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Š T A T Ú T  
AKADEMICKÉHO SENÁTU  

TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE  
(ďalej aj „Štatút AS TU“) 

 
 

č. R-6866/2013 

 
 
 
 
 

Tento Štatút Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene je vypracovaný v súlade 
s ust. §§ 8, 9, 10 a 15 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“). 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „AS TU“) je 
orgánom akademickej samosprávy univerzity. Skladá sa z volených zástupcov akademickej 
obce Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „TU“).  
 

(2) AS TU tvorí 35 členov v zložení: 
a) 5 členov zo zamestnaneckej časti AO každej fakulty (ďalej aj „skupina AO“) 
b) 3 študenti za