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Zásady volieb 

do Akademického senátu Technickej fakulty 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

 

 
Podľa § 8 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 I. 

Všeobecné ustanovenie 

Článok 1 

Volebný poriadok pre voľby do Akademického senátu Technickej fakulty 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

1. Tento volebný poriadok platí pre orgán akademickej samosprávy Akademický senát 

Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len AS TF 

SPU). 

2. Tento volebný poriadok upravuje: 

a) zásady voľby členov senátu AS TF SPU, 

b) voľby predsedu AS TF SPU, 

c) voľby podpredsedov, členov a predsedov komisií a tajomníka AS TF SPU.  

3. Volebný poriadok je v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom TF SPU 

a Rokovacím poriadkom AS TF SPU. 

 

 

Časť II. 

Členovia AS TF SPU a voľby do AS TF SPU 

Článok 2 

Členovia senátu a volebné právo 

1. AS TF SPU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce Technickej fakulty 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AO TF SPU). 

2. Funkcia člena AS TF SPU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 

prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 

3. Člen akademického senátu SPU môže byť súčasne členom AS TF SPU a člen AS TF 

SPU môže byť súčasne členom akademického senátu SPU. 

4. Voľby do AS TF SPU sú priame a uskutočňujú sa tajným hlasovaním. 

5. Členov AS TF SPU volia zo svojich radov členovia AO TF SPU. Voľby členov AS TF 

SPU sa konajú v rámci AO TF SPU. 

6. Právo voliť a byť volený do AS TF SPU má každý člen AO TF SPU.  

7. AS TF SPU má 15 členov, z toho je 5 študentov. 

8. Funkčné obdobie AS TF SPU sa začína dňom ustanovujúceho zasadnutia AS TF SPU 

a podpísaním sľubu zvolených členov AS TF SPU. 

9. Funkčné obdobie členov AS TF SPU je najviac štvorročné.  
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Článok 3 

Zánik členstva v AS TF SPU 

1. Členstvo v AS TF SPU zaniká (§ 26 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.): 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa Článku 2 ods.2, 

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO TF SPU, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AO TF SPU,  

e) skončením štúdia člena študentskej časti AS TF SPU, ak nepožiadal o pozastavenie 

členstva v AS TF SPU  podľa Článku 3 ods. 3,  

f) nezapísaním sa na štúdium  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; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní člena 

určuje Článok 19 Zásad volieb do AS TF SPU,  

j) smrťou člena. 

2. Funkčné obdobie členov AS TF SPU, ktoré uplynie v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“), sa skončí 

uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, 

ak technické podmienky neumožňujú zvoliť alebo vymenovať nových členov AS TF 

SPU. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný nový člen AS TF SPU, 

funkčné obdobie doterajšieho člena AS TF SPU uplynie dňom nasledujúcim po dni, 

v ktorom bol nový člen AS TF SPU zvolený. 

3. Člen študentskej časti AS TF SPU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 

programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať AS TF SPU 

o pozastavenie členstva v AS TF SPU. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po 

dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom 

AO TF SPU, za ktorú bol zvolený. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za 

neprítomného na rokovaní AS TF SPU. 

 

Článok 4 

Vyhlásenie volieb do AS TF SPU 

1. Voľby do AS TF SPU vyhlasuje predseda AS TF SPU najneskôr 21 dní pred dňom 

konania volieb. 

2. Termín a spôsob konania volieb určí predseda AS TF SPU. Voľby sa konajú v pracovný 

deň a volebná miestnosť musí byť pre voličov prístupná minimálne sedem hodín 

z pracovného času. 

3. Spôsob konania volieb môže byť prezenčný alebo elektronický. 

4. Uznesenie AS TF SPU o vyhlásení riadnych a opakovaných volieb musí byť zverejnené 

na webovom sídle TF SPU a na úradnej výveske AS TF SPU. 

