.Predsedníctvo AS FEI STU po obdržaní výhrad typu I. postupuje nasledovne:
a) Počká na písomné stanovisko volebnej komisie (zápis zo zasadnutia volebnej
komisie) k výhradám typu I.
b) Predseda AS FEI STU bezodkladne zvolá zasadnutie komisie, ktorú tvoria
členovia predsedníctva AS FEI STU a minimálne dvaja zástupcovia
Legislatívnej komisie AS FEI STU.
c) Predseda AS FEI STU na zasadnutie komisie pozve aj autora výhrad
a predsedu volebnej komisie, pričom ich účasť nie je nutná.
d) V rámci diskusie k vzneseným výhradám môže vystúpiť autor výhrad, ktorý
upresní (podrobnejšie vyloží) vznesené výhrady a predseda volebnej komisie,
ktorý obhajuje postup konania volebnej komisie.
e) Komisia na základe diskusie rozhodne, ako sa bude ďalej postupovať.
12.Predsedníctvo AS FEI STU berie na vedomie rozhodnutie volebnej komisie
k výhradám typu II.
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Čl. 7
Výsledky volieb

1. Protokol o priebehu volieb a výsledkoch hlasovania spolu s prezenčnou listinou
odovzdá predseda volebnej komisie bezodkladne po ukončení hlasovania
v príslušnom volebnom obvode predsedovi AS FEI STU (priamo alebo cez
podateľňu).
2. Výsledky volieb do AS FEI STU vyhlási predseda AS FEI STU podľa
harmonogramu volieb a pokynov na ich realizáciu a bezodkladne ich zverejní na
povinných miestach (podľa článku 1 bod 5 týchto Zásad volieb). Po ich vyhlásení
sú výsledky záväzné, platné a konanie volieb riadne ukončené.
3. Do AS FEI STU je z každého volebného obvodu zvolený príslušný počet
kandidátov, ktorí získali v rámci daného volebného obvodu najväčší počet hlasov,
najmenej však 15% hlasov z celkového počtu platných hlasovacích lístkov.
4. Voľby členov zamestnaneckej časti príslušného pracoviska sú právoplatné, ak sa
ich zúčastní nadpolovičná väčšina voličov tohto pracoviska.
5. Voľby do ŠČ AS FEI STU sú právoplatné, ak sa ich zúčastní aspoň 10% voličov.
6. Náhradníci do ŠČ AS FEI STU sú maximálne piati kandidáti s najvyšším počtom
hlasov, ktorí neboli zvolení za členov ŠČ AS FEI STU a súčasne však dosiahli
minimálne 20% všetkých platných hlasov.

Čl. 8
Doplňovacie voľby

1. Doplňovacie voľby vyhlasuje predseda AS FEI STU, ak nebol zvolený potrebný
počet členov AS FEI STU, alebo ak v prípade uvoľnenia miesta v zmysle
§26 ods. 6 Zákona nie je zvolený náhradník podľa čl. 7 ods. 6 týchto Zásad volieb.
Predseda AS FEI STU o ich konaní informuje členov AS FEI STU.
2. Priebeh doplňovacích volieb sa riadi tými istými ustanoveniami ako riadne voľby.
3. Uvoľnené miesto v AS FEI STU sa obsadí novým členom zvoleným príslušnou
časťou akademickej obce FEI STU. Funkčné obdobie nového člena alebo
náhradníka trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.
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Čl. 9
Odvolanie z funkcie člena AS FEI STU

