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Š T A T Ú T    A K A D E M I C K É H O   S E N Á T U 

Drevárskej  fakulty  TU  vo  Zvolene 

 

 

Štatút Akademického senátu Drevárskej fakulty (ďalej aj „AS DF“) Technickej univerzity 

vo Zvolene (ďalej aj  „TU“) je vypracovaný  v zmysle § 24  písm. a) zákona  č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o VŠ“). AS DF je zastupiteľským akademickým samosprávnym orgánom 

Drevárskej fakulty. 

 

ČLÁNOK 1 

Úvodné ustanovenia 

 (1) Akademický senát DF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce Drevárskej 

fakulty (ďalej aj „AO DF“), ktorá je definovaná v čl. 3, ods. (1) tohto Štatútu AS DF. 

Akademický senát DF je za svoju činnosť zodpovedný akademickej obci Drevárskej fakulty. 

Svojou činnosťou nenahrádza výkonnú moc dekana a ostatných orgánov akademickej 

samosprávy fakulty.  

 (2)  Akademický senát DF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti AS DF volia v priamych tajných voľbách členovia príslušnej 

zamestnaneckej časti akademickej obce DF. Členov študentskej časti AS DF volia v tajných 

voľbách študenti príslušnej časti akademickej obce DF (študentskú časť AO DF tvoria 

študenti zapísaní v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte). Študenti tvoria 

v akademickom senáte najmenej jednu tretinu členov AS DF. Počet členov v zamestnaneckej 

a študentskej časti AS DF určuje volebný poriadok AS DF. 

ČLÁNOK 2 

Činnosť akademického senátu 

 (1) Akademický senát DF v súlade s § 27 zákona o VŠ: 

 

a)  schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy Drevárskej fakulty: 

  - štatút Drevárskej fakulty, 

  - organizačný poriadok Drevárskej fakulty, 

  - ďalšie predpisy (čl. 22, ods. (2) Štatútu DF), 

        - vnútorné predpisy DF, ak sa na návrh dekan nerozhodne, že DF sa bude riadiť           

    príslušnými vnútornými predpismi Technickej univerzity vo Zvolene; 

 schvaľuje na návrh predsedu AS  DF vnútorné predpisy Drevárskej fakulty: 

  - zásady volieb do Akademického senátu DF, 

  - rokovací poriadok AS DF, 

  - štatút AS DF, 

- volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana DF a spôsob navrhovania na jeho 

odvolanie; 

b)  volí kandidáta na dekana DF, prípadne navrhuje odvolanie dekana DF z funkcie 

 a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana DF; ak po odvolaní dekana, alebo 

 po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, 

 navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana 

 do vymenovania nového dekana, 
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c)  schvaľuje návrh dekana DF na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

d)  schvaľuje návrh dekana DF na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady DF, 

e)  schvaľuje návrh rozpočtu DF, predkladaný dekanom a kontroluje nakladanie s  finančný-

mi prostriedkami fakulty, 

f)  schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, alebo ďalšej tvorivej 

činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“), vypracovaný v súlade s dlhodo-

bým zámerom Technickej univerzity vo Zvolene, predložený dekanom po prerokovaní vo 

vedeckej rade DF a jeho aktualizáciu, 

g)  schvaľuje výročnú správu o činnosti DF a výročnú správu o hospodárení DF predloženú 

 dekanom, 

h)  prerokováva pred schválením vo vedeckej rade DF návrh študijných programov, ktoré má 

uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 

i)  schvaľuje podmienky pre prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných DF 

predložené dekanom, 

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie 

 pracovísk DF, 

k)  volí zástupcu DF do Rady vysokých škôl, 

l)  raz za rok podáva Akademickej obci DF správu o svojej činnosti vyvesením na verejne 

 prístupnom mieste a zverejnením na internetovej stránke DF, zverejnenie „Správy 

o činnosti AS DF“ je v trvaní najmenej na štyri roky, 

m)  vyjadruje sa k návrhu rektora TU na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona 

 č. 131/2002 o vysokých školách, týkajúcich sa prevodu majetku, alebo zriadenia vecného 

 bremena alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh DF pred ich 

 predložením na schválenie Akademickému senátu Technickej univerzity vo Zvolene, 

n)  vyjadruje súhlas s návrhom dekana DF na uzavretie pracovného pomeru na pracovné 

 miesto vysokoškolského učiteľa u zamestnancov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. 

o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi fakulty. 