 

Článok 5 

Volebné komisie 

1. Pre voľby do AS TF SPU sa zriaďuje: 

a) fakultná zamestnanecká volebná komisia (ďalej len FZVK), 
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b) fakultná študentská volebná komisia (ďalej len FŠVK). 

2. Členovia FZVK sú volení AS TF SPU tajným hlasovaním. Návrhy na členov FZVK 

dávajú členovia AS TF SPU. Na člena FZVK môže byť navrhnutý člen AS TF SPU, 

alebo člen AO TF SPU. 

3. V päťčlennej FZVK sú štyria zástupcovia fakulty zvolení AS TF SPU a piaty člen je 

delegovaný zástupca centrálnej univerzitnej volebnej komisie (ďalej len CUVK).  

4. FZVK si zo svojich členov zvolí tajným hlasovaním predsedu, ktorý vedie komisiu  

a zodpovedá za jej činnosť.  

5. FZVK koordinuje postup volieb do AS TF SPU, kontroluje dodržiavanie volebného 

poriadku a rieši prípadné nejasnosti súvisiace s voľbami. 

6. Na TF SPU sú zriaďované päťčlenné FŠVK zo študentskej časti AO TF SPU. Študentská 

časť AS TF SPU zabezpečí voľbu jednotlivých členov FŠVK.  

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 SPU zaniká: 

a) prijatím kandidatúry vo voľbách do AS TF SPU, 

b) vzdaním sa členstva vo volebnej komisii, 

c) odvolaním člena FZVK alebo FŠVK predsedníctvom AS TF SPU z dôvodu porušenia 

Zásad volieb, 

d) zánikom členstva v AO TF SPU. 

9. Na uvoľnené miesto vo volebnej komisii postupuje ďalší zvolený člen v poradí, alebo 

musí byť bezodkladne zvolený nový člen podľa Čl. 5 ods. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Zásad volieb 

do AS SPU. 

10. Pri hlasovaniach týkajúcich sa volebných komisií je potrebný: 

a) súhlas nadpolovičnej väčšiny členov AS TF SPU, pri voľbe členov FZVK a FŠVK, 

b) súhlas nadpolovičnej väčšiny členov volebnej komisie pri voľbe predsedu komisie na 

jej zasadnutí, 

c) súhlas nadpolovičnej väčšiny členov volebnej komisie pri rozhodovaní volebnej 

komisie. 

11. Členom volebnej komisie pre voľby do AS TF SPU zamestnávateľ umožňuje vykonávať 

činnosti spojené s touto funkciou počas pracovného času. 

12. Funkcia člena volebnej komisie pre voľby do AS TF SPU je čestná a nie je honorovaná. 

Článok 6 

Všeobecné zásady navrhovania kandidátov na funkciu člena AS TF SPU 

1. Kandidáta (-tov) do AS TF SPU navrhuje člen AO TF SPU alebo kolektív členov AO TF 

SPU.  

2. Právo navrhovať kandidáta na člena AS TF SPU za zamestnaneckú časť AO TF SPU má 

ktorýkoľvek člen alebo kolektív členov zamestnaneckej časti AO TF SPU, a to z členov 

zamestnaneckej časti AO TF SPU. 

Člen alebo kolektív členov zamestnaneckej časti AO TF SPU môže navrhnúť najviac 

troch kandidátov. 

3. Právo navrhovať kandidáta na člena AS TF SPU za študentskú časť AO TF SPU má 

ktorýkoľvek člen alebo kolektív členov študentskej časti AO TF SPU, a to z členov 

študentskej časti AO TF SPU. 

Člen alebo kolektív členov študentskej časti AO TF SPU môže navrhnúť najviac dvoch 

kandidátov. 

4. Kandidát do AS TF SPU môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS SPU.  
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Časť III. 

Priebeh volieb prezenčne 

Článok 7 

Navrhovanie kandidátov prezenčne 

1. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS TF SPU zamestnaneckej časti AO TF 

SPU sa odovzdajú predsedovi FZVK. 

2. Písomne spracované návrhy kandidátov do AS TF SPU študentskej časti AO TF SPU sa 

odovzdávajú predsedovi FŠVK. 

