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ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU STROJNÍCKEJ 

FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty UNIZA (ďalej AS SjF) 
v súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov s Rokovacím poriadkom AS SjF tvoria základné pravidlá pre 
prácu AS SjF. Zásady volieb do AS SjF sú základným pravidlom pre kreovanie AS SjF 
a jeho orgánov. 

(2) Technicky a organizačne voľby členov AS SjF, predsedníctva AS SjF, komisií AS SjF,  
ako aj všetky hlasovania v priebehu rokovaní AS SjF zabezpečuje Volebná 
a mandátová komisia AS SjF (ďalej VMK). VMK tiež zisťuje, či je pri každom hlasovaní 
AS SjF uznášania schopný (§3 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS SjF). 

(3) Voľby do AS SjF nemusia prebiehať paralelne v zamestnaneckej aj študentskej časti 
vzhľadom na častú obmenu senátorov študentskej časti, čo je dané trojstupňovým 
štúdiom. V študentskej časti AS SjF sa robia v prípade potreby doplňujúce voľby po 
ukončení štúdia členov senátu na príslušnom stupni. Postupuje sa podľa zásad volieb 
do AS SjF. 

(4) Študentská časť AS SjF sa dopĺňa po skončení štúdia študentských zástupcov 
v senáte podľa §6 ods. 11 zásad volieb do AS SjF. 

(5) VMK má predsedu a najmenej päť členov, pričom dvaja členovia VMK sú zo 
študentskej časti AS SjF. 

(6) Pri zabezpečovaní volieb a hlasovaní na rokovaniach AS SjF musí byť prítomná aspoň 
polovica členov VMK. V opačnom prípade AS SjF zvolí pre konkrétne zasadnutie AS 
SjF ďalších členov, tak aby ich počet bol najmenej 3. 

(7) Ak niektorému členovi VMK zanikne členstvo v AS SjF (§2 ods. 10 Rokovacieho 
poriadku AS SjF), AS SjF na najbližšom zasadnutí voľbou doplní VMK na plný počet 
z členov príslušnej časti AS SjF.  

(8) Ustanovenia ods. 7 sa primerane týkajú aj ostatných komisií AS SjF. 
(9) Iniciovať odvolanie člena AS SjF môže AS SjF, ak dotyčný člen AS SjF závažným 

spôsobom porušuje pracovnú disciplínu, ak sa nezúčastňuje práce AS SjF bez 
závažných dôvodov. Odvolanie môže iniciovať tiež príslušná časť AO (vrátane AO 
jednotlivého pracoviska SjF, ak ide o člena AS SjF zvoleného na danom pracovisku 
v 1. stupni volieb) formou petície, ak najmenej ¼ príslušnej časti AO SjF požiada 
o hlasovanie o odvolaní člena AS SjF.  

(10) Odvolať člena AS SjF z funkcie člena AS SjF môže iba príslušná časť AO SjF tajným 
hlasovaním. Ak bol dotyčný člen zvolený v 1. stupni volieb na konkrétnom pracovisku, 
môže byť odvolaný tajným hlasovaním na príslušnom pracovisku a toto pracovisko 
zvolí nového člena AS SjF. Organizačne zabezpečuje tajné hlasovanie o odvolaní 
člena AS SjF VMK, resp. čiastková volebná komisia príslušného pracoviska SjF 
v spolupráci s VMK AS SjF. 
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§ 2 
Volebné komisie 

 
(1)  S predstihom aspoň 5 mesiacov pred ukončením funkčného obdobia AS SjF začne 

VMK AS SjF prípravu volieb do AS SjF. V ostatných prípadoch (§2 ods. 7, 9 
Rokovacieho poriadku AS SjF) VMK začne konať bez zbytočných prieťahov. VMK 
predloží na najbližšie zasadnutie AS SjF na schválenie harmonogram volieb a spôsob 
ich konkrétneho organizačného zabezpečenia. 

