
 

 

 

  

 

 

Akademický senát FEI STU 

26.2.2019 

 

 Návrh na  aktualizáciu čl. 9 zásad volieb do AS FEI STU 

 

Predkladá:                  Ing. Radoslav Vargic, PhD. 
                                   predseda leg. komisie AS FEI STU  
 

Vypracoval:                legislatívna komisia AS FEI STU 
                                    
 
Zdôvodnenie:              Súčasná formulácia zániku členstva v AS FEI STU je nedostatočná 

a treba ju rozšíriť.  Aktuálna formulácia je uvedená v článku 9 dokumentu 
„Zásady volieb do AS FEI STU“. Táto formulácia sa odvoláva sa naspäť 
na  Zákon č. 131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách. Tento zákon však 
neošetruje všetky situácie a v §26 ods. 6 písm. i)  stanovuje, že členstvo 
v AS môže zaniknúť „odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; 
dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis 
fakulty [§ 33 ods. 2 písm. c)]“.  V § 33 ods. 2 sú uvedené  medzi týmito 
predpismi aj „c) zásady volieb do akademického senátu fakulty“ (a 
toto je zopakované aj v čl 5. štatútu FEI STU). Teda v Zásadách volieb do 
AS FEI STU by mali byť uvedené „dôvody odvolania a postup pri voľbe a 
odvolaní“. Tento návrh obsahuje navrhované znenie čl. 9 uvedeného 
dokumentu, ktoré má nahradiť staré znenie. 

 
 

Navrhovaný postup:    Navrhované znenie čl. 9 aj s prílohami  prejsť v rámci diskusie na 

zasadaní AS FEI STU a následne naštartovať pripomienkovací proces 

(pripomienky e-mailom zasielať leg. komisii AS FEI STU). Po spracovaní 

pripomienok  o návrhu hlasovať.  
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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% právoplatných 

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% právoplatných 

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. 

4) Dôvody, na základe ktorých môže byť člen AS FEI STU odvolaný z funkcie člena AS 

FEI STU: 

a) porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) porušenie platných vnútorných predpisov STU a FEI STU, 

c) nespokojnosť príslušnej časti akademickej obce FEI STU s jeho pôsobením v AS 

FEI STU. 

5) Na najbližšom zasadaní AS FEI STU:  

a) Ak návrh na odvolanie člena zo zamestnaneckej časti AS FEI STU podáva viac 

ako 50% právoplatných členov zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU 

príslušného pracoviska (volebný obvod), ktorí daného člena AS FEI STU volí, 

alebo návrh na odvolanie člena zo študentskej časti AS FEI STU podáva viac ako 

20% právoplatných 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 voľby na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU a termín 

konania daných volieb. 

7) AS FEI STU následne navrhne a schváli volebnú komisiu na odvolanie z funkcie člena 

AS FEI STU (ďalej len VKO). 
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a) VKO má troch členov z členov AS FEI STU, pričom odvolávaný člen AS FEI 

STU nemôže byť členom VKO. 

b) Pri odvolávaní člena zo zamestnaneckej časti AS FEI STU nemôže byť členom 

VKO člen AS FEI STU, ktorý je z toho istého pracoviska (volebného obvodu) ako 

je odvolávaný člen AS FEI STU. 

c) S návrhom na člena VKO 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), ktorí daného člena 

AS FEI STU volili. Člena študentskej časti AS FEI STU odvolávajú len členovia 

študentskej časti akademickej obce FEI STU. 

9) VKO si zo svojho stredu volí predsedu.  

10) VKO zabezpečuje prípravu volieb na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU a riadi 

priebeh volieb na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU.  

11) VKO minimálne 14 dní pred termínom konania volieb na odvolanie z funkcie člena AS 

FEI STU zverejní oznam o konaní volieb na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU, ktorý 

musí obsahovať: 

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

b) Termín konania volieb aj s časom začiatku a konca voľby. 

c) Miesto, v ktorej  sa bude konať voľba na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU. 

d) Priezvisko, meno a tituly odvolávaného z funkcie člena AS FEI STU. 

e) Dôvod odvolania s odôvodnením. 

12) Voľby na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU sa uskutočňujú 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“. 

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) Voľby na odvolanie člena AS FEI STU sú právoplatné ak sa volieb: 

a) pre odvolanie člena AS FEI STU zo zamestnaneckej časti zúčastní viac ako 50% 

právoplatných členov zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU 

príslušného pracoviska, z ktorého je odvolávaný člen AS FEI STU, 

b) pre odvolanie člena AS FEI STU zo študentskej časti zúčastní viac ako 20% 

právoplatných 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 VKO spočíta hlasy a vyhotoví protokol o výsledku volieb na 

odvolanie z funkcie člena AS FEI STU. Do 24 hodín VKO zverejní výsledky volieb na 

odvolanie z funkcie člena AS FEI STU a zašle protokol o výsledku volieb na odvolanie 

z funkcie člena AS FEI STU predsedovi AS FEI STU. 

17) Odvolávaný člen AS FEI STU  prestáva byť členom AS FE STU dňom volieb, na ktorých 

bol právoplatne odvolaný. 
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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  

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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OZNAM O KONANÍ VOLIEB 

NA ODVOLANIE Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU 
 
 

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

 

 

Voľby na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU sa budú 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 volebnej komisie  

  na odvolanie z funkcie člena AS FEI STU 
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HLASOVACÍ LISTOK 
pre voľby na odvolanie 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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PROTOKOL O VÝSLEDKU VOLIEB  

NA ODVOLANIE Z FUNKCIE ČLENA AS FEI STU 
 
 

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

 

Dátum konania volieb: ….......................................  

Čas konania volieb:      od …........... do.................. Miesto konania volieb: 

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

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 volieb na odvolanie 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. 

 
 

Členovia volebnej komisie potvrdzujú svojimi podpismi platnosť a správnosť protokolu.  
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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 

 
 


