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Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 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 do 
študentskej časti AS FCHPT. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) AS FCHPT sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FCHPT STU. Má 27 
členov (18 členov zamestnaneckej časti a 9 členov študentskej časti akademickej 
obce fakulty). Funkčné obdobie AS FCHPT je štvorročné. 

(2) Zásady volieb členov do zamestnaneckej časti AS FCHPT (ďalej len „zásady 
volieb“) upravujú postup navrhovania a voľby členov do zamestnaneckej časti AS 
FCHPT. Zásady volieb členov do študentskej časti AS FCHPT upravujú postup 
navrhovania a voľby členov do študentskej časti AS FCHPT. Pre potreby volieb sa na 
FCHPT STU zriaďujú dva volebné obvody, z ktorých jeden tvorí zamestnanecká časť 
akademickej obce a druhý študentská časť akademickej obce FCHPT STU. 

(3) Zásady volieb členov AS FCHPT a príslušný harmonogram volieb schvaľuje pre 
obidva volebné obvody AS FCHPT. 

(4) Tieto zásady volieb budú spolu s harmonogramom volieb sprístupnené všetkým 
členom študentskej časti akademickej obce FCHPT STU na webovom sídle fakulty od 
vyhlásenia volieb do ich uskutočnenia. 

(5) AS FCHPT sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť (ďalej len „ŠČ“). 
Členov zamestnaneckej časti AS FCHPT volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov ŠČ AS FCHPT volia tajným 
hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Členom 
zamestnaneckej časti AS FCHPT môže byť len člen zamestnaneckej časti jej 
akademickej obce. Členom ŠČ AS FCHPT môže byť len člen študentskej časti jej 
akademickej obce. Člen akademickej obce FCHPT STU, ktorý je študentom a zároveň 
členom zamestnaneckej časti, tvorí zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty. 

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. 

(2) V prípade nefunkčnosti AS FCHPT môže doplňujúce voľby členov AS FCHPT 
súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj s ich harmonogramom vyhlásiť 
Predsedníctvo AS FCHPT (ďalej len „PAS FCHPT“). PAS FCHPT prijíma rozhodnutia 
väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

(3) V prípade neúplného PAS FCHPT môže doplňujúce voľby členov AS FCHPT 
súčasne s pokynmi na ich realizáciu (volebná komisia a harmonogram) vyhlásiť aj 
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neúplné PAS FCHPT (6/8 predsedníctva). Neúplné PAS FCHPT musí prijať rozhodnutie 
jednomyseľne. 

Čl.3 
Volebná komisia 

(1) Prípravu volieb, doplňujúcich volieb a odvolávania členov ŠČ AS FCHPT organizuje 
a priebeh týchto volieb riadi študentská volebná komisia. Študentská volebná 
komisia AS FCHPT zodpovedá za regulárny priebeh volieb členov a náhradníkov do ŠČ 
AS FCHPT. 

(2) Členov a náhradníkov študentskej volebnej komisie schvaľuje AS FCHPT na 
základe návrhu ŠČ AS FCHPT. 

(3) Členom študentskej volebnej komisie môže byť riadny člen akademickej obce 
FCHPT STU. 

(4) AS FCHPT schvaľuje na základe návrhu ŠČ AS FCHPT z členov študentskej volebnej 
komisie jej predsedu a podpredsedu. V prípade, že predseda študentskej volebnej 
komisie nemôže z nejakých dôvodov vykonávať povinnosti súvisiace s voľbami členov 
ŠČ AS FCHPT, jeho povinnosti preberá podpredseda komisie. 

(5) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

(6) Členovia študentskej volebnej komisie AS FCHPT nesmú poskytovať informácie 
o priebehu a výsledkoch volieb až do ukončenia volieb a spracovania výsledkov 
volieb. 