(2)  VMK zorganizujú voľbu najmenej trojčlenných čiastkových volebných komisií pre voľby 
do zamestnaneckej časti AS SjF na akademických pracoviskách (katedrách), 
výskumných pracoviskách a dekanáte a pre voľby do študentskej časti AS SjF v 
spolupráci s doterajšími členmi AS SjF z príslušného pracoviska resp. stupňa štúdia. 

(3)  Akademický senát SjF si zvolí pomocné a poradné orgány (komisie): 
a) Volebnú a mandátovú komisiu (predseda a najmenej 5 členov, z toho 2 zo 

študentskej časti AS SjF), 
b) Legislatívnu komisiu (predseda a najmenej 4 členovia, z toho aspoň 1 zo 

študentskej časti AS SjF), 
c) Komisiu pre rozpočet a hospodárenie SjF (predseda a najmenej 4 členovia, z toho 

aspoň 1 zo študentskej časti AS SjF), 
d) ďalšie komisie podľa aktuálnej potreby, 
e) predsedov poradných orgánov (komisií) volí AS SjF. 

 
§ 3 

Voľby členov zamestnaneckej časti AS SjF 
 
(1) Právo voliť majú všetci členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Strojníckej 

fakulty UNIZA (ďalej AO SjF). 

(2)  Volený môže byť každý člen zamestnaneckej časti AO SjF za predpokladu, že so 
svojou voľbou súhlasí.  

(3)  Počet členov zamestnaneckej časti AS SjF je 20. Každé pracovisko musí mať v AS 
SjF aspoň jedného zástupcu. Zamestnanecká časť AS SjF je volená členmi 
zamestnaneckej časti AO SjF. 

(4)  Voľby sa organizujú v dvoch stupňoch. V 1. stupni každé akademické pracovisko 
(katedry, dekanát, VP) priamo volí 1 člena AS SjF zo svojich členov (priama voľba) a 
navrhuje kandidátov spomedzi všetkých členov zamestnaneckej časti AO SjF. V 2. 
stupni sa volí spomedzi kandidátov navrhnutých v 1. stupni taký počet členov AS SjF, 
aký je potrebný do plného stavu v zamestnaneckej časti AS SjF (§2 ods.3 Štatútu AS 
SjF). 

(5) Každý volič v 1. stupni volí jedného kandidáta v priamej voľbe a navrhuje jedného 
kandidáta do 2. stupňa volieb. V 2. stupni volí počet kandidátov podľa počtu 
uvedeného v poučení na hlasovacom lístku.  

(6) Voľby kandidátov sú tajné. 

 
§ 4 

Priebeh volieb členov zamestnaneckej časti AS SjF 
 
(1) VMK oboznámi svoje čiastkové volebné komisie s ich povinnosťami. 
(2) Čiastkové volebné komisie organizujú, každá na svojom pracovisku, 1. stupeň volieb. 

Pre voľby pripravia hlasovacie lístky pre priamu voľbu označené názvom „priama 
voľba“, lístky pre návrh kandidáta do 2. stupňa volieb označené názvom „návrh 
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kandidáta do druhého stupňa volieb“ a zoznam voličov zo svojho pracoviska. Voliči na 
hlasovacom lístku pre priamu voľbu označia jedno meno a na lístok  pre návrh 
kandidáta do 2. stupňa volieb vpíšu meno jedného člena zamestnaneckej časti 
akademickej obce z ľubovoľného pracoviska SjF ŽU v Žiline a na zozname voličov z 
pracoviska podpisom potvrdia účasť na voľbe. 

(3) 1. stupeň volieb na pracovisku je platný, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina 
členov akademickej obce príslušného pracoviska. 

(4) Hlasovacie lístky v 1. stupni volieb sú neplatné, ak sú na nich označené dve a viac 
mien, alebo ak sú neoznačené.  