 

 (2) AS DF je povinný predložiť AO DF na posúdenie dôležité návrhy týkajúce sa DF, 

najmä tie, ktoré obsahuje čl. 2, ods. (1), písm. b), f) a h) tohto štatútu.  

 

ČLÁNOK 3 

Členstvo v akademickom senáte 

 (1) Za člena Akademického senátu DF môže byť zvolený každý člen akademickej obce 

Drevárskej fakulty. Akademickú obec DF tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní 

zamestnanci a ďalší zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním zaradení na fakulte, ktorí sú s 

univerzitou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť 

akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní v študijných programoch uskutočňovaných na 

fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty). 

 (2) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana a prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.  

 (3) Rektor TU, akademickí funkcionári DF a tajomník DF majú právo zúčastňovať sa 

a vystupovať na zasadnutiach AS DF v súlade s rokovacím poriadkom AS DF kedykoľvek 

o to požiadajú. V prípade prerokovávania programu týkajúceho sa problémov vymedzených 

v štatúte AS DF v čl. 2, ods. (1), písm. j), môže byť prizvaný na rokovanie AS DF zástupca 

odborovej organizácie DF. 
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 (4) Členovia  akademického senátu sú volení a odvolávaní voličmi príslušnej časti 

akademickej obce DF tajným hlasovaním.  

 (5) Funkčné obdobie AS DF je štvorročné. 

 (6) Členstvo v akademickom senáte DF zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia AS DF, 

b) skončením funkčného obdobia člena, 

c) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa čl. 3 ods. (2), 

d) ukončením pracovného pomeru s TU, prechodom na inú fakultu v rámci TU, prerušením 

 a ukončením štúdia, 

e) zánikom príslušnej časti akademickej obce, 

f) vzdaním sa členstva v AS DF, 

g) odvolaním člena AS DF príslušnou časťou akademickej obce, 

h) smrťou člena, 

i ) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty,  

j) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal o 

pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa odseku 7, 

k) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň 

určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide 

o člena s pozastaveným členstvom, 

l) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu 

členstva došlo v tejto lehote. 

 

(7) Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, 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. V čase pozastaveného členstva, sa považuje za neprítomného na rokovaní 

AS DF. 

(8) Akademický senát DF môže rozhodnúť o ukončení svojej činnosti pred ukončením 

funkčného obdobia a vypíše nové voľby ak: 

a) sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina všetkých členov AS DF, 

b) nadpolovičnej väčšine všetkých členov AS DF zaniklo členstvo, 

c) ak nie je zvolený dekan ani po prvom opakovaní volieb dekana. 

 (9) Funkciu  volebnej  komisie pre voľby nového AS DF, ktorého činnosť sa ukončí 

z dôvodov uvedených v čl. 3 ods. (8), preberá predsedníctvo AS DF. 

 (10) Voľby nového člena AS DF sa musia uskutočniť do 5 mesiacov od zániku členstva 

v AS DF, v súlade so Zásadami volieb do AS DF.  

 

ČLÁNOK 4 

Práva a povinnosti členov senátu 

 (1) Člen akademického senátu DF je povinný: 

a)  zúčastňovať sa na zasadnutiach akademického senátu a dodržiavať Rokovací poriadok 

 AS DF a schválený program zasadnutia. Účasť na rokovaní AS DF sa považuje 

 za pracovnú povinnosť. Neúčasť na zasadnutí je potrebné vopred oznámiť predsedovi AS 

DF, 
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b)  podávať informácie o rozhodnutiach AS DF svojim voličom, 

c)  vyjadrovať, vysvetľovať  a presadzovať požiadavky svojich voličov, 

d)  plniť prijaté uznesenia AS DF. 

 (2) Člen akademického senátu má právo: 

a) pripomienkovať všetky prerokovávané materiály AS DF, 

b) zapojiť sa do diskusie, vyjadrovať názory, vyslovovať faktickú poznámku, hájiť 

 a presadzovať požiadavky svojich voličov, 

c) hodnotiť činnosť predsedníctva a členov AS DF a dávať návrhy na ich odvolanie, 

d) obracať sa s otázkami na dekana, prodekanov, tajomníka fakulty, vedúcich katedier 

 a členov predsedníctva AS DF. Otázky a odpovede musia byť vzhľadom na vážnosť 

 problematiky realizované písomnou formou. Odpoveď musí  byť poskytnutá najneskôr 

 do 14 dní,  

e) uplatňovať všetky vyššie uvedené práva v súlade s Rokovacím poriadkom AS DF. 