Čl. 4 
Kandidáti na členov študentskej časti AS FCHPT 

Pre potreby volieb do ŠČ AS FCHPT sa zriaďuje jeden volebný obvod, ktorý tvoria dve 
volebné jednotky. Jednu volebnú jednotku tvoria študenti bakalárskeho a 
inžinierskeho stupňa štúdia a druhú volebnú jednotku tvoria študenti 
doktorandského štúdia. Študentská časť AS FCHPT má 9 členov. Odporúčané zloženie 
je: 
 bakalárske a inžinierske štúdium 7 členov 
 doktorandské štúdium 2 členovia 

Čl. 5 
Navrhovanie kandidátov na členov študentskej časti AS FCHPT 

(1) Kandidátom na člena ŠČ AS FCHPT môže byť každý riadny študent FCHPT STU. 
Podmienkou riadneho uznania kandidatúry je návrh kandidáta aspoň jedným členom 
akademickej obce danej  volebnej jednotky a písomný súhlas kandidáta. Študent 
môže navrhnúť ľubovoľný počet kandidátov. Počet kandidátov nie je obmedzený. 

(2) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať: 
a) priezvisko, meno a tituly navrhovateľa, 
b) identifikačné číslo navrhovateľa, 
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c) vlastnoručný podpis navrhovateľa, 
d) priezvisko, meno a tituly kandidáta, 
e) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou 

do akademického senátu. 
f) Identifikačné číslo kandidáta 

(3) Návrhy kandidátov na fakultách sa podávajú predsedovi volebnej komisie. 

(4) Študentská volebná komisia zostaví kandidátnu listinu, ktorá musí obsahovať 
podpisy všetkých členov študentskej volebnej komisie. Na kandidátnych listinách sú 
jednotliví kandidáti zoradení podľa abecedy s uvedením priezviska, mena a titulov  
v rámci volebnej jednotky. 

(5) Volebná komisia je povinná zverejniť dátum konania doplňujúcich volieb 
najmenej 14 dní a zoznam kandidátov najmenej 7 dní pred stanoveným termínom 
volieb na webovom sídle fakulty. 

Čl. 6 
Voľby členov študentskej časti AS FCHPT 

(1) Voľby členov ŠČ AS FCHPT sú tajné. Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, na 
ktorých sú jednotliví kandidáti zoradení rovnako, ako na kandidátnych listinách 
(podľa abecedy). 

a) Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na ňom zakrúžkované príslušné 
poradové číslo kandidáta. 

b) Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na ňom predpísaným spôsobom 
označený najmenej jeden kandidát a najviac taký počet kandidátov na člena 
AS FCHPT, ktorý zodpovedá počtu mandátov určených pre príslušný volebný 
obvod. 

c) Inak vyplnený hlasovací lístok je neplatný. 
d) V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov sa ich poradie určí losom. 

(2) Priebeh volieb sa riadi nasledovnými predpismi: 
a) Každému kandidátovi je umožnená priama účasť na dozeraní na priebeh 

volieb v mieste konania volieb. 
b) Kandidát počas volieb nemôže verbálne ani inak ovplyvňovať voličov, inak 

bude vyškrtnutý z kandidátnej listiny. Povolená je len malá prezentácia 
volebného programu v mieste konania volieb, ktorú musí schváliť člen 
volebnej komisie. 

c) Priebeh volieb zabezpečujú členovia volebnej komisie. Za poriadok na 
volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú členovia 
volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a 
dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, 
ktoré narúšajú priebeh hlasovania, môžu členovia volebnej komisie z 
volebného miesta alebo jeho bezprostredného okolia vykázať. 

d) Volebná urna môže byť prinášaná a odnášaná z miesta konania volieb len 
predsedom volebnej komisie, členom volebnej komisie alebo určeným 
zástupcom zo zamestnaneckej časti AS FCHPT. V inom prípade budú voľby 
považované za neplatné. 
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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 FCHPT, predsedu alebo 
podpredsedu AS FCHPT. Odpečatiť urnu môže len predseda volebnej komisie, 
predseda AS FCPHT alebo určený zástupca zo zamestnaneckej časti AS FCHPT. 
Pri poškodení pečate na volebnej urne sa voľby považujú za neplatné. 

f) Sčítanie hlasov vykonávajú členovia volebnej komisie, prítomní môžu byť aj 
kandidáti. Sčítanie hlasov sa musí uskutočniť pod dozorom predsedu volebnej 
komisie alebo určeného zástupcu zo zamestnaneckej časti AS FCHPT. V inom 
prípade budú voľby neplatné. 