3. Platný návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko, titul, pracovisko, u študentov stupeň štúdia, ročník, študijný 

program a fakultu, 

b) meno a podpis navrhovateľa, 

c) písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou do AS TF SPU. 

 

Článok 8 

Zoznamy voličov 

1. Dekan TF SPU alebo ním poverené osoby najneskôr do sedem dní pred dňom konania 

volieb pripravia v elektronickej forme a spolu s vytlačenými kópiami odovzdajú 

predsedom FZVK a FŠVK: 

a) abecedný zoznam mien vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a iných 

pracovníkov fakulty s vysokoškolským vzdelaním (členov AO TF SPU), 

b) abecedné zoznamy mien študentov podľa študijných programov a ročníkov. 

2. FZVK a FŠVK skontroluje úplnosť zoznamov voličov. 

 

Článok 9 

Hlasovacie lístky 

1. FZVK vedená jej predsedom spracuje zoznamy navrhovaných kandidátov do AS TF SPU 

v zamestnaneckej časti. 

2. FŠVK vedená jej predsedom spracuje zoznamy navrhovaných kandidátov do AS TF SPU 

v študentskej časti. 

3. Hlasovací lístok obsahuje úplný, očíslovaný abecedný zoznam všetkých navrhnutých 

kandidátov pre príslušnú časť akademickej obce, ktorí prijali kandidatúru s uvedením 

priezviska, mena, titulov a pracoviska. Pri menách študentov je uvedený stupeň štúdia, 

ročník a študijný program. 

4. Každý hlasovací lístok bude podpísaný predsedom príslušnej volebnej komisie. 

 

Článok 10 

Organizačné zabezpečenie volieb 

1. FZVK zabezpečí najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zverejnenie zoznamu 

kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečí priebeh volieb do AS TF SPU 

v zamestnaneckej časti AO TF SPU. 

2. FŠVK zabezpečí najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zverejnenie zoznamu 

kandidátov a po technickej stránke organizačne zabezpečí priebeh volieb do AS TF SPU 

v študentskej časti AO TF SPU. 
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3. Príslušná volebná komisia je povinná vydať jeden hlasovací lístok každému členovi AO 

TF SPU, ktorý príde voliť a vydanie hlasovacieho lístka zaregistrovať v zozname voličov. 

Registrácia je podmienená preukázaním sa platným identifikačným dokladom 

obsahujúcim fotografiu. 

4. Vo volebnej miestnosti, alebo inak určenom priestore pre voľby, musí byť voličovi 

umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby volič mohol voliť tajne. 

5. Každý člen AO TF SPU môže dať svoj hlas najviac toľkým kandidátom, koľko má byť 

zvolených do AS TF SPU, zakrúžkovaním ich čísla na hlasovacom lístku. 

6. Hlasovací lístok upravený inak ako predpísaným spôsobom je neplatný. 

7. Voliči vhadzujú nimi upravené hlasovacie lístky do zapečatenej volebnej schránky 

umiestnenej na viditeľnom mieste vo volebnej miestnosti. Upravený lístok nemôže za 

voliča do schránky vhodiť iný volič a ani člen volebnej komisie. 

Článok 11 

Hlasovanie a sčítanie hlasov 

1. FZVK a FŠVK evidujú počet voličom vydaných hlasovacích lístkov a po skončení volieb 

zisťujú počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných voličmi. 

2. Na základe evidencie hlasovacích lístkov, FZVK a FŠVK rozhodnú o platnosti priebehu 

volieb príslušnej časti AS TF SPU v zmysle Čl. 10 Zásad volieb do AS TF SPU. 

3. Po sčítaní hlasov jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch, FZVK a FŠVK určia 

poradie kandidátov v jednotlivých častiach AS TF SPU (zamestnanecká časť a študentská 

časť) podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov určia poradie kandidátov 

žrebovaním. 

  

 

Časť IV. 