 

ČLÁNOK 5 

Orgány a komisie akademického senátu DF 

 (1) Na čele AS DF je predsedníctvo, ktoré zabezpečuje činnosť AS DF medzi 

zasadnutiami. Členmi predsedníctva AS DF sú: 

a) predseda AS DF,  

b) podpredseda AS DF, 

c) tajomník AS DF,  

d) predseda legislatívnej komisie AS DF, 

e) predseda ekonomickej komisie AS DF, 

f) zástupca študentskej časti AS DF. 

 (2) Predsedníctvo pripravuje program a podklady pre jednotlivé zasadnutia AS DF. 

 (3) Komisie akademického senátu (legislatívna, ekonomická a dočasné) sú iniciatívne 

a pracovné orgány AS DF. Predsedom komisie musí byť člen senátu. Členmi komisií môžu 

byť aj odborníci z mimoškolských pracovísk. 

 (4) Schôdze komisií zvolávajú ich predsedovia podľa potreby.  

 

ČLÁNOK 6 

Zvolávanie a rokovanie akademického senátu 

 (1) Akademický senát DF sa schádza: 

a) najmenej raz za semester na riadne zasadnutie, ktoré je verejné,  

b) ak o to požiada dekan DF, rektor TU, alebo aspoň 1/3 všetkých členov AS DF, predseda 

 je povinný zvolať akademický senát na mimoriadne zasadnutie a to tak, aby 

 sa zasadnutie konalo najneskôr do 14 dní od predloženia písomného návrhu. 

 (2) S programom rokovania a s predkladanými materiálmi musia byť členovia AS DF 

oboznámení písomnou formou predsedníctvom AS DF najneskôr 5 pracovných dní pred 

zasadnutím.  

 (3) Písomné materiály môžu predsedovi AS DF, alebo tajomníkovi AS DF predkladať 

jednotlivé pracovné komisie alebo členovia AS DF. Člen akademickej obce DF predkladá 

svoj návrh prostredníctvom volených zástupcov. Dekan a prodekani fakulty predkladajú svoje 

návrhy predsedovi AS DF. 
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 (4) Zasadnutie zvoláva a vedie predseda alebo podpredseda AS DF. K jednotlivým 

bodom programu rokovania AS DF, môže predseda prípadne podpredseda AS DF pozvať 

hostí. 

 (5) Rokovanie AS DF sa riadi rokovacím poriadkom AS DF, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto štatútu. 

 (6) Z každého zasadnutia AS DF je vypracovaná zápisnica, ktorá má informovať celú 

Akademickú obec DF. 

ČLÁNOK 7 

Záverečné ustanovenia 

 (1) AS DF dbá na to, aby jeho bývalí a súčasní členovia neboli postihovaní v súvislosti 

s ich činnosťou v AS DF. 

 (2) Štatút AS DF nadobúda platnosť a účinnosť schválením v AS DF. Na zmenu štatútu 

sa uplatňuje rovnaký procedurálny postup ako pri jeho schvaľovaní. Tento štatút AS DF spolu 

s prílohami prerokoval a schválil AS DF na svojom rokovaní dňa 20. januára 2015. 

 (3) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Štatútu AS DF stráca platnosť a účinnosť 

Štatút AS DF, schválený 23. októbra 2013.  

            

             

 

 

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.  

  predseda AS DF 
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R O K O V A C Í     P O R I A D O K 

Akademického senátu Drevárskej  fakulty  TU  vo  Zvolene 
  

 

Rokovací poriadok AS DF tvorí neoddeliteľnú súčasť Štatútu Akademického senátu 

Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

ČLÁNOK 1 

Úvodné ustanovenia 

 (1) Zasadnutia akademického senátu DF sa uskutočňujú na základe: 

a)   rozhodnutia predsedníctva AS DF, 

b)  ak o zvolanie AS DF požiada dekan DF, alebo rektor TU, 

c)  návrhu aspoň 1/3 členov AS DF, 

d) písomného návrhu minimálne 20 % členov príslušnej časti AO. 

 (2) AS DF je uznášania schopný, ak sú prítomné najmenej dve tretiny jeho členov. 

