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ZÁSADY VOLIEB
do Akademického senátu Technickej fakulty
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Podľa § 26 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ) sa
Akademický senát Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uzniesol na týchto
Zásadách volieb do Akademického senátu Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre:

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(ďalej len Zásady volieb) platia pre orgán akademickej samosprávy Akademický senát Technickej fakulty
(ďalej len AS TF ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len SPU).
(2) Tieto Zásady volieb upravujú:
a) voľby členov AS TF ,
b) voľby predsedu AS TF ,
c) voľby podpredsedov, predsedov komisií a tajomníka AS TF.
Zásady volieb sú v súlade so zákonom o VŠ, Štatútom TF SPU v Nitre a Rokovacím poriadkom AS TF SPU
v Nitre.

ČASŤ DRUHÁ
ČLENOVIA SENÁTU A VOĽBY DO AS TF
Článok 2
Členovia senátu a volebné právo
(1) Akademický senát TF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce TF SPU v Nitre (ďalej len AO TF).
(2) Funkcia člena AS TF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora
a tajomníka fakulty.
(3) Voľby do AS TF sú priame a uskutočňujú sa tajným hlasovaním.
(4) Členov AS TF volia zo svojich radov členovia akademickej obce TF.
(5) Právo voliť a byť volený do AS TF má každý člen akademickej obce TF.
(6) Akademický senát TF má 15 členov, z toho je 5 študentov.
(7) Funkčné obdobie AS TF je štvorročné a začína sa dňom ustanovujúceho zasadnutia AS TF a podpísaním
sľubu zvolených členov akademického senátu.
(8) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS TF je najviac štvorročné. Funkčné obdobie členov
študentskej časti AS TF je najviac dvojročné, začína sa dňom najbližšieho zasadnutia AS TF po zvolení člena
a podpísaním sľubu. Funkčné obdobie členov študentskej časti AS TF končí najneskôr v deň ukončenia
funkčného obdobia AS TF.
(9) Členstvo v AS TF zaniká (§ 26 ods. 6 zákona o VŠ)
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a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií vymenovaných v Čl. 2 ods. 2,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO TF,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS TF,
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS TF, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v AS TF podľa
Čl. 2 ods. 11,
f) nezapísaním sa na štúdium na TF 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,
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou podľa Čl. 13,
j) smrťou člena.
(10) Ak zaniklo členovi AS TF členstvo pred skončením funkčného obdobia konajú sa v zodpovedajúcej časti AS
TF doplňujúce voľby podľa Čl. 12.
(11) Člen študentskej časti AS TF, ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred
riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v AS TF. Členstvo sa pozastaví odo
dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane
členom študentskej časti AO TF, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo (§ 26 ods. 8 zákona o VŠ).
Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na rokovaní AS TF.

Článok 3
Vyhlásenie volieb do AS TF
(1) Voľby do AS TF vyhlasuje predseda AS TF najneskôr 21 dní pred dňom konania volieb. Voľby do
zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia najneskôr 10 dní pred ukončením funkčného obdobia senátu.
Voľby do študentskej časti AS TF sa uskutočnia najneskôr 10 dní pred ukončením funkčného obdobia
členov študentskej časti AS TF; ak toto pripadne na obdobie mimo semestra, voľby do študentskej časti AS
TF sa uskutočnia v inom termíne počas semestra, minimálne 10 dní od začiatku semestra.
(2) Termín a miesto konania volieb určí predseda AS TF. Voľby sa konajú v pracovný deň a volebná miestnosť
musí byť pre voličov prístupná minimálne sedem hodín z pracovného času.
(3) Uznesenie AS TF o vyhlásení volieb musí byť zverejnené na úradnej výveske AS TF.