(5) Za zvoleného člena AS SjF v 1. stupni je považovaný kandidát, ktorý získal 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov pre priamu voľbu z celkového počtu 
odovzdaných hlasovacích lístkov. Ak v prvom kole 1. stupňa nikto nezískal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola prvostupňových volieb 
najmenší možný počet kandidátov, ktorí dosiahli najviac hlasov. Pri rovnosti hlasov 
v druhom kole voľby sa po rozprave 1. stupeň volieb opakuje najviac dva krát. 
V treťom kole je pre zvolenie člena AS SjF z daného pracoviska postačujúca prostá 
väčšina získaných hlasov. Ak aj v treťom kole dôjde k rovnosti počtu hlasov, bude 
zástupca pracoviska určený z kandidátov s rovnakým (najvyšším) počtom získaných 
hlasov losovaním. Do 2. stupňa volieb sú automaticky navrhnutí  nezvolení kandidáti z 
prvého stupňa volieb na danom pracovisku, ako aj kandidáti navrhnutí na lístkoch 
označených názvom „návrh kandidáta do druhého stupňa volieb“. Navrhnutí kandidáti 
musia so svojou kandidatúrou vyjadriť písomný súhlas. 

(6) Čiastkové volebné komisie vyhotovia o priebehu a výsledku 1. stupňa volieb zápis, 
ktorý spolu s podpísaným zoznamom voličov a hlasovacími lístkami a návrhmi 
kandidátov v nezalepenej obálke doručia VMK. Súčasťou zápisu musí byť aj písomný 
súhlas s voľbou zvoleného člena AS SjF v priamej voľbe a súhlas s kandidatúrou 
navrhnutých kandidátov z príslušného pracoviska do 2. stupňa volieb. VMK 
prekontroluje správnosť a predseda VMK ju potvrdí podpísaním zápisu, zoznamu 
voličov pre 1. stupeň volieb, obálku zalepí a podpíše.  

(7) Podľa výsledku 1. stupňa volieb VMK overí súhlas zvolených členov AS SjF a 
navrhnutých kandidátov do 2. stupňa volieb s ich voľbou, alebo kandidatúrou a zostaví 
zoznam kandidátov pre 2. stupeň volieb. 

(8)  AS SjF určí čas a miesto konania 2. stupňa volieb a spolu so zoznamom kandidátov 
ho zverejní aspoň týždeň pred termínom volieb. 

(9) VMK pripraví hlasovacie lístky v abecednom poradí podľa priezviská s priradením 
poradového čísla, priezviska, mena, titulov a pracoviska kandidáta ako aj poučenia 
o spôsobe voľby, pripraví zoznamy voličov a organizuje vlastný priebeh volieb. Pri 
príprave volieb môže požiadať o administratívnu pomoc tajomníka SjF, pri vlastnej 
organizácii volieb aj členov čiastkových volebných komisií. 

(10) Voľby v 2. stupni volieb volič realizuje zakrúžkovaním poradových čísel volených 
kandidátov v počte rovnom počtu, ktorý je uvedený v poučení na hlasovacom lístku. 
Hlasovací lístok je neplatný, ak je upravený iným spôsobom, alebo ak počet 
zakrúžkovaných kandidátov je menší či väčší ako určený. 

(11)  Po skončení volieb VMK vyhodnotí voľby. Počet právoplatne zvolených členov 
zamestnaneckej komory AS SjF v 1. stupni doplní zvolenými kandidátmi v 2. stupni v 
poradí podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na poslednom 
postupujúcom mieste v 2. stupni volieb do AS SjF bude výsledné poradie kandidátov 
určené losovaním. 

(12) O priebehu a výsledkoch volieb zostaví VMK zápis a všetky materiály volieb odovzdá 
predsedovi AS SjF ihneď po jeho zvolení k archivovaniu počas celého funkčného 
obdobia AS SjF. 