 (3) Návrh programu zasadnutia (ďalej aj „PZ“) vypracuje predsedníctvo AS DF, ktoré 

je povinné oboznámiť členov AS DF s návrhom PZ a podkladovými materiálmi písomnou 

formou minimálne 5 pracovných dní pred dňom zasadnutia AS DF. 

 (4) Základná štruktúra programu zasadnutia je: 

a)   predloženie návrhu PZ, jeho pripomienkovanie zo strany AS DF a jeho schválenie, 

b)   voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice, 

c)   správa o riešení návrhov a plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí AS DF, 

d)   správa o riešení návrhov podaných medzi zasadnutiami, 

e)   oboznámenie AS DF s predloženým materiálom jeho predkladateľom, 

f)   diskusia k jednotlivým bodom PZ, 

h)  predloženie návrhu uznesenia návrhovou komisiou, jeho pripomienkovanie a schválenie 

 hlasovaním členmi AS DF. 

 (5) Predkladateľ materiálu, ktorý má byť prerokovaný na zasadnutí AS DF, je povinný 

tento predložiť písomne predsedovi AS DF minimálne 5 pracovných dní pred termínom 

zasadnutia AS DF.  

 (6) Materiál na rokovanie AS DF môžu predkladať: 

a)   členovia AO DF prostredníctvom členov AS DF, 

b)   členovia Akademického senátu DF, 

c)  dekan a prodekani DF, 

d)  rektor TU, 

e)  členovia Vedeckej rady DF. 

ČLÁNOK 2 

Vedenie zasadnutia 

 (1)  Zasadnutie AS DF vedie jeho predseda, alebo podpredseda. 

 (2) Na vedení zasadnutia AS DF sa podieľajú ďalší členovia nasledovným spôsobom: 
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a) druhý člen – podpredseda, registruje hlásiacich sa do diskusie a časový limit faktických 

 poznámok, 

b) zápisnicu zo zasadnutia zabezpečuje tajomník AS DF. Zápisnica obsahuje zoznam 

prítomných, prerokované body, skrátený priebeh diskusie a výsledky hlasovania, 

c) návrhová komisia pripravuje návrh uznesení, ktorý je súčasťou zápisnice, 

d) verifikátori overujú zápis zo zasadnutia AS DF. 

 (3) Zápis z každého zasadnutia musí byť vyhotovený a po verifikovaní doručený 

všetkým členom AS DF a dekanovi do 7 dní. 

 (4) Predsedajúci môže prerušiť rokovanie AS DF maximálne na 15 minút, ak o to 

požiada aspoň 1/3 prítomných členov. 

 

ČLÁNOK 3 

Diskusia a jej organizácia 

 (1) Diskusiu začína a končí predsedajúci senátu. V prípade nesúhlasu s ukončením 

diskusie, ktorý môže vyjadriť ktorýkoľvek člen AS DF, predsedajúci senátu je povinný dať 

hlasovať o pokračovaní diskusie. V prípade súhlasu, ktorý vyjadrí s pokračovaním diskusie 

nadpolovičná väčšina prítomných, diskusia pokračuje (v zhode s čl. 4, ods. 1). 

 (2) Člen AS DF, resp. hosť, sa hlási do diskusie zdvihnutím ruky, alebo písomne vopred. 

Člen predsedníctva ho chronologicky zaregistruje do poradia v diskusii. 

 (3) Diskusia prebieha samostatne ku každému bodu programu. 

 (4) Diskusný príspevok nie je limitovaný, ale jeho pokračovanie môže byť vetované AS 

DF, a to zdvihnutím ruky nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS DF. 

 (5) Faktickú poznámku oznámi člen senátu DF zdvihnutím ruky a vyslovením "faktická 

poznámka". Vysloviť ju môže až keď mu vedúci zasadnutia udelí slovo. Dĺžka jej trvania 

je obmedzená na jednu minútu. Faktická poznámka je uprednostnená pred diskusné 

príspevky. 

 (6) Každý diskusný príspevok i faktickú poznámku ukončí predsedajúci zasadania. Slovo 

udeľuje len predsedajúci zasadnutia, v AS DF hovorí vždy len jeden. 

 

ČLÁNOK 4 

Schvaľovanie 

 (1) Ak člen AS DF predloží návrh ku ktorémukoľvek bodu rokovania a požiada 

o hlasovanie, predsedajúci zasadnutia musí dať o ňom hlasovať. 