Tento článok definuje postup na odvolanie člena AS FEI STU z funkcie akademickou
obcou FEI STU a to pre zamestnaneckú aj študentskú časť AS FEI STU:
1. Návrh na odvolanie:
a) Člena zo zamestnaneckej časti AS FEI STU podáva viac ako 30% členov
zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU príslušného pracoviska
(volebný obvod), ktoré daného člena AS FEI STU volí.
b) Člena zo študentskej časti AS FEI STU podáva viac ako 10% členov
študentskej časti akademickej obce FEI STU.
2. Návrh na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU sa doručí predsedovi AS FEI STU,
ktorý preverí, či daný návrh spĺňa formálne náležitosti (preverí členstvo členov
akademickej obce, splnenie bodu 1 tohto článku a či má všetky náležitosti uvedené
v bode 3 tohto článku) a ak spĺňa, zaradí ho ako bod do programu na najbližšie
zasadnutie AS FEI STU.
3. Návrh na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU musí obsahovať:
a) Názov volebného obvodu: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI
STU.
b) Priezvisko, meno a tituly člena AS FEI STU, ktorý má byť odvolaný.
c) Dôvod na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU aj s odôvodnením.
d) Zoznam členov z príslušnej časti akademickej obce FEI STU, ktorí svojim
podpisom súhlasia s návrhom na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU.
V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „NÁVRH NA ODVOLANIE Z
FUNKCIE ČLENA AS FEI STU“, použiť ako vzor Prílohu 6 tohto dokumentu.
4. Dôvody, na základe ktorých môže byť člen AS FEI STU odvolaný z funkcie člena
AS FEI STU:
a) porušenie platných vnútorných predpisov STU alebo FEI STU,
b) závažné neplnenie povinností člena AS FEI STU,
c) vážne poškodenie záujmu STU alebo FEI STU,
d) nespokojnosť príslušnej časti akademickej obce FEI STU s jeho pôsobením
v AS FEI STU,
e) ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
podľa Disciplinárneho poriadku STU študentovi, ktorý je členom študentskej
časti AS FEI STU.
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5. Na najbližšom zasadaní AS FEI STU:
a) Ak návrh na odvolanie člena zo zamestnaneckej časti AS FEI STU podáva viac
ako 50% členov zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU príslušného
pracoviska (volebný obvod), ktoré daného člena AS FEI STU volí, alebo návrh
na odvolanie člena zo študentskej časti AS FEI STU podáva viac ako 30%
členov študentskej časti akademickej obce FEI STU pokračuje sa rovno
bodom 6.
b) Ak nie sú splnené podmienky bodu 5 a), členovia AS FEI STU posúdia v rámci
diskusie, či daný návrh na odvolanie a jeho odôvodnenie je opodstatnený.
Diskusie k tomuto bodu sa môžu zúčastniť zástupcovia navrhovateľov na
odvolanie z funkcie člena AS FEI STU ako aj člen AS FEI STU, ktorý je
navrhnutý na odvolanie, kde uvedie svoje stanovisko k danému návrhu. Ak AS
FEI STU odhlasuje, že daný návrh na odvolanie je opodstatnený pokračuje sa
bodom 6.
6. Predseda AS FEI STU vyhlási hlasovanie o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU
a termín konania daného hlasovania.
7. AS FEI STU následne navrhne a schváli komisiu pre hlasovanie o odvolaní
z funkcie člena AS FEI STU (ďalej len komisia pre hlasovanie o odvolaní).
a) Komisia pre hlasovanie o odvolaní má troch členov z členov AS FEI STU,
pričom odvolávaný člen AS FEI STU nemôže byť členom komisie pre
hlasovanie o odvolaní.
b) Pri odvolávaní člena zo zamestnaneckej časti AS FEI STU nemôže byť členom
komisie pre hlasovanie o odvolaní člen AS FEI STU, ktorý je z toho istého
pracoviska (volebného obvodu) ako je odvolávaný člen AS FEI STU.
c) S návrhom na člena komisie pre hlasovanie o odvolaní musí navrhovaný člen
AS FEI STU súhlasiť.
8. Člena zamestnaneckej časti AS FEI STU odvolávajú len členovia zamestnaneckej
časti akademickej obce FEI STU príslušného pracoviska (volebný obvod), ktoré
daného člena AS FEI STU volilo. Člena študentskej časti AS FEI STU odvolávajú
len členovia študentskej časti akademickej obce FEI STU.
9. Komisia pre hlasovanie o odvolaní si zo svojho stredu volí predsedu.
10.Komisia pre hlasovanie o odvolaní zabezpečuje prípravu hlasovania o odvolaní
z funkcie člena AS FEI STU a riadi priebeh hlasovania o odvolaní z funkcie člena
AS FEI STU.
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11.Komisia pre hlasovanie o odvolaní minimálne 14 dní pred termínom konania
hlasovania o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU zverejní oznam o konaní
hlasovania o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU, ktorý musí obsahovať:
a) Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU
b) Termín konania hlasovania aj s časom začiatku a konca hlasovania.
c) Miestnosť, v ktorej sa bude konať hlasovanie o odvolaní z funkcie člena AS FEI
STU.
d) Priezvisko, meno a tituly odvolávaného z funkcie člena AS FEI STU.
e) Dôvod odvolania s odôvodnením.
V aktuálnych voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „OZNAM O KONANÍ
HLASOVANIA O ODVOLANÍ Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU“, použiť ako vzor
Prílohu 7 tohto dokumentu.
12.Hlasovanie o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU sa uskutočňuje pomocou
hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku sa uvedie priezvisko, meno a tituly
odvolávaného člena AS FEI STU. Na hlasovacom lístku sú uvedené alternatívy pre
hlasovanie a to „za odvolanie“, „proti odvolaniu“, „zdržiavam sa“. V aktuálnych
voľbách je možné pre vytvorenie tlačiva „HLASOVACÍ LISTOK“, použiť ako vzor
Prílohu 8 tohto dokumentu.
13.Člen akademickej obce FEI STU vyjadruje svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku
pri mene člena AS FEI STU zakrúžkuje (označí) len jednu alternatívu, za ktorú
hlasuje a to z týchto možností „za odvolanie“, „proti odvolaniu“, alebo „zdržiavam
sa“.
14.Hlasovanie o odvolaní člena AS FEI STU je právoplatné ak sa hlasovania:
a) O odvolaní člena AS FEI STU zo zamestnaneckej časti zúčastní viac ako 50 %
členov zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU príslušného
pracoviska, z ktorého je odvolávaný člen AS FEI STU.
b) O odvolaní člena AS FEI STU zo študentskej časti zúčastní viac ako 20 %
členov študentskej časti akademickej obce FEI STU.
15.Člen AS FEI STU je odvolaný, ak za odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina
zúčastnených voličov.
16.Po skončení hlasovania komisia pre hlasovanie o odvolaní spočíta hlasy a vyhotoví
protokol o výsledku hlasovania o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU. Do 24 hodín
komisia pre hlasovanie o odvolaní zverejní výsledky hlasovania o odvolaní
z funkcie člena AS FEI STU a zašle protokol o výsledku hlasovania o odvolaní
z funkcie člena AS FEI STU predsedovi AS FEI STU. V aktuálnych voľbách je
možné pre vytvorenie tlačiva „PROTOKOL O VÝSLEDKU HLASOVANIA O
ODVOLANÍIE Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU“, použiť ako vzor Prílohu 9 tohto
dokumentu.
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17.Odvolávaný člen AS FEI STU prestáva byť členom AS FE STU dňom hlasovania,
na ktorom bol právoplatne odvolaný.