Priebeh volieb elektronicky 

Článok 12 

Navrhovanie kandidátov elektronicky 

1. Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v univerzitnom informačnom systéme 

(ďalej len UIS) v module e-voľby. Volebná komisia zhotoví podklady pre nastavenie 

návrhového kola v UIS.  

2. Po ukončení návrhového kola volebná komisia skontroluje platnosť hlasov návrhového 

kola a e-mailom osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. Navrhnuté osoby sa 

vyjadrujú k návrhu v termíne do 3 dní od zaslania e-mailu. V prípade, ak sa navrhovaný 

v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry. 

3. Volebná komisia odovzdá predsedovi AS TF SPU zoznam navrhnutých kandidátov, ktorí 

prijali kandidatúru. 

Článok 13 

Príprava elektronických volieb 

1. FZVK a FŠVK zhotovia podklady pre potreby nastavenia e-volieb v univerzitnom 

informačnom systéme (ďalej len UIS) podľa požiadaviek e-volieb v UIS. 

2. Pre každé e-voľby príslušná volebná komisia ustanovuje 3 typy správcov: 

a) Administrátor – založí e-voľby podľa dodaných podkladov. Je to fakultný alebo 

univerzitný integrátor s možnosťou zastupiteľnosti. 

b) Operátor – spúšťa alebo ukončuje hlasovanie vo voľbách, ktoré sú aktivované 

manuálne. 
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c) Skrutátor – tlačí volebný protokol. 

Tieto úlohy sa navzájom nevylučujú, môže ísť aj o jednu osobu.  

3. Podklady vytlačené a podpísané členmi volebnej komisie sa odovzdajú administrátorovi 

e-volieb v UIS. Administrátor podľa podkladov nastaví požadované parametre v Správe 

volieb UIS. Členovia volebnej komisie sú povinní kontrolovať nastavenie e-volieb v UIS 

vrátane kontroly zoznamu všetkých voličov. Prípadné nezrovnalosti doriešia 

s administrátorom e-volieb. 

 

Článok 14 

Priebeh elektronických volieb 

1. E-voľby v UIS sa začnú podľa zadefinovaného začiatku e-volieb v dodaných podkladoch. 

V okamihu spustenia e-volieb nie je možné meniť žiadne parametre e-volieb. Súčasne 

UIS vygeneruje každému voličovi informačný e-mail  o spustení e-volieb, kde je uvedený 

aj link, ktorý voliča presmeruje do agendy Portál voliča. V prípade, že volič nie je 

prihlásený do UIS, musí sa prihlásiť svojím loginom a heslom a až následne sa dostane 

do Portálu voliča. 

2. Volič v Portáli voliča označí kandidátov podľa parametra Počet možností hlasovania, 

môže označiť najviac určený počet alebo menej. 

3. V prípade nastavenia tajných e-volieb si môže volič zadať heslo, ktoré mu umožní po 

ukončení e-volieb skontrolovať svoje hlasovanie.  

4. Samotný úkon e-volieb je proces nevratný, nie je možné žiadnym spôsobom zrušiť 

hlasovací lístok.  

5. Po ukončení e-volieb má volebná komisia k dispozícii Volebný protokol, ktorý obsahuje 

všetky nastavené parametre volieb a výsledné poradie kandidátov.  

6. Príslušné volebné komisie potvrdia poradie kandidátov v jednotlivých častiach AS TF 

SPU (zamestnanecká časť a študentská časť) podľa počtu získaných hlasov a v prípade 

rovnosti hlasov určia poradie kandidátov žrebovaním. V prípade rovnosti hlasov po 

skončení e-volieb sa zobrazí pre skrutátora tlačidlo „Losovať výsledok“ a skrutátor môže 

previesť elektronické losovanie poradia kandidátov. 

 

Článok 15 

Uplatnenie elektronických volieb 

1. Elektronické voľby sú využiteľné pri voľbách členov AS TF SPU, pri voľbe predsedu AS 

TF SPU, podpredsedov AS TF SPU, členov a predsedov komisií AS TF SPU, tajomníka 

AS TF SPU a pri príslušných odvolaniach zvolených členov AS TF SPU.  

