
VOLEBNÝ PORIADOK 

pre voľby členov 

výboru Fakultnej odborovej organizácie FCHPT STU v Bratislave 

a revíznej komisie Fakultnej odborovej organizácie FCHPT STU v Bratislave 

 

 

Čl. 1 Ustanovenie volebnej komisie FOO 

1. Voľby členov výboru FOO a revíznej komisie FOO organizuje volebná komisia 

FOO v termíne, ktorý určí výbor FOO. Volebnú komisiu FOO v 5-člennom 

zložení a jej dvoch náhradníkov volí Rada úsekových dôverníkov FOO. Rada 

úsekových dôverníkov FOO tiež určí jedného člena volebnej komisie FOO, ktorý 

do 3 pracovných dní po tejto voľbe zvolá prvé zasadnutie volebnej komisie FOO. 

2. Návrh zloženia volebnej komisie FOO pripraví výbor FOO. Členom volebnej 

komisie FOO nesmie byť člen doterajšieho výboru FOO ani revíznej komisie 

FOO. Ak sa člen volebnej komisie FOO rozhodne kandidovať do výboru FOO 

alebo revíznej komisie FOO, automaticky zaniká jeho členstvo vo volebnej komisii 

FOO. Na jeho miesto nastupuje náhradník. V prípade, že počet členov volebnej 

komisie FOO klesne pod 3, Rada úsekových dôverníkov FOO doplní voľbou 

volebnú komisiu FOO na pôvodný počet.  

3. Volebná komisia FOO si na svojom prvom zasadnutí zvolí tajným hlasovaním 

predsedu a podpredsedu. Správu o výsledkoch svojich volieb spolu s menoslovom 

členov volebnej komisie FOO a ich pracoviskom zverejní volebná komisia FOO 

vo vývesnej skrinke FOO do jedného týždňa po svojom ustanovení. 

 

Čl. 2 Návrh kandidátov 

1. Kandidáta do výboru FOO alebo revíznej komisie FOO navrhuje z radov členov 

FOO skupina najmenej troch členov FOO, alebo odborový orgán FOO (výbor 

FOO, revízna komisia FOO, schôdza úseku FOO). 

2. Písomný návrh na kandidáta podpísaný tromi členmi FOO alebo predsedom 

výboru FOO (ak ide o návrh výboru FOO) alebo predsedom revíznej komisie FOO 

(ak ide o návrh revíznej komisie FOO) alebo úsekovým dôverníkom (ak ide 

o návrh úseku FOO), doplnený písomným súhlasom kandidáta, predložia 

navrhovatelia do termínu určeného volebnou komisiou ktorémukoľvek členovi 

volebnej komisie FOO. 

3. Volebná komisia FOO overí právoplatnosť všetkých návrhov, predovšetkým 

súhlasné stanoviská kandidátov. 

 

Čl. 3 Listina kandidátov 

1. Volebná komisia FOO pripraví listinu kandidátov, na ktorej bude uvedený zoznam 

všetkých právoplatne navrhnutých kandidátov do výboru FOO a zoznam všetkých 

právoplatne navrhnutých kandidátov revíznej komisie FOO, v oboch prípadoch 

v abecednom poradí (aj s poradovými číslami), s uvedením ich pracoviska. Listina 

kandidátov slúži pri voľbách ako volebný lístok. 

2. Volebná komisia FOO zverejní listinu kandidátov  vo výveske FOO a zašle na 

každý úsek FOO najneskôr týždeň pred voľbami. 

 

Čl. 4 Voľby 

1. Voľby do výboru a revíznej komisie FOO sa uskutočnia v popoludňajších 

hodinách prvého dňa volieb a v dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa v 



miestnosti na to určenej. Termín a miesto konania volieb zverejní výbor FOO vo 

výveske FOO a oznámi na každý úsek FOO najneskôr týždeň pred voľbami.  

2. Členovia FOO volia 7 členov výboru FOO a 3 členov revíznej komisie FOO. 

3. Člen FOO volí zakrúžkovaním poradového čísla maximálne 7 kandidátov zo 

zoznamu kandidátov do výboru FOO a zakrúžkovaním poradového čísla 

maximálne 3 kandidátov zo zoznamu kandidátov do revíznej komisie FOO, 

uvedených na listine kandidátov. 

4. Volebný list, na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 7 poradových čísel 

kandidátov do výboru FOO, je pre voľbu do výboru FOO neplatný. Podobne je 

volebný list neplatný pre voľby do revíznej komisie FOO, ak sú na ňom 

zakrúžkované viac ako 3 poradové čísla kandidátov do revíznej komisie FOO. 

Volebné listy bez zakrúžkovania aspoň jedného poradového čísla pred menom 

kandidáta sa pri sčítavaní nezapočítavajú medzi platné hlasy. 

 

Čl. 5 Výsledky volieb 

1. Volebná komisia FOO v druhom dni volieb, hneď po ich ukončení, sčíta počet 

platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom a podľa počtu hlasov 

zostaví poradie prvých 12 kandidátov do výboru FOO a prvých 5 kandidátov do 

revíznej komisie FOO. Pri rovnosti počtu hlasov rozhoduje o poradí lós. 

2. Za člena výboru FOO je zvolený ten kandidát, ktorý sa umiestnil na jednom 

z prvých siedmich miest v poradí kandidátov do výboru FOO. Za člena revíznej 

komisie FOO je zvolený ten kandidát, ktorý sa umiestnil na jednom z prvých troch 

miest v poradí kandidátov do revíznej komisie FOO. 

3. Ostatní kandidáti sa považujú za náhradníkov, ktorí sa po prípadnom odstúpení 

zvoleného kandidáta automaticky stávajú členmi orgánu (v príslušnom poradí). 

4. Výsledky volieb zverejní volebná komisia FOO jeden deň po voľbách vo vývesnej 

skrinke FOO. 

 

Čl. 6 Ustanovenie nových orgánov 

1. Volebná komisia FOO v prvých 5 pracovných dňoch funkčného obdobia nových 

orgánov zvolá zasadnutie novozvoleného výboru FOO a novozvolenej revíznej 

komisie FOO a formou tajnej voľby zorganizuje voľby predsedov týchto orgánov.  

 

Čl. 7 Funkčné obdobie 

1. Funkčné obdobie novozvolených orgánov (výboru i revíznej komisie) FOO je štyri 

roky a spravidla začína prvým dňom funkčného obdobia dekana fakulty.  

2. V prípade, že nové orgány do uvedených termínov nebudú zvolené, funkčné 

obdobie starých orgánov sa predlžuje do doby, kým nebudú zvolené nové. 

 

 