Čl. 10
Spresnenie zásad volieb pre zamestnaneckú časť AS FEI STU

1. Uplatňuje sa zásada pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEI STU, podľa ktorej
členovia senátu sú delegovaní ústavmi a inštitútmi fakulty.
2. Kvóty volených kandidátov pre zastúpenie jednotlivých ústavov a inštitútov pre
zamestnaneckú časť AS FEI STU upravuje a schvaľuje AS FEI STU na svojom
riadnom zasadnutí.

Aktuálne kvóty na zastúpenie jednotlivých ústavov a inštitútov v AS FEI STU:
Skratka

Počet
senátorov

Ústav automobilovej mechatroniky

UAMT

2

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

UEAE

2

UEF

2

Ústav elektrotechniky

UE

2

Ústav informatiky a matematiky

UIM

2

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

UJFI

2

UMIKT

2

Ústav robotiky a kybernetiky

URK

2

Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky

IKAL

1

TIŠ

1

Pracovisko

Ústav elektroniky a fotoniky

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných
technológií

Technologický inštitút športu

Spolu
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Čl. 11
Spresnenie zásad volieb pre študentskú časť AS FEI STU

1. Body uvedené v článku 11 „Spresnenie zásad volieb pre študentskú časť AS FEI
STU“ (v tomto článku) platia pre riadne ako aj pre doplňujúce voľby do študentskej
časti AS FEI STU.
2. Týmto bodom sa spresňuje bod 5 článku 1 „Úvodné ustanovenia“ pre voľby do
študentskej časti AS FEI STU nasledovne
a) Oznam o konaní volieb do študentskej časti AS FEI STU musí byť umiestnený
na hlavnej stránke a to na www.fei.stuba.sk. Po kliknutí na oznam môžu byť
študenti presmerovaní na podstránku, kde nájdu všetky potrebné informácie
a dokumenty týkajúce sa volieb do študentskej časti AS FEI STU.
b) Predseda volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FEI STU požiada
predsedu AS FEI STU o zverejnenie oznamu o konaní volieb a dokumentov
týkajúcich sa volieb na webovej stránke FEI STU. Predseda AS FEI STU
zabezpečí zverejnenie oznamu o konaní volieb a dokumentov týkajúcich sa
volieb bezodkladne po doručení žiadosti.
c) V rámci volieb do študentskej časti AS FEI STU sú všetkým študentom FEI STU
zaslané dva e-maily s informáciami o konaní volieb.
I.