 

Časť V. 

Výsledky volieb, opakovanie volieb, odvolanie člena a doplňujúce voľby 

Článok 16 

Výsledky volieb 

1. Príslušné volebné komisie vyhodnotia výsledky volieb v deň volieb. 

2. Do AS TF SPU sú zvolení kandidáti v štruktúre podľa Čl. 2 ods.7 Zásad volieb do AS TF 

SPU, ktorí získali najvyšší počet hlasov. 

3. Pri rovnosti hlasov rozhoduje o zvolení kandidáta žreb. Žrebovanie uskutoční príslušná 

volebná komisia v zmysle Čl. 11 ods. 3 a v zmysle Čl. 14 ods. 6. 
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4. V prezenčných voľbách FZVK a FŠVK vyhotovia zápis 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 SPU, stručné stanovisko k priebehu volieb, mená 

a podpisy predsedu a členov volebných komisií. 

5. V elektronických voľbách si predsedovia FZVK a FŠVK vytlačia Volebný protokol, 

uvedú stručné stanovisko k priebehu volieb, mená a podpisy predsedu a členov 

volebných komisií. 

6. Výsledky volieb musia byť zverejnené na úradnej výveske AS TF SPU najneskôr 24 

hodín po ukončení volieb. 

7. Platné výsledky volieb následne oznámia príslušné volebné komisie členom AS TF APU 

na zasadnutí AS TF SPU, ktoré zvolá predseda FZVK bezodkladne najneskôr do 30 dní 

od konania volieb do AS TF SPU. 

8. Zápisy volebných komisií a všetky písomné doklady o priebehu volieb do AS TF SPU sú 

archivované v súlade s ustanoveniami registratúrneho poriadku. 

 

Článok 17 

Námietky a sťažnosti 

1. Každý člen AO TF SPU má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom 

volieb v príslušnej časti AO TF SPU, v ktorej má člen AO TF SPU volebné právo. 

Námietky sa podávajú v písomnej podobe predsedovi FZVK (zamestnanecká časť) resp. 

predsedovi FŠVK (študentská časť), najneskôr 24 hodín od zverejnenia výsledkov volieb. 

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po 

uplynutí lehoty na ich podávanie, sa neprihliada. 

2. Na základe námietok môžu príslušné volebné komisie svojím rozhodnutím: 

a) vyhlásiť voľby v príslušnej časti AO TF SPU za neplatné a vyhlásiť ich opakovanie 

v zmysle článku 18, 

b) zrušiť napadnutý výsledok volieb v príslušnej AO TF SPU voči niektorému 

kandidátovi/kandidátom, 

c) zmeniť znenie namietanej časti zápisnice FZVK alebo FŠVK, 

d) námietku zamietnuť. 

3. O oprávnenosti námietky rozhodne FZVK resp. FŠVK do 3 pracovných dní. Ich 

rozhodnutie je konečné.  

 

Článok 18 

Opakovanie volieb 

1. V prípade porušenia Zásad volieb sa voľby opakujú najneskôr 14 dní od rozhodnutia 

príslušnej volebnej komisie o opakovaní volieb.  

2. Na opakovanie volieb sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zásad volieb do AS TF SPU.  

 

 

Článok 19 

Odvolanie člena AS TF SPU 

1. Člena AS TF SPU môže odvolať tá časť AO TF SPU, ktorá ho zvolila.  

2. Návrh na odvolanie člena AS TF SPU (ďalej návrh na odvolanie) možno podať 

z dôvodov: 
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a) hrubého a opakovaného porušovania vnútorných predpisov TF alebo SPU, 

b) vážneho poškodenia záujmov TF alebo SPU. 

3. Návrh na odvolanie môže podať predseda AS TF SPU, Predsedníctvo AS TF SPU  na 

podnet člena AO TF SPU. Písomný návrh na odvolanie člena AS TF SPU sa doručuje 

predsedovi AS TF SPU. 

