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Zdôvodnenie:  
 
Návrh uznesenia: AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Zásady volieb členov 

študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Akademického senátu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Študentskej rady vysokých škôl (mat. č. 
43-2013) s pripomienkami k týmto článkom (uznesenie 5/8-
2013): (pripomienky sú uvedené na nasledujúcich dvoch 
stranách) 
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Čl. 1 
Pripomienka: Upraviť tento článok na znenie: (1) Zásady volieb upravujú postup navrhovania 

a voľby členov do študentskej časti AS FCHPT, do študentskej časti 
Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„AS STU“) a do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“). 
 
(2) Zásady volieb členov AS FCHPT a príslušný harmonogram volieb 
schvaľuje AS FCHPT.  
 
(3) Tieto zásady volieb budú spolu s harmonogramom volieb sprístupnené 
všetkým členom študentskej časti akademickej obce FCHPT STU na mieste 
vyhradenom na tento účel (vývesná skrinka, webové sídlo fakulty) od 
vyhlásenia volieb do ich uskutočnenia.  
 
(4) Členov študentskej časti AS FCHPT volia tajným hlasovaním vo voľbách 
členovia študentskej časti akademickej obce. Členom študentskej časti AS 
FCHPT môže byť len člen študentskej časti jej akademickej obce.  

Čl. 2 
Pripomienka: Pridať článok s názvom „Vyhlásenie volieb“ a priradiť tomuto článku číslo 2 

a každému nasledujúcemu článku priradiť číslo o jedna väčšie, ako je jeho 
pôvodné číslo. Pridaný článok „Vyhlásenie volieb“ má znenie: (1) Voľby 
členov AS FCHPT súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj s ich 
harmonogramom vyhlasuje predseda AS FCHPT najmenej dva mesiace pred 
uplynutím funkčného obdobia AS FCHPT. Za deň vyhlásenia volieb je 
považovaný deň ich zverejnenia na webovom sídle fakulty. 

Čl. 3 
Pripomienka: Upraviť bod (2) tohto článku do tvaru: Členov a náhradníkov volebnej komisie 

pre všetky tieto voľby navrhuje Študentský parlament FCHPT (ďalej len „ŠP“). 
Volebná komisia má 5 (päť) členov, pričom jeden z členov volebnej komisie je 
člen zamestnaneckej časti AS FCHPT. Volebnú komisiu pre voľby do 
študentskej časti senátu schvaľuje AS FCHPT. 

Čl. 4 
Pripomienka: Upraviť bod (1) tohto článku do tvaru: Študentská časť (ďalej len ŠČ) AS 

FCHPT má 10 členov. Odporúčané zloženie je:  
 
bakalárske štúdium 5 členov 
inžinierske štúdium 3 členovia 
doktorandské štúdium 2 členovia 
 
FCHPT zastupujú  v Študentskej časti AS STU 2 členovia. 

Čl. 11 
Pripomienka: Upraviť bod (1) tohto článku do tvaru: Členstvo v AS FCHPT zaniká podľa Čl. 

6 štatútu FCHPT. 
 
Upraviť bod (2) tohto článku do tvaru: Návrh na odvolanie člena študentskej 
časti senátu fakulty môže predložiť ktorýkoľvek člen študentskej časti 
akademickej obce FCHPT. Dôvody návrhu na odvolanie sú: 

 
a) porušenie zákona,  
b) porušenie vnútorných predpisov na FCHPT STU,  
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c) neplnenie povinností člena AS FCHPT,  
d) vážne poškodenie záujmu FCHPT STU.  
 
Upraviť bod (3) tohto článku do tvaru: Návrh na odvolanie člena AS FCHPT 
sa predkladá predsedovi AS FCHPT písomnou formou s uvedením: mena člena 
AS FCHPT, ktorého odvolanie je navrhované, dôvodu na odvolanie a mena 
predkladateľa návrhu. 
 
Upraviť prvú vetu bodu (5) tohto článku nasledovne: Člena ŠČ AS FCHPT 
môže odvolať tá časť študentskej akademickej obce FCHPT, za ktorú bol 
zvolený. 
 