Článok 4
Volebné komisie
(1) Pre voľby do AS TF sa zriaďujú:
a) fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK),
b) fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).
(2) FZVK, resp. FŠVK organizačne zabezpečuje priebeh volieb a kontroluje dodržiavanie Zásad volieb.
(3) Návrhy na členov FZVK dávajú členovia AS TF. Za člena FZVK môže byť navrhnutý člen AO TF.
(4) FZVK má päť členov, z toho sú štyria zástupcovia fakulty zvolení AS fakulty tajným hlasovaním a piaty člen
je vyslaný zástupca CUVK. Zástupca z CUVK vo FZVK je vždy z inej fakulty.
(5) FZVK si zo svojich členov zvolí tajným hlasovaním predsedu, ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť.
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(6) Voľbu členov FŠVK zabezpečuje Študentský parlament v spolupráci s AS TF. V každej FŠVK sú dvaja
zástupcovia akademickej obce I. stupňa štúdia, dvaja zástupcovia akademickej obce II. stupňa štúdia
a jeden zástupca akademickej obce III. stupňa štúdia.
(7) FŠVK si zo svojich členov zvolí tajným hlasovaním predsedu, ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť.
(8) Členstvo vo volebnej komisii pre voľby do AS TF zaniká:
a) prijatím kandidatúry vo voľbách do AS TF alebo AS SPU,
b) vzdaním sa členstva vo volebnej komisii,
c) odvolaním člena volebnej komisie predsedníctvom AS TF pre porušenie Zásad volieb,
d) zánikom členstva v akademickej obci TF.
(9) Funkčné obdobie FZVK je štvorročné, funkčné obdobie FŠVK je dvojročné.
(10) Na uvoľnené miesto vo volebnej komisii postupuje ďalší zvolený člen v poradí. Ak nie je náhradný člen
FZVK, nových kandidátov navrhne a schváli AS TF na svojom zasadnutí. Ak nie je náhradný člen FŠVK,
nových kandidátov navrhne a schváli ŠP TF.
(11) Členom volebnej komisie pre voľby do AS TF ich nadriadení umožnia vykonávať činnosti spojené s touto
funkciou počas pracovného času.

Článok 5
Navrhovanie kandidátov na členov AS TF
(1) Kandidáta resp. kandidátov do AS TF navrhujú členovia AO TF.
(2) Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce TF môže rovnocenne navrhnúť do AS TF kandidáta zo
zamestnaneckej časti akademickej obce TF.
(3) Každý člen študentskej časti akademickej obce TF môže rovnocenne navrhnúť do AS TF kandidáta zo
študentskej časti akademickej obce TF.
(4) Člen akademickej obce nemôže sám seba navrhnúť za kandidáta do AS TF. Ani individuálny návrh nesmie
byť anonymný.
(5) Kandidát do AS TF môže byť súčasne navrhnutý za kandidáta do AS SPU. S prijatím kandidatúry musí
navrhnutý vysloviť písomný súhlas.
(6) Písomne spracované návrhy kandidátov do AS TF zamestnaneckej časti akademickej obce TF sa odovzdajú
predsedovi FZVK.
(7) Písomne spracované návrhy kandidátov do AS TF študentskej časti akademickej obce TF I., II. a III. stupňa
štúdia sa odovzdávajú predsedovi FŠVK.

Článok 6
Zoznamy voličov
(1) Dekanát TF najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb pripraví zoznamy voličov v elektronickej forme
a spolu s vytlačenými kópiami odovzdá predsedovi FZVK, resp. FŠVK:
a) abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a iných pracovníkov
s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú zaradení na fakulte,
b) abecedný zoznam študentov na I., II. a III. stupni štúdia.
(2) FZVK a FŠVK skontroluje správnosť zoznamov voličov.
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Článok 7
Hlasovacie lístky
(1) Zhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečí FZVK a FŠVK.
(2) Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých navrhnutých kandidátov pre
príslušnú časť akademickej obce.
(3) Hlasovacie lístky sú zhotovené pre:
a) zamestnaneckú časť akademickej obce,
b) študentskú časť akademickej obce.
(4) Príslušná volebná komisia je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi akademickej obce, ktorý
príde voliť a vydanie hlasovacieho lístka zaregistrovať.
(5) Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac toľkým kandidátom, koľko má byť v danej časti
akademického senátu zvolených do AS TF, zakrúžkovaním ich čísla na hlasovacom lístku.
(6) Hlasovací lístok upravený inak ako predpísaným spôsobom je neplatný.

Článok 8
Harmonogram konania a organizačné zabezpečenie volieb
(1) FZVK vedená jej predsedom, spracuje v abecednom poradí zoznamy kandidátov do AS TF, zabezpečí včasné
zverejnenie zoznamu kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb
v zamestnaneckej časti akademickej obce na fakulte.
(2) FŠVK vedená jej predsedom, spracuje abecedný zoznam kandidátov do AS TF, zabezpečí včasné zverejnenie
zoznamu kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečuje priebeh volieb v študentskej časti
akademickej obce na fakulte.
(3) Vo volebnej miestnosti, alebo inak určenom priestore pre voľby, musí byť umožnená úprava hlasovacích
lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne.
(4) Volič zamestnaneckej časti AO TF preukáže svoju totožnosť prítomným členom FZVK preukazom
zamestnanca SPU, volič študentskej časti AO TF preukáže svoju totožnosť študentským preukazom, alebo
výkazom o štúdiu (indexom).
(5) Príslušná volebná komisia zaregistruje voliča a vydá mu hlasovací lístok.
(6) Volič na hlasovacom lístku označí kandidátov podľa Čl. 7 ods. 5 Zásad volieb do AS TF.