 (2) Hlasovanie je: 

a) spravidla verejné, zdvihnutím ruky,  

b) tajné, v bodoch uvedených v Štatúte AS DF, čl. 2, ods. 1, písm. b), c), d) a k), 

c) tajné aj pri schvaľovaní ostatných uznesení, ak o to požiada niektorý člen AS DF 

 a s touto požiadavkou súhlasí minimálne 1/2 prítomných členov AS DF, 

d)  v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia predsedníctva AS DF možné 

 uskutočniť písomným (elektronickým) vyjadrením členov AS DF. Ak aspoň jeden člen 

AS DF písomne (elektronicky) vyjadrí potrebu prerokovania schvaľovaného materiálu na 

zasadnutí AS DF, musí  predseda toto vyjadrenie akceptovať  a materiál predložiť na za-
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sadnutie AS DF.  Písomné schvaľovanie nie je možné uplatniť v prípadoch uvedených 

v čl. 4, ods. (2) bod b) rokovacieho poriadku AS DF. 

 (3) Súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS DF je potrebný na prijatie 

programu zasadnutia. 

 (4) AS DF schvaľuje: 

a)   súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých členov AS DF uznesenia, ktoré súvisia 

 so zásadnými činnosťami fakulty, uvedenými v Štatúte AS DF v čl. 2, ods. (1), písm. a), 

 c) až i), 

b)   súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých členov AS DF zmeny v Štatúte AS DF, 

c)  súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS DF pre voľbu a odvolanie členov 

 predsedníctva AS DF, 

d)  súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov AS DF ostatné rozhodnutia. 

 (5) Voľba kandidáta na dekana a odvolanie dekana sa riadi v zmysle platného Štatútu 

DF.  

 (6) Ak sa voľba a odsúhlasenie vo veci Štatútu AS DF podľa čl. 2, ods. (1), týka člena 

AS DF, tento sa hlasovania nezúčastňuje. 

 (7) V prípade, že prerokovávaný materiál je považovaný za mimoriadne závažný, môže 

sa v hlasovaní uplatniť právo odročenia, s ktorého použitím musí súhlasiť aspoň 1/2 

prítomných členov AS DF. 

 (8) Pripomienky k uzneseniu senátu má právo predložiť písomnou formou člen AO DF 

do 5 pracovných dní od zverejnenia uznesenia zo zasadnutia AS DF, prostredníctvom 

zvoleného zástupcu predsedovi AS DF, v prípade jeho neprítomnosti podpredsedovi AS DF.  

 

ČLÁNOK 5 

Záverečné ustanovenia 

 (1) Rokovací poriadok AS DF nadobúda platnosť a účinnosť schválením v AS DF. Tento 

rokovací poriadok AS DF bol prerokovaný a schválený na rokovaní AS DF dňa 20. januára 

2015. 

 (2) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Rokovacieho poriadku AS DF stráca 

platnosť a účinnosť rokovací poriadok AS DF schválený 23. Októbra 2013. 

 

 

 
 

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.  

  predseda AS DF 
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Z á s a d y    v o l i e b   d o   a k a d e m i c k é h o    s e n á t u  

Drevárskej  fakulty  TU  vo  Zvolene 
 

 

Zásady volieb do AS DF tvoria neoddeliteľnú súčasť Štatútu Akademického senátu Drevár-

skej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. 

 
 

 (1) Akademický senát Drevárskej fakulty má 20 členov, z  toho 13 členov zastupuje 

zamestnaneckú časť AO DF a 7 členov zastupuje študentskú časť AO DF.  

 (2) Do AS DF má právo voliť a byť volený každý člen akademickej obce DF, ktorá 

je definovaná v čl. 3 ods. (1) Štatútu AS DF. 

 (3) Členov zamestnaneckej časti AS DF volia v priamych tajných voľbách členovia 

príslušnej zamestnaneckej časti AO DF. Členov študentskej časti AS DF volia v tajných 

voľbách členovia príslušnej študentskej časti AO DF.  

 (4) Funkčné obdobie členov AS DF je najviac štvorročné. 

 (5) Funkcia člena AS DF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana a prode-

kana, kvestora a tajomníka fakulty. 

 (6) Volebnú komisiu na voľby AS DF navrhuje a schvaľuje AS DF. Volebná komisia 

(ďalej aj „VK“) je trojčlenná, vrátane predsedu, ktorého volí AS DF.  