Prvý e-mail je zaslaný po vyhlásení volieb a v texte e-mailu sú uvedené
informácie o konaní volieb a to: či ide o riadne, alebo doplňujúce voľby,
počet volených členov do AS FEI STU, kde a kedy sa budú konať voľby,
akým spôsobom sa navrhuje kandidát na člena AS FEI STU a komu
a kam doručiť daný návrh kandidáta na člena AS FEI STU. Prílohy
e-mailu sú oznam o konaní volieb a vzor tlačiva „Návrh kandidáta na
člena AS FEI STU“ realizovaný podľa prílohy 2 tohto dokumentu.

II.

Druhý e-mail je zaslaný po zverejnení listiny kandidátov, kde v texte
e-mailu sú uvedené informácie a to: kde a kedy sa budú konať voľby,
počet volených členov do AS FEI STU, akým spôsobom sa hlasuje.
K e-mailu je pripojená príloha „Listina kandidátov na člena AS FEI STU“.

d) Predseda volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FEI STU požiada
vedúceho Pedagogického oddelenia o rozoslanie e-mailu všetkým študentom
FEI STU. V rámci žiadosti priloží text e-mailu a požadované dokumenty
týkajúce sa volieb. Vedúci Pedagogického oddelenia zabezpečí rozoslanie
e-mailu všetkým študentom FEI STU bezodkladne po doručení žiadosti.
3. Pri viacdňových voľbách sa volebná schránka po skončení volebného dňa pod
dohľadom volebnej komisie zapečatí proti možnému manipulovaniu a dá do
úschovy tajomníkovi AS FEI STU (alebo predsedom AS FEI STU poverenej osobe),
ktorý ju vydá nasledujúci deň volebnej komisii.
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Čl. 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dekan fakulty, vedúci zamestnanci fakulty a pracoviská fakulty sú povinní
poskytovať volebnej komisii súčinnosť pri vykonávaní týchto Zásad volieb do AS
FEI STU.
2. Zrušujú sa Zásady volieb do AS FEI STU, ktoré boli schválené dňa 18.07.2016
a neskôr aktualizované dňa 28.05.2019.
3. Tieto Zásady volieb do AS FEI STU boli schválené a nadobudli účinnosť na
zasadnutí AS FEI STU dňa 18.02.2020 a riadia sa nimi všetky voľby do AS FEI
STU vyhlásené po dni nadobudnutia účinnosti.

V Bratislave 18.02.2020
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda AS FEI STU

12

Príloha 1

HARMONOGRAM VOLIEB A POKYNY NA ICH REALIZÁCIU
DO AS FEI STU
Volebné obdobie:

Od

Typ volieb:

Riadne/Doplňujúce

Volebný odvod:

Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

do

Počet volených členov AS FEI STU
V súlade s čl. 11 Štatútu STU a Zásadami volieb AS FEI STU sa uskutočnia voľby podľa nasledovného
harmonogramu a pokynov na ich realizáciu:

1. Vyhlásenie volieb predsedom AS FEI STU.


Zverejnenie harmonogramu volieb a pokynov na ich realizáciu
bezodkladne po vyhlásení volieb predsedom AS FEI STU na nástenke
AS FEI STU v budove FEI STU, na stránkach http://www.fei.stuba.sk/
a prípadne i na facebookovej stránke https://www.facebook.com/
FEI.STUBA .

Riadne - 2 mesiace
pred uplynutím
funkčného obdobia
Doplňujúce bezodkladne

2. Voľba Volebnej komisie a vymenovanie Volebnej komisie predsedom AS
FEI STU

3. Písomné podávanie návrhov kandidátov na člena AS FEI STU predsedovi
Volebnej komisie AS FEI STU.



Odovzdávanie písomného návrhu kandidáta na člena AS FEI STU sa realizuje
cez podateľňu FEI STU, kde sa odovzdanie návrhu zaeviduje aj do prezenčnej
listiny, ktorú podpíše člen príslušnej AO FEI STU podávajúci návrh.
Vzor tlačiva „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FEI STU“ je uvedený v
Zásadách volieb do AS FEI STU v Bratislave.