 

§ 5 
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Voľby členov študentskej časti AS SjF 
 
(1) Právo voliť majú všetci členovia študentskej časti akademickej obce Strojníckej fakulty 

ŽU (ďalej AO SjF). 
(2) Počet členov v študentskej časti AS SjF je 10. V študentskej časti AS SjF majú  

zastúpenie študenti všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Študentská časť 
AS SjF je volená študentskou časťou AO SjF. 

(3) Volení môžu byť všetci členovia študentskej časti AO SjF za predpokladu, že so 
svojou kandidatúrou vyjadrili písomný súhlas. 

(4) Voľby sa organizujú takým spôsobom, aby v študentskej časti AS SjF boli zástupcovia 
všetkých troch stupňov, pričom každý stupeň štúdia musí mať aspoň jedného 
zástupcu v študentskej časti AS SjF. 

(5) Keďže študenti jednotlivých stupňov štúdia pravidelne odchádzajú, robia sa počas 
funkčného obdobia senátu v študentskej časti AS SjF v prípade potreby doplňujúce 
študentské voľby, v ktorých si študenti zvolia chýbajúcich zástupcov. 

(6) Člen študentskej časti AS SjF, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie 
členstva v AS SjF. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho 
skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom 
študentskej časti akademickej obce SjF, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Počas 
pozastaveného členstva sa považuje za neprítomného na rokovaní. 
 

 
§ 6 

Priebeh volieb členov študentskej časti AS SjF 
 
(1) Voľby do študentskej komory sa organizujú jednorazovo. 
(2) Volebná komisia pre voľby členov študentskej časti AS SjF pripraví kandidačné lístky a 

oznámi vopred študentom týždeň, počas ktorého si záujemcovia môžu podať 
kandidačné lístky zverejneným členom čiastkovej volebnej komisie. Na kandidačnom 
lístku bude uvedené meno, študijná skupina, stupeň štúdia (prvý = bakalárske, druhý = 
inžinierske, tretí = doktorandské), podpis kandidáta a rovnaké údaje aspoň štyroch 
navrhovateľov, ktorí sú členmi študentskej časti AO SjF a sami nebudú kandidovať a 
čas podania, potvrdený členom volebnej komisie, ktorý kandidačný lístok prijal. 

(3) Volebná komisia vylúči neplatné kandidačné lístky a zostaví spoločný zoznam 
kandidátov s poradovými číslami v poradí podľa času podania kandidačného lístka. 

(4) V spoločnom zozname kandidátov pre všetky tri stupne štúdia sú kandidáti rozdelení 
do troch skupín podľa stupňa štúdia. Každá skupina je označená názvom príslušného 
stupňa štúdia. Poradie kandidátov v každej skupine určuje poradové číslo pridelené v 
čase podania kandidačného lístka. 

(5) Volebná komisia určí čas a miesto konania volieb a zverejnia ho spolu so zoznamom 
kandidátov minimálne týždeň pred termínom konania volieb. 

(6)  Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky (s uvedením príslušnosti kandidáta do 
stupňa štúdia, poradového čísla, priezviska, mena a študijnej skupiny, ako aj poučenia) 
pre všetky stupne štúdia a zoznamy študentov denného vysokoškolského štúdia podľa 
stupňa štúdia a študijných skupín. 

(7) Na hlasovacom lístku sú mená kandidátov v jednotlivých skupinách podľa stupňa 
štúdia usporiadané v abecednom poradí, pričom číslovanie ich poradového čísla 
začína číslom 1 pri prvom mene v prvej skupine, postupne sa zvyšuje po meno 
posledného kandidáta v tejto skupine a potom číslovanie pokračuje bez prerušenia, od 
prvého mena kandidáta v druhej skupine až po meno posledného kandidáta v tretej 
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skupine. Poradové číslo posledného kandidáta v tretej skupine sa v tom prípade bude 
rovnať počtu mien kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.  