Čl. 7 
Výsledky volieb členov študentskej časti AS FCHPT 

(1) Členmi a náhradníkmi sa stávajú tí kandidáti podľa počtu získaných hlasov. Členmi 
ŠČ AS FCHPT sa stávajú riadne zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov pre danú 
volebnú Jednotku podľa odporúčania v Čl. 4 odsek 1, ostatní sú riadne zvolení 
náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. 

(2) Ak je počet zvolených kandidátov v danej volebnej jednotke menší ako 
maximálny z odporúčaného počtu mandátov v Čl. 4 odsek 1, voľné mandáty sa 
obsadia riadne zvolenými náhradníkmi z druhej volebnej jednotky podľa počtu 
získaných hlasov. 

(3) V prípade, že sa v priebehu funkčného obdobia člen AS FCHPT vzdá svojho 
mandátu alebo mu mandát zanikne, stáva sa členom AS FCHPT prvý náhradník 
navrhnutý danou volebnou jednotkou, ktorý dokončí riadne volebné obdobie. 
V prípade, že náhradník navrhnutý danou volebnou jednotkou AS FCHPT nie je, 
mandát sa obsadí náhradníkom z druhej volebnej jednotky študentskej časti AS 
FCHPT podľa počtu získaných hlasov a jeho mandát trvá do zvolenia nového 
kandidáta príslušnej volebnej jednotky v riadnych alebo doplňujúcich voľbách. Po 
zvolení nového kandidáta, mandát náhradníka nezaniká. Náhradník si môže uplatniť 
mandát, iba ak je v danom čase členom akademickej obce študentského volebného 
obvodu . 

(4) 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 
z tých kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Za členov ŠČ AS FCHPT budú 
zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. 

(5) Funkčné obdobie členov ŠČ AS FCHPT je spravidla dvojročné, najviac štvorročné, 
v rámci daného funkčného obdobia senátu. 

(6) Volebná komisia je povinná odovzdať podpísaný protokol o výsledkoch volieb (3 
originály) do 2 dní odo dňa ukončenia hlasovania predsedovi AS FCHPT a zverejniť 
výsledky volieb do dvoch pracovných dní od ich uskutočnenia na mieste na tento 
účel určenom. Protokol je platný, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou členov 
volebnej komisie.  
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Čl. 8 
Zánik členstva v AS FCHPT a odvolanie člena AS FCHPT 

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

(2) Návrh na odvolanie člena ŠČ AS FCHPT môže predložiť ktorýkoľvek člen 
študentskej časti akademickej obce FCHPT STU. 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 tej časti akademickej obce FCHPT STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS 
FCHPT do AS FCHPT zvolený. Ak AS FCHPT zistí, že návrh nie je v súlade s bodom 2 
alebo 3 tohto článku, návrh zamietne.  

(5) Člena AS FCHPT môže odvolať tá časť akademickej obce FCHPT STU, v ktorej bol 
odvolávaný člen AS FCHPT do senátu fakulty zvolený. O návrhu na odvolanie člena AS 
FCHPT sa hlasuje tajným hlasovaním. Člen AS FCHPT je odvolaný vtedy, ak za návrh 
na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov tej časti 
akademickej obce FCHPT STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS FCHPT do AS FCHPT 
zvolený. Odvolávaciu komisiu a harmonogram vyhlasuje výlučne funkčný AS FCHP 
STU. 

(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.  

Čl. 9 
Záverečné ustanovenie 

(1) Tieto Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT boli schválené na 
zasadnutí AS FCHPT dňa 26.11.2019 s účinnosťou od 27.11.2019. 
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V Bratislave 26.11.2019 
 
 
 
 
 

 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 

Predseda AS FCHPT Predseda legislatívnej komisie AS FCHPT  
 
 
 
 
 

 