4. Zverejnenie listiny kandidátov na nástenke AS FEI STU v budove FEI STU
a na oficiálnej stránke fakulty http://www.fei.stuba.sk, prípadne i na
facebookovej stránke https://www.facebook.com/FEI.STUBA.


najneskôr 7
pracovných dní pred
konaním volieb

najneskôr 5
pracovných dní pred
konaním volieb

Vzor tlačiva „LISTINA KANDIDÁTOV NA ČLENA AS FEI STU“ je uvedený v
Zásadách volieb do AS FEI STU v Bratislave.

5. Predseda Volebnej komisie najskôr 3 a najneskôr 1 pracovný deň pred

dňom konania volieb vyzdvihne aktuálny zoznam členov príslušnej
akademickej obce FEI. (Aktuálne zoznamy pre volebné obvody ZČ AO FEI STU

sa vyzdvihnú na personálnom oddelení a pre volebný obvod ŠČ AO FEI STU sa
vyzdvihnú na pedagogickom oddelení.)

6. Voľby sa uskutočnia v miestnosti ........ v budove FEI STU v Bratislave a to
papierovou prezenčnou tajnou formou.


dňa xx.xx.xxxx
od ..... do .... hod.

Vzor tlačiva „HLASOVACÍ LÍSTOK“ je uvedený v Zásadách volieb do AS FEI
STU v Bratislave.

7. Zverejnenie výsledkov bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb na

oficiálnej stránke FEI STU http://www.fei.stuba.sk, na nástenke AS FEI
STU v budove FEI STU v Bratislave, prípadne i na facebookovej stránke
https://www.facebook.com/FEI.STUBA.

V Bratislave, dňa xx.xx.xxxx
Priezvisko, meno a tituly
predseda AS FEI STU
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Príloha 2

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FEI STU
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

Za kandidáta na člena Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx navrhujem:
meno a priezvisko kandidáta:
pracovné zaradenie kandidáta / alebo sa uvedie „študent“:
pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia, ročník a študijný program:
Návrh podáva:
meno a priezvisko navrhovateľa:
pracovné zaradenie navrhovateľa / alebo sa uvedie „študent“:
pracovisko navrhovateľa / alebo sa uvedie stupeň štúdia, ročník a študijný program:

Dátum:

..........................................................
podpis navrhovateľa
Súhlas kandidáta na člena AS FEI STU

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS FEI STU.

Dátum:

..........................................................
podpis navrhovaného kandidáta
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Príloha 3

LISTINA KANDIDÁTOV NA ČLENA AS FEI STU
NA FUNKČNÉ OBDOBIE xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU
Kandidáti na člena AS FEI STU (v abecednom poradí):

1. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
2. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
3. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
4. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
atď.
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Príloha 4

HLASOVACÍ LISTOK
KANDIDÁTI NA ČLENA AS FEI STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE xx.xx.xxxx- xx.xx.xxxx
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU
Vašu voľbu označte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla x. 1 až n kandidátov (upraviť podľa
počtu mandátov volebného obvodu). Zakrúžkovanie viacerých kandidátov, neoznačenie žiadneho
kandidáta alebo iný spôsob označenia znamená neplatný hlas.

Kandidáti na člena AS FEI STU (v abecednom poradí)

1. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
2. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
3. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
4. priezvisko, meno, tituly (u študenta ročník, stupeň štúdia, študijný program)
atď.

................................................
podpis predsedu volebnej komisie
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Príloha 5

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV
AS FEI STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU
Dátum konania volieb:

….......................................

Miesto konania volieb:

….......................................

Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka: zakrúžkovaním príslušného poradového čísla x. 1 až n
kandidátov

Počet oprávnených voličov:
Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:
Počet platných hlasovacích lístkov:
Počet neplatných hlasovacích lístkov:

xx
xx
xx
xx
xx

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov
1. priezvisko, meno, tituly
počet získaných hlasov: xx
2. priezvisko, meno, tituly
počet získaných hlasov: xx
3. priezvisko, meno, tituly
počet získaných hlasov: xx
atď.
Zoznam kandidátov zvolených do AS FEI STU podľa počtu získaných hlasov
1. priezvisko, meno, tituly
2. priezvisko, meno, tituly

počet získaných hlasov: xx
počet získaných hlasov: xx

Zoznam náhradníkov zvolených do AS FEI STU podľa počtu získaných hlasov
a v poradí, v akom budú nastupovať na uvoľnené miesto v AS FEI STU
1. priezvisko, meno, tituly
2. priezvisko, meno, tituly

počet získaných hlasov: xx
počet získaných hlasov: xx

Členovia volebnej komisie potvrdzujú svojimi podpismi platnosť a správnosť protokolu.