Upraviť bod (7) tohto článku do tvaru: Postup pri hlasovaní o odvolaní člena 
AS FCHPT stanoví AS FCHPT. 

Čl. 12 
Pripomienka: Upraviť bod (1) tohto článku do tvaru: Zásady volieb členov študentskej časti 

AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ za FCHPT boli schválené na zasadnutí AS 
FCHPT dňa 21. 5. 2013 s účinnosťou od 22. 5. 2013. 

 
 
 



 

 3

Akademický senát, 21. 5. 2013 
Zásady volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Študentskej 
rady vysokých škôl 
Predkladateľ: Doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „AS FCHPT“ alebo „senát fakulty“) sa podľa § 27 ods. 1 
písmeno 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 
členov do študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Akademického senátu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „zásady 
volieb“). 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Zásady volieb upravujú postup navrhovania a voľby členov do študentskej časti 

AS FCHPT, do študentskej časti Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „AS STU“) a do Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len 
„ŠRVŠ“). 

2) Zásady volieb členov AS FCHPT a príslušný harmonogram volieb schvaľuje 
AS FCHPT.  

3) Tieto zásady volieb budú spolu s harmonogramom volieb sprístupnené všetkým členom 
študentskej časti akademickej obce FCHPT STU na mieste vyhradenom na tento účel 
(vývesná skrinka, webové sídlo fakulty) od vyhlásenia volieb do ich uskutočnenia.  

4) Členov študentskej časti AS FCHPT volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce. Členom študentskej časti AS FCHPT môže byť len 
člen študentskej časti jej akademickej obce.  

Čl. 2 
Vyhlásenie volieb 

 
1) Voľby členov AS FCHPT súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj s ich 

harmonogramom vyhlasuje predseda AS FCHPT najmenej dva mesiace pred uplynutím 
funkčného obdobia AS FCHPT. Za deň vyhlásenia volieb je považovaný deň ich 
zverejnenia na webovom sídle fakulty.   

Čl.3 
Volebná komisia 

 
1) Prípravu volieb členov do študentskej časti AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ organizuje a 

priebeh týchto volieb riadi volebná komisia.  

2) Členov a náhradníkov volebnej komisie pre všetky tieto voľby navrhuje Študentský 
parlament FCHPT (ďalej len „ŠP“). Volebná komisia má 5 (päť) členov, pričom jeden 
z členov volebnej komisie je člen zamestnaneckej časti AS FCHPT. Volebnú komisiu 
pre voľby do študentskej časti senátu schvaľuje AS FCHPT.  

3) Volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS si zvolí predsedu a podpredsedu. 
V prípade, že predseda študentskej volebnej komisie nemôže z nejakých dôvodov 
vykonávať povinnosti súvisiace s voľbami členov študentskej časti AS FCHPT, jeho 
povinnosti preberá podpredseda komisie.  

4) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 
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Čl. 4 
Navrhovanie kandidátov na členov študentskej časti AS FCHPT 

 
1) Študentská časť (ďalej len ŠČ) AS FCHPT má 10 členov. Odporúčané zloženie je:  

 bakalárske štúdium 5 členov 
 inžinierske štúdium 3 členovia 
 doktorandské štúdium 2 členovia 

  FCHPT zastupujú  v Študentskej časti AS STU 2 členovia. 

2) Kandidátom na člena ŠČ AS FCHPT môže byť každý študent zapísaný na niektorý zo 
študijných programov realizovaných na FCHPT. Odporúča sa, aby kandidát kandidoval 
za stupeň štúdia (bakalársky, inžiniersky, doktorandský), v ktorom študuje. 
Podmienkou riadneho uznania kandidatúry je získanie 30-tich podpisov od študentov 
toho stupňa štúdia, za ktorý kandidát kandiduje a písomný súhlas kandidáta. Študent 
môže dať svoj podpis ľubovoľnému počtu kandidátov. Počet kandidátov nie je 
obmedzený. 