(8)  Volič realizuje voľbu zakrúžkovaním poradových čísel kandidátov v počte, ktorý je 
uvedený v poučení na hlasovacom lístku, pričom pre každý stupeň štúdia musí voliť 
aspoň jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak je upravený iným spôsobom, 
alebo ak počet zakrúžkovaných kandidátov je menší či väčší ako určený.  

(9) Po skončení volieb volebná komisia voľby vyhodnotí. Zostaví zoznamy zvolených 
členov študentskej časti AS SjF v poradí podľa počtu získaných hlasov. Pri rovnosti 
hlasov na v poradí poslednom postupovom mieste rozhoduje nižší ročník štúdia. 
V prípade, že kandidáti s rovnakým počtom hlasov budú v rovnakom ročníku štúdia, 
bude sa o postupe jedného z nich rozhodovať losovaním. Za zvolených členov 
študentskej časti AS SjF sú potom považovaní kandidáti, ktorí v zostavenom poradí 
naplnia určený počet členov študentskej časti AS SjF.  

(10) O priebehu a výsledkoch volieb zostaví volebná komisia zápis, ktorý spolu so všetkými 
materiálmi volieb odovzdá VMK. VMK po kontrole zápisu a materiálov volieb tieto 
odovzdá predsedovi AS SjF ihneď po jeho zvolení k archivovaniu počas celého 
funkčného obdobia. 

(11) V prípade ukončenia štúdia členov študentskej časti AS SjF sa konajú doplňujúce 
voľby do študentskej časti senátu. Tieto doplňujúce voľby technicky zabezpečuje 
študentská časť AS po predchádzajúcom schválení predsedom AS SjF. VMK dohliada 
na organizačné záležitosti. 

(12) V prípade doplňujúcich volieb je potrebné dbať na to, aby v ŠK AS SjF bolo zastúpenie 
minimálne jedného zástupcu z každého stupňa štúdia. 

 

§ 7 
Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

(1) Na základe výsledkov volieb podľa § 4 a § 6 vyhlási volebná komisia AS SjF UNIZA 
celkový výsledok volieb nasledovne :  

a) členmi zamestnaneckej časti AS SjF UNIZA sa stávajú dvadsiati kandidáti podľa 
výsledkov volieb určených § 3 a § 4, 

b) členmi študentskej časti AS SjF UNIZA sa stávajú desiati kandidáti podľa výsledkov 
volieb určených § 5 a § 6. 

(2) Volebná komisia AS SjF UNIZA zverejní zoznam zvolených členov AS SjF UNIZA 
podľa ods. (1). Zoznam zvolených členov AS SjF je zverejnený na úradnej tabuli na 
dekanáte SjF, na úradných tabuliach jednotlivých pracovísk SjF a na vrátnici vestibulu 
SjF. 

(3) Predseda AS SjF, ktorého funkčné obdobie končí, zvolá v lehote do dvanásť týždňov 
od vyhlásenia volieb ustanovujúce zasadnutie AS SjF UNIZA, na ktoré pozve 
novozvolených členov AS SjF UNIZA. 

(4) Na ustanovujúcom zasadnutí nového AS SjF UNIZA odovzdá predseda odstupujúceho 
AS UNIZA novozvoleným členom dekréty členov AS SjF UNIZA. Odovzdaním dekrétov 
končí funkčné obdobie odstupujúceho a začína plynúť funkčné obdobie nového AS SjF 
UNIZA. 

(5 ) Na tomto zasadnutí predloží volebná komisia AS SjF UNIZA na schválenie správu 
o priebehu a výsledku volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS SjF UNIZA. 

 

§ 8 
Voľba predsedníctva AS SjF a orgánov AS SjF 

(1) VMK, ktorá organizovala voľby nového AS SjF, na ustanovujúcom zasadnutí 
novozvoleného AS SjF zabezpečí voľbu novej VMK, ktorá na tomto prvom zasadnutí 