Volebná komisia:
Meno, priezvisko a titul, predseda volebnej komisie

.......... podpis ..........

Meno, priezvisko a titul, člen volebnej komisie

.......... podpis ..........

Meno, priezvisko a titul, člen volebnej komisie

.......... podpis ..........

V Bratislave dňa xx. xx. xxxx
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Príloha 6

NÁVRH NA ODVOLANIE Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

My, dole podpísaní členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU za Ústav/Inštitút,
alebo Študentskej časti akademickej obce FEI STU navrhujeme
Priezvisko, meno a tituly

odvolať z funkcie člena AS FEI STU z dôvodu1: ...............................................................
Odôvodnenie návrhu na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU:

V Bratislave dňa xx.xx.xxx
Zoznam členov podporujúcich návrh na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU
P.č.

Priezvisko, meno a tituly

Identifikačné číslo v AISe,
alebo ročník a zameranie
(uviesť len pri študentoch)

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

Dôvody na odvolanie z funkcie člena AS FIE STU sú uvedené v bode 4 článku 9 dokumentu Zásady
volieb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
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Príloha 7

OZNAM O KONANÍ HLASOVANIA
O ODVOLANÍ Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

Hlasovanie o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU sa bude konať v miestnosti ........................
dňa .... so začiatkom o ....... hod. a s ukončením o ...... hod.
Navrhnutý na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU:
Priezvisko, meno, tituly
Dôvod na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU:
Odôvodnenie:

V Bratislave, dňa xx.xx.xxx
Priezvisko, meno a tituly
podpis predsedu komisie pre hlasovanie
o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU
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Príloha 8

HLASOVACÍ LISTOK
pre hlasovanie o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU

Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

Priezvisko, meno, tituly

za odvolanie

proti odvolaniu

zdržiavam sa

Poučenie o úprave hlasovacieho lístka:
Člen akademickej obce FEI STU vyjadruje svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri mene
odvolávaného člena AS FEI STU zakrúžkuje (označí) len jednu alternatívu, za ktorú hlasuje a to
z týchto možností: „za odvolanie“, „proti odvolaniu“ alebo „zdržiavam sa“.
Zakrúžkovaním „za odvolanie“
- SÚHLASÍ s odvolaním z funkcie člena AS FEI STU.
Zakrúžkovaním „proti odvolaniu“ - NESÚHLASÍ s odvolaním z funkcie člena AS FEI STU.
Zakrúžkovaním „zdržiavam sa“
- ZDRŽIAVA SA hlasovania.
Neupravený alebo inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
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Príloha 9

PROTOKOL O VÝSLEDKU HLASOVANIA
O ODVOLANÍIE Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU
Volebný obvod: Ústav/Inštitút/Študentská časť akademickej obce FEI STU

Dátum konania hlasovania: ….......................................
Čas konania hlasovania:

od …........... do..................

Miesto konania hlasovania: ….......................................
Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka: zakrúžkovaním (označením) len jednej
alternatívy, za ktorú hlasuje a to z týchto možností „za odvolanie“, „proti odvolaniu“, alebo
„zdržiavam sa“.

Počet oprávnených voličov:

xx

Počet zúčastnených voličov:

xx

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom:

xx

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:

xx

Počet platných hlasovacích lístkov:

xx

Počet neplatných hlasovacích lístkov:

xx

Priezvisko, meno a tituly kandidáta na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU:
Počet hlasov za odvolanie:

xx

Počet hlasov proti odvolaniu:

xx

Počet hlasov zdržiavam sa:

xx

Výsledok hlasovania o odvolaní z funkcie člena AS FEI STU:
Počet hlasov za odvolanie dosiahol/nedosiahol nadpolovičnú väčšinu
zúčastnených voličov. Na základe tohto výsledku je/nie je priezvisko, meno a tituly
odvolaný z funkcie člena AS FEI STU.
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Členovia komisie pre hlasovanie o odvolaní potvrdzujú svojimi podpismi platnosť
a správnosť protokolu.

Komisia pre hlasovanie o odvolaní:

Meno, priezvisko a titul, predseda komisie

................................
Podpis

Meno, priezvisko a titul, člen komisie

................................
Podpis

Meno, priezvisko a titul, člen komisie

................................
Podpis

V Bratislave, dňa xx. xx. xxxx
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