 (7) Volebná komisia zodpovedá za organizáciu a priebeh volieb, vyhodnocuje voľby  

a vyhlasuje ich výsledky, zvoláva prvé zasadnutie AS DF, pričom predseda VK až do 

zvolenia predsedu AS DF vedie toto zasadnutie. 

 (8)  Volebná komisia zabezpečí zoznamy voličov a hlasovacie lístky. 

 (9) Volebná komisia zabezpečí prípravu hlasovacích lístkov na jednotlivých 

pracoviskách.   

 (10) Na hlasovacích lístkoch budú uvedení všetci členovia príslušného pracoviska, ktorí 

môžu byť zvolení do AS DF. 

 (11) Vzor hlasovacieho lístka musí byť zverejnený najneskôr 7 dní pred konaním volieb 

tak, aby bol dostupný každému členovi príslušnej časti AO DF (napr. UIS, informačná 

skrinka AS DF, vnútorný TV okruh, priestory ŠD, ...) 

 (12) Ak člen AO DF nechce byť volený do AS DF, oznámi to písomne VK najneskôr 

2 dni pred voľbami. VK ho na základe tohto písomného oznámenia z hlasovacieho lístka 

vyškrtne. 

 (13) Voľby do nového AS DF sa konajú podľa harmonogramu určeného VK 

a schváleného AS DF, a to najneskôr 30 dní pred ukončením funkčného obdobia AS DF. 

Harmonogram volieb AS DF musí VK zverejniť aspoň 7 dní pred ich konaním tak, aby bol 

dostupný každému členovi príslušnej časti AO DF. 

 (14) Študenti volia svojich zástupcov do AS DF v dvoch kolách. V prvom kole navrhnú 

členovia príslušnej študentskej časti AO kandidátov podľa ods. (15). V druhom kole sa 

na volebných lístkoch budú nachádzať navrhnutí kandidáti, ktorí kandidatúru prijali. 

Z kandidátov sú zvolení senátori, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v príslušnej časti 

AO ktorú zastupujú. Ten istý postup sa použije pri voľbe členov AS z radov doktorandov. 
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 (15) Študenti volia svojich zástupcov do AS DF podľa jednotlivých stupňov štúdia:            

- študenti prvého stupňa (bakalárskeho) 3 zástupcov – jeden za každý ročník, 

- študenti druhého stupňa (inžinierskeho) 2 zástupcov – jeden za každý ročník, 

- študenti tretieho stupňa (doktorandského) 2 zástupcov. 

 (16) V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov na členstvo v AS DF sa o členovi 

AS DF rozhodne losovaním. 

 (17) Výsledky volieb sú právoplatné pri nadpolovičnej účasti členov príslušnej časti AO 

DF pracovísk zamestnancov, resp. pri účasti minimálne 1/5 členov AO DF príslušných 

stupňov štúdia. 

 (18) Výsledky volieb sa zverejnia do 24 hodín od ich konania tak, aby boli dostupné 

všetkým členom príslušnej časti AO DF. O voľbách AS DF  volebná komisia vypracuje zápis, 

doložený evidenciou o účasti voličov vo voľbách, ktorý podpíšu všetci členovia VK.  

 (19) Pripomienky a sťažnosti k uskutočneným voľbám do AS DF môže podať písomnou 

formou každý člen AO DF do 2 pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb predsedovi 

VK. O pripomienkach a sťažnostiach rozhodne úradujúci AS DF do 30 pracovných dní 

od doručenia pripomienky alebo sťažnosti. 

 (20) Ak zaniklo členovi AS DF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa čl. 3, 

ods. (6) písm. b) až g)  Štatútu AS DF, na uvoľnené miesto zvolí príslušná časť AO DF 

nového člena AS DF. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca funkčného obdobia člena, 

ktorému členstvo predčasne zaniklo.  

 (21) Zásady volieb do AS DF nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením v AS DF. 

Tieto zásady volieb do AS DF boli prerokované a schválené na rokovaní AS DF dňa 20. 

januára 2015. 

 (22) Nadobudnutím platnosti a účinnosti týchto Zásad volieb do AS DF strácajú platnosť 

Zásady volieb do AS DF chválené AS DF dňa 23. októbra 2013. 

 

 

 

 

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.  

  predseda AS DF 

 

             

 
 