Čl. 5 
Listina kandidátov na členov študentskej časti AS FCHPT 

 

1) Listina kandidátov musí okrem mien kandidátov a stupňa štúdia, za ktorý študent 
kandiduje, obsahovať aj podpisy predsedu volebnej komisie, predsedu Študentského 
parlamentu a odtlačok pečiatky Študentského parlamentu. 

2) Volebná komisia je povinná zverejniť dátum konania volieb najmenej 14 dní a zoznam 
kandidátov najmenej 7 dní pred stanoveným termínom volieb na viditeľnom mieste 
fakulty.  

Čl. 6 
Voliči a zoznamy voličov členov študentskej časti AS FCHPT 

 
1) Členov študentskej časti AS FCHPT volia všetci členovia študentskej časti akademickej 

obce FCHPT STU. 

2) Zoznamy členov študentskej časti akademickej obce v jednotlivých stupňoch štúdia 
pripravia pre účely týchto volieb členovia študentskej časti AS FCHPT a zoznamy 
doručia volebnej komisii najneskôr 7 dní pred určeným termínom volieb. Študentská 
volebná komisia AS FCHPT verifikuje zoznamy podľa zoznamu dodaného študijným 
oddelením FCHPT STU.  

Čl. 7 
Voľby členov študentskej časti AS FCHPT 

 

1) Pre účely volieb do ŠČ AS FCHPT sa zavádzajú tri volebné obvody, ktoré zodpovedajú 
jednotlivým stupňom štúdia. Voľby členov ŠČ AS FCHPT sú tajné. Voľby sa 
uskutočňujú po jednotlivých volebných obvodoch. Kandidáti za jednotlivé volebné 
obvody sú volení študentmi prislúchajúcimi k danému volebnému obvodu. Hlasovanie 
prebieha nasledovne: 

a) Ak je meno kandidáta na volebnom lístku zakrúžkované, kandidát získa jeden 
hlas. 
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b) Nesúhlas s kandidátom sa vyjadrí neoznačením jeho mena na volebnom lístku. 
Vtedy kandidát nezískava žiaden hlas.  

c) Každý volič môže dať hlas najviac polovici (50%) kandidátov na hlasovacom 
lístku. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov o ich poradí rozhodne 
losovanie, ktoré sa uskutoční za ich prítomnosti. 

d) Nesprávne vyplnený hlasovací lístok je neplatný. 

2) Členmi ŠČ AS FCHPT sa stávajú riadne zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov 
pre daný stupeň štúdia podľa odporúčania v Čl. 3, ods. 1), ostatní sú riadne zvolení 
náhradníci v poradí podľa počtu hlasov. 

3) Ak v prvom kole nebol zvolený potrebný počet členov ŠČ AS FCHPT v rámci 
volebného obvodu, koná sa v príslušnom volebnom obvode doplňovacie kolo volieb. Za 
členov ŠČ AS FCHPT budú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Ak 
je počet zvolených kandidátov v danom stupni štúdia menší ako odporúčaný počet 
mandátov v Čl. 3 ods. 1) aj po doplňovacom kole volieb, voľné mandáty sa obsadia 
riadne zvolenými náhradníkmi z ostatných stupňov štúdia podľa počtu získaných hlasov.  

4) Funkčné obdobie členov ŠČ AS FCHPT je dvojročné. V prípade, že sa v priebehu 
funkčného obdobia člen AS FCHPT vzdá svojho mandátu, stáva sa členom AS FCHPT 
prvý náhradník z rovnakého stupňa štúdia. Jeho mandát trvá do konca volebného 
obdobia pôvodného člena AS FCHPT. Ak žiaden náhradník v danom stupni štúdia nie je, 
mandát sa obsadí náhradníkom z iného stupňa štúdia podľa počtu získaných hlasov 
a jeho mandát trvá do konca volebného obdobia pôvodného člena AS FCHPT.  

5) Člen študentskej časti AS FCHPT, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie 
členstva v akademickom senáte fakulty. 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 príslušnej fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy 
nezaniklo.  

6) Člen študentskej časti AS FCHPT, ktorý požiadal o pozastavenie členstva v AS FCHPT 
podľa ods. 5 sa považuje za neprítomného na rokovaní senátu fakulty a jeho 
neprítomnosť je v takomto prípade ospravedlnená.  