Článok 9
Hlasovanie a sčítanie hlasov
(1) Hlasuje sa hlasovacími lístkami, na ktorých sú v každej skupine zoradení kandidáti v abecednom poradí
s uvedením priezviska, mena, titulov a pracoviska. Pri menách študentov je uvedený stupeň a rok štúdia.
(2) FZVK a FŠVK evidujú počet voličom vydaných hlasovacích lístkov a po skončení volieb zisťujú počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi.
(3) Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch, FZVK a FŠVK určia poradie kandidátov
v jednotlivých častiach AS TF (zamestnanecká a študentská časť AS) podľa počtu získaných hlasov;
v prípade rovnosti hlasov, určia poradie kandidátov žrebovaním.
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Článok 10
Vyhodnotenie výsledkov volieb
(1) Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb.
(2) Do AS TF sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
(3) Pri rovnosti hlasov rozhoduje o zvolení kandidáta žreb. Žrebovanie uskutoční príslušná volebná komisia.
(4) Príslušná volebná komisia urobí o priebehu volieb zápis potvrdený podpismi všetkých jej členov. Členovia
volebnej komisie podpismi potvrdzujú platnosť volieb.
(5) FZVK a FŠVK v zápise o priebehu volieb uvedú dátum a miesto konania volieb, počet oprávnených voličov,
počet vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov, počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
zoznam kandidátov s vyznačením zvolených členov AS TF, stručné stanovisko o priebehu volieb, mená
a podpisy predsedu a členov volebných komisií.
(6) Zápisnica o priebehu volieb musí byť zverejnená na úradnej výveske AS TF najneskôr 24 hodín po ukončení
volieb.
(7) Zápisy volebných komisií a všetky písomné doklady o priebehu volieb do AS TF sa archivujú najmenej dve
nadväzujúce funkčné obdobia.
(8) Platné výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS TF zverejní predseda FZVK na ustanovujúcom zasadnutí
AS TF, ktoré zvolá predseda FZVK najneskôr 30 dní od konania volieb do AS TF.
(9) Platné výsledky volieb do študentskej časti AS TF zverejní predseda FŠVK na ustanovujúcom, resp.
najbližšom zasadnutí AS TF.

Článok 11
Opakovanie volieb
(1) Voľby sa opakujú v prípade porušenia Zásad volieb najneskôr 14 dní od rozhodnutia o opakovaní volieb.
(2) Podnet na opakovanie volieb môže dať predseda FZVK alebo FŠVK na základe námietky zo strany člena
zodpovedajúcej časti AO prijatej v písomnej forme najneskôr 24 hodín po zverejnení výsledkov volieb.
O oprávnenosti požiadavky na opakovanie volieb rozhodne FZVK do 3 pracovných dní. Termín
opakovaných volieb určí predseda FZVK.
(3) Na opakované voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb.

Článok 12
Doplňujúce voľby
(1) Ak zaniklo členovi AS TF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa Čl. 2, ods. 9, zvolí
zodpovedajúca časť AO TF na uvoľnené miesto nového člena AS TF, ktorého funkčné obdobie trvá do
konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
(2) Doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej obce TF vyhlási predseda AS TF najneskôr 3 mesiace od
zaniknutia členstva člena AS TF. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia Zásad volieb.

Článok 13
Odvolanie člena AS TF
(1) Odvolať člena AS TF môže tá časť akademickej obce, ktorá ho zvolila. Dôvody na odvolanie člena:
a) závažné neplnenie povinností člena AS TF,
b) hrubé a opakované porušovanie vnútorných predpisov TF alebo SPU,
7
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c) vážne poškodenie záujmov TF alebo SPU.
(2) Návrh na odvolanie člena AS TF môže podať AS TF alebo časť akademickej obce, ktorá člena zvolila. AS TF
návrh na odvolanie člena AS TF preskúma na najbližšom zasadnutí. V prípade schválenia návrhu na
odvolanie predseda AS TF vyhlási konanie o odvolaní člena.
(3) Konanie o odvolaní člena AS TF riadi komisia zvolená AS TF.
(4) O návrhu na odvolanie člena AS TF hlasujú členovia akademickej obce, v ktorej bol zvolený, tajným
hlasovaním. Člen AS TF je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina členov príslušnej
akademickej obce. Ustanovenia Zásad volieb sa vzťahujú aj na konanie o odvolaní člena AS TF.