4. O návrhu na odvolanie rozhoduje AS TF SPU na svojom najbližšom zasadaní. V prípade 

schválenia návrhu na odvolanie vyhlási predseda AS TF SPU konanie o odvolaní člena. 

5. Konanie o odvolaní člena AS TF SPU riadi komisia zvolená AS TF SPU.   

6. O návrhu na odvolanie člena AS TF SPU hlasujú členovia AO TF SPU, v ktorej bol 

zvolený, tajným hlasovaním. Člen AS TF SPU je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje 

nadpolovičná väčšina členov príslušnej AO TF SPU. Ustanovenia Zásad volieb do AS TF 

SPU sa vzťahujú aj na konanie o odvolaní člena AS TF SPU. 

 

Článok 20 

Doplňujúce voľby 

1. Ak zaniklo členovi AS TF SPU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa Čl.3 

ods.1, písm. b) až j) zvolí príslušná časť AO TF SPU na uvoľnené miesto nového člena 

AS TF SPU. Funkčné obdobie novozvoleného člena  trvá do konca funkčného obdobia 

člena, ktorému členstvo zaniklo. 

2. Doplňujúce voľby v príslušnej časti AO TF SPU vyhlási predseda AS TF SPU 

najneskôr 3 mesiace od zaniknutia členstva člena AS TF SPU. 

3. Na doplňujúce voľby sa vzťahujú všetky ustanovenia podľa Článkov 4 – 18 Zásad 

volieb. 

 

Časť VI. 

Voľby predsedu AS TF SPU 

Článok 21 

Prvá voľba 

1. Voľbu predsedu AS TF SPU organizačne pripraví a jej priebeh zabezpečí predseda 

FZVK. 

2. Členovia AS TF SPU predkladajú predsedovi FZVK návrh kandidáta na predsedu AS TF 

SPU z členov na návrhovom liste.  

3. Rovnakým postupom je možné zvoliť predsedu AS TF SPU v e-voľbách a to aj 

v prípade, že bude rokovanie prebiehať prezenčnou formou.  

4. Voľba predsedu AS SPU sa uskutočňuje tajným hlasovaním označením jedného 

kandidáta. 

5. Predseda FZVK vyhlási za zvoleného toho kandidáta, ktorý v tajnom hlasovaní získa v 

prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov členov AS TF SPU. 

6. 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 všetci zahrnutí 

do druhého kola volieb ako kandidáti. 

7. Druhé kolo volieb sa uskutočňuje tajným hlasovaním označením jedného kandidáta. Ak 

niektorý z navrhnutých kandidátov získa v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 

členov AS TF SPU, predseda FZVK ho vyhlási za zvoleného. 

8. V prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov, uskutoční sa tretie kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja s najvyšším počtom 
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hlasov. Ak získajú rovnaký počet hlasov viacerí, sú všetci zahrnutí do tretieho kola volieb 

ako kandidáti. 

9. Tretie kolo volieb sa uskutočňuje tajným hlasovaním označením jedného kandidáta. Ak 

niektorý z navrhnutých kandidátov získa v treťom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov 

členov AS TF SPU, vyhlási ho predseda FZVK za zvoleného. 

10. V prípade, že ani jeden kandidát nezískal ani v treťom kole volieb nadpolovičnú väčšinu 

hlasov členov AS TF SPU, voľba predsedu AS TF SPU sa opakuje v druhej voľbe. 

Článok 22 

Druhá voľba 

1. Druhá voľba sa uskutočňuje v troch kolách rovnakým spôsobom ako prvá voľba.  

V druhej voľbe už nemôžu byť navrhovaní kandidáti z prvej voľby. 

2. Ak ani po druhej voľbe, konanej v troch kolách, nebol zvolený predseda AS TF SPU, 

nasleduje tretia voľba. 