7) Pri prechode člena ŠČ AS FCHPT z nižšieho stupňa štúdia do vyššieho stupňa štúdia 
ostáva členom ŠČ AS FCHPT za volebný obvod, za ktorý bol zvolený.  

Čl. 8 
Voľby členov študentskej časti AS STU a členov ŠRVŠ 

 

1) Voľby členov ŠČ AS STU a ŠRVŠ sa konajú súbežne s voľbami do ŠČ AS FCHPT. 
Kandidovať môže študent z ktoréhokoľvek študijného programu realizovaného na 
FCHPT ( bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského). Podmienkou k riadnemu 
uznaniu kandidatúry je získanie 50-tich podpisov od študentov všetkých študijných 
programov a písomný súhlas kandidáta. Počet kandidátov nie je obmedzený. Priebeh 
hlasovania je rovnaký ako pre voľby do AS FCHPT.  

2) Volí sa bez ohľadu na ročník a stupeň štúdia analogicky podľa pravidiel uvedených v Čl. 
6 zo všetkých kandidátov do ŠČ AS STU a do ŠRVŠ. Členmi ŠČ AS STU sa stávajú 
riadne zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov podľa uznesenia AS STU o počte 
mandátov, ostatní sú riadne zvolení náhradníci v poradí podľa počtu hlasov. Členom 
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ŠRVŠ sa stáva riadne zvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov, ostatní sú riadne 
zvolení náhradníci v poradí podľa počtu hlasov. 

3) Ak v prvom kole nebol zvolený potrebný počet členov ŠČ AS STU alebo ŠRVŠ koná sa 
doplňovacie kolo volieb. Za členov ŠČ AS STU alebo ŠRVŠ budú zvolení tí kandidáti, 
ktorí získali najväčší počet hlasov.  

4) Funkčné obdobie členov ŠČ AS STU a ŠRVŠ je dvojročné.  

Čl. 9 
Priebeh volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU a členov ŠRVŠ 

 

1) Priebeh volieb sa riadi nasledovnými predpismi: 

a) Každému kandidátovi je umožnená priama účasť počas priebehu volieb v mieste 
konania volieb.  

b) Kandidát počas volieb nemôže verbálne ani inak ovplyvňovať voličov, inak bude 
vylúčený z kandidátnej listiny. Povolená je prezentácia volebného programu mimo 
miesta konania volieb, ktorú musí schváliť člen volebnej komisie.  

c) Priebeh volieb zabezpečuje člen volebnej komisie. Členovia ŠP nesmú verbálne ani 
inak ovplyvňovať voličov počas volebného aktu, v takomto prípade budú z miesta 
konania volieb vykázaní.  

d) Volebná urna môže byť prinášaná a odnášaná z miesta konania volieb len členom 
volebnej komisie a predsedom volebnej komisie alebo určeným zástupcom zo 
zamestnaneckej časti AS FCHPT. V inom prípade budú voľby považované za 
neplatné. 

e) Voľby môžu prebiehať maximálne štyri po sebe nasledujúce pracovné dni. Po 
skončení každého volebného dňa musí byť otvor volebnej urny zapečatený, pričom 
pečať musí obsahovať podpisy predsedu a člena volebnej komisie alebo určeného 
zástupcu zo zamestnaneckej časti AS, prípadne predsedu alebo podpredsedu AS 
FCHPT. Odpečatiť urnu môže len predseda volebnej komisie, predseda AS FCHPT 
alebo určený zástupca zo zamestnaneckej časti AS FCHPT. Pri poškodení pečate na 
volebnej urne sa voľby považujú za neplatné. 

 

Čl. 10 
Výsledky volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU a členov ŠRVŠ 

 

1) Volebná komisia bezprostredne po skončení hlasovania spočíta: 

- počet vydaných hlasovacích lístkov,  
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  
- počet platných hlasovacích lístkov pre každý volebný obvod. 