ČASŤ TRETIA
VOĽBY PREDSEDU AS TF
Článok 14
Prvá voľba
(1) Voľbu predsedu AS TF organizačne pripraví a jej priebeh zabezpečí predseda FZVK.
(2) Členovia AS TF predkladajú návrhy kandidátov na predsedu AS TF zo zamestnaneckej časti AS TF. Voľby sa
uskutočňujú tajným hlasovaním tak, že na hlasovacom lístku, kde budú uvedení navrhnutí kandidáti,
zakrúžkuje člen AS TF jedného kandidáta. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov v tajnom hlasovaní získa
v prvom kole nadpolovičnú väčšinu zvolených členov AS TF, vyhlási ho predseda FZVK za zvoleného.
(3) V prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa
druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký
počet hlasov viacerí, sú aj títo zahrnutí do druhého kola volieb ako kandidáti.
(4) Druhé kolo volieb sa uskutočňuje tajným hlasovaním zakrúžkovaním jedného kandidáta. Ak niektorý
z navrhnutých kandidátov získa v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS TF, vyhlási
ho predseda FZVK za zvoleného.
(5) V prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa
tretie kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký
počet hlasov viacerí, sú aj títo zahrnutí do tretieho kola volieb ako kandidáti.
(6) Tretie kolo volieb sa uskutočňuje tajným hlasovaním zakrúžkovaním jedného kandidáta. Ak niektorý
z navrhnutých kandidátov získa v treťom kole nadpolovičnú väčšinu zvolených členov AS TF, vyhlási ho
predseda FZVK za zvoleného.
(7) V prípade, že ani jeden kandidát nezískal ani v treťom kole volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených
členov AS, voľba predsedu AS sa opakuje v druhej voľbe.

Článok 15
Druhá voľba
(1) Druhá voľba sa uskutočňuje v troch kolách podobným spôsobom ako prvá voľba. V druhej voľbe nemôžu
byť navrhovaní kandidáti z prvej voľby.
(2) Ak ani po druhej voľbe, konanej v troch kolách, nebol zvolený predseda AS TF, nasleduje tretia voľba.

Článok 16
Tretia voľba
(1) Tretia voľba sa uskutočňuje v troch kolách podobným spôsobom ako prvá voľba. V tretej voľbe nemôžu byť
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navrhovaní kandidáti z prvej a druhej voľby.
(2) Pokiaľ predseda AS TF nie je zvolený ani v tretej voľbe, predseda FZVK rozpúšťa senát a vyhlasuje nové
voľby do AS TF, ktoré sa musia konať do 30 dní odo dňa nezvolenia predsedu AS TF.

ČASŤ ŠTVRTÁ
VOĽBY PODPREDSEDOV, PREDSEDOV KOMISIÍ A TAJOMNÍKA AS TF
Článok 17
Voľba podpredsedov AS TF
(1) Členovia AS TF navrhnú zo svojich radov podpredsedov. AS TF následne zvolí tajným hlasovaním dvoch
podpredsedov tak, aby jeden podpredseda bol zo zamestnaneckej časti a jeden zo študentskej časti.
Navrhnutí kandidáti na podpredsedu potrebujú na zvolenie nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov
AS.
(2) V prípade, že navrhnutý kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS TF, členovia
senátu predložia nový návrh a voľba sa opakuje. Na zvolenie podpredsedu AS TF v opakovaných voľbách
potrebuje kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS TF.
(3) Ak podpredseda AS TF nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne o podpredsedovi AS TF medzi
dvoma navrhnutými kandidátmi, vyšší počet hlasov v tajných voľbách.

Článok 18
Voľba predsedov komisií AS TF
(1) AS TF si zvolí verejným hlasovaním členov štyroch pracovných komisií: legislatívnej, pedagogickej,
ekonomickej komisie a komisie pre rozvoj TF.
(2) Komisie si následne navrhnú zo svojich členov predsedu, ktorého zvolí verejným hlasovaním AS TF.
Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS TF. V prípade nezvolenia
navrhovaného kandidáta sa voľby opakujú.
(3) Ak predseda komisie AS TF nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne o predsedovi komisie AS TF
medzi dvoma navrhnutými kandidátmi vyšší počet hlasov v tajných voľbách.

Článok 19
Voľba tajomníka AS TF
(1) Na základe návrhu predsedu AS TF volí senát tajným hlasovaním tajomníka AS. Tajomník je zvolený vtedy,
ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov zvolených členov AS TF.
(2) V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta za tajomníka AS TF sa voľby opakujú. Do opakovaných
volieb predseda AS TF navrhne iného člena AS TF. Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu
hlasov zvolených členov AS TF.
(3) Ak tajomník AS TF nie je zvolený ani opakovanou voľbou, rozhodne o tajomníkovi AS TF medzi dvoma
navrhnutými kandidátmi vyšší počet hlasov v tajných voľbách.
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ČASŤ PIATA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Zrušovacie ustanovenie
(1) Rušia sa Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre schválené 11. januára 2011.

Článok 21
Účinnosť
(1) Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre boli schválené Akademickým
senátom TF SPU v Nitre dňa 3. júla 2014. Týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.

V Nitre, dňa 3. júla 2014

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., v.r.
predsedníčka AS TF SPU v Nitre
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