Článok 23 

Tretia voľba 

1. Tretia voľba sa uskutočňuje v troch kolách rovnakým spôsobom ako prvá voľba.  

V tretej voľbe môžu byť navrhovaní aj kandidáti z prvej a druhej voľby. 

2. Pokiaľ predseda AS TF SPU nie je zvolený ani v tretej voľbe, FZVK rozpúšťa senát  

a vyhlasuje nové voľby do AS TF SPU, ktoré sa musia konať do 30 dní odo dňa 

nezvolenia predsedu AS TF SPU. 

 

 

Časť VII. 

Voľby podpredsedov, členov a predsedov komisií a tajomníka AS TF SPU 

Článok 24 

Voľba podpredsedov AS TF SPU 

1. Voľbu podpredsedov AS TF SPU organizačne pripraví a jej priebeh zabezpečí 

novozvolený predseda AS TF SPU. 

2. Členovia AS TF SPU zamestnaneckej časti a študentskej časti navrhnú zo svojich radov 

podpredsedov. AS TF SPU volí podpredsedov tajným hlasovaním. Navrhnutý kandidát 

na podpredsedu AS SPU potrebuje na zvolenie nadpolovičnú väčšinu hlasov členov AS 

TF SPU. 

3. V prípade, že navrhnutý kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov členov AS TF 

SPU, členovia senátu, zvolení za príslušnú časť AO TF SPU, predložia nový návrh 

a voľba sa opakuje. Na zvolenie podpredsedu AS TF SPU v opakovaných voľbách 

potrebuje kandidát  nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS SPU. 

4. Ak žiadny z kandidátov na podpredsedu AS TF SPU v opakovaných voľbách nezíska 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, rozhodne o jeho zvolení najvyšší počet hlasov získaných 

v opakovanej voľbe. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

 

Článok 25 

Voľba tajomníka AS TF SPU 

1. Na základe návrhu novozvoleného predsedu AS TF SPU volí senát tajným hlasovaním 

tajomníka AS TF SPU. Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

členov AS TF SPU. 
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2. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta za tajomníka AS TF SPU sa voľby 

opakujú. Do opakovaných volieb predseda AS TF SPU navrhne iného člena AS TF SPU. 

Tajomník je zvolený vtedy, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov členov AS TF SPU. 

3. Ak kandidát na tajomníka AS TF SPU v opakovaných voľbách nezíska nadpolovičnú 

väčšinu hlasov, tajomníkom AS TF SPU sa stáva kandidát, ktorý z prvej a opakovanej 

voľby získal vyšší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

 

Článok 26 

Voľba členov a predsedov komisií AS TF SPU 

1. AS TF SPU si zvolí verejným hlasovaním členov pracovných komisií v zmysle čl. 6 

Rokovacieho poriadku AS TF SPU. 

2. Každá komisia si následne navrhne zo svojich členov predsedu, ktorého zvolí tajným 

hlasovaním AS TF SPU. Predseda je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

členov AS TF SPU. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta sa voľby opakujú. 

3. Ak predseda komisie AS TF SPU nie je zvolený ani opakovanou voľbou, predsedom  

komisie AS TF SPU sa stáva kandidát, ktorý z prvej a opakovanej voľby získal vyšší 

počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

 

 

Časť VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 27 

Účinnosť 

1. Zrušujú sa: 

Zásady volieb do AS TF SPU  schválené AS TF SPU dňa 03.06.2014. 

Dodatok  č. 1 k  Zásadám volieb do AS TF SPU, schválený AS TF SPU dňa 12. 09. 2014 

Dodatok  č. 2 k  Zásadám volieb do AS TF SPU, schválený AS TF SPU dňa 09. 07. 2018 

2. Tieto Zásady volieb do AS TF SPU boli schválené AS TF SPU dňa 24.02.2021. Týmto 

dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

 

 

Za AS TF SPU v Nitre:    Za TF SPU v Nitre: 

 

 

 

 

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.   prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

predseda AS TF SPU v Nitre                   dekan TF SPU v Nitre 

 

 