2) Sčítania hlasov sa môže zúčastniť jedine člen volebnej komisie a iný člen ŠP (max. 
jeden) schválený volebnou komisiou. Sčítanie hlasov sa musí uskutočniť pod dozorom 
predsedu volebnej komisie alebo určeného zástupcu zo zamestnaneckej časti AS FCHPT. 
V inom prípade budú voľby neplatné. 

3) Volebná komisia zostaví podľa súčtu získaných hlasov poradie kandidátov pre každý 
volebný obvod. V prípade rovnosti hlasov u viacerých kandidátov o ich poradí rozhodne 
losovanie, ktoré sa uskutoční za ich prítomnosti.  
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4) Volebná komisia spracuje o voľbách členov študentskej časti AS FCHPT, resp. ŠČ AS 
STU alebo ŠRVŠ protokol, ktorý obsahuje:  

- označenie volebného obvodu,  
- dátum a miesto konania volieb,  
- počet oprávnených voličov,  
- počet vydaných hlasovacích lístkov,  
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov,  
- počet platných hlasovacích lístkov pre každý volebný obvod,  
- zoznam zvolených kandidátov usporiadaný podľa počtu získaných hlasov 

a s uvedením tohto počtu,  
- mená a podpisy predsedu a podpredsedu volebnej komisie a člena zamestnaneckej 

volebnej komisie zúčastňujúcich sa na voľbách. 

Volebná komisia je povinná odovzdať protokol o výsledkoch volieb do 24 hodín odo dňa 
ukončenia hlasovania predsedovi AS FCHPT. Predseda AS FCHPT najneskôr do dvoch 
pracovných dní od skončenia volieb oznámi výsledky volieb všetkým právoplatne 
zvoleným kandidátom a zverejní protokol o voľbách na mieste určenom na tento účel. 

Čl. 11 
Zánik členstva v AS FCHPT a odvolanie člena AS FCHPT 

 
1) Členstvo v AS FCHPT zaniká podľa Čl. 6 štatútu FCHPT.  

2) Návrh na odvolanie člena študentskej časti senátu fakulty môže predložiť ktorýkoľvek 
člen študentskej časti akademickej obce FCHPT. 

Dôvody návrhu na odvolanie sú: 

a) porušenie zákona,  

b) porušenie vnútorných predpisov na FCHPT STU,  

c) neplnenie povinností člena AS FCHPT,  

d) vážne poškodenie záujmu FCHPT STU.  

3) Návrh na odvolanie člena AS FCHPT sa predkladá predsedovi AS FCHPT písomnou 
formou s uvedením: mena člena AS FCHPT, ktorého odvolanie je navrhované, dôvodu 
na odvolanie a mena predkladateľa návrhu.  

4) AS FCHPT návrh na odvolanie člena AS FCHPT preskúma na svojom najbližšom 
zasadaní. Ak AS FCHPT zistí, že návrh je v súlade s bodom 2 a 3 tohto článku, predseda 
AS po schválení v AS FCHPT predloží bezodkladne návrh na odvolanie člena AS 
FCHPT študentskej časti akademickej obce FCHPT. Ak AS FCHPT zistí, že návrh nie je 
v súlade s bodom 2 alebo 3 tohto článku, návrh zamietne.  

5) Člena ŠČ AS FCHPT môže odvolať tá časť študentskej akademickej obce FCHPT, za 
ktorú bol zvolený. O návrhu na odvolanie člena AS FCHPT sa hlasuje tajným 
hlasovaním. Člen ŠČ AS FCHPT je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie 
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti študentskej akademickej obce 
FCHPT, v ktorej bol odvolávaný člen AS FCHPT do AS FCHPT zvolený.  

6) Odvolávaný člen AS FCHPT má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na 
rokovaní AS FCHPT ešte pred prijatím stanoviska senátu k tomuto návrhu.  

7) Postup pri hlasovaní o odvolaní člena AS FCHPT stanoví AS FCHPT.  
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Čl. 12 
Záverečné ustanovenie 

 
1) Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ za FCHPT boli 

schválené na zasadnutí AS FCHPT dňa 21. 5. 2013 s účinnosťou od 22. 5. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   v Bratislave 21. 5. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU  
 
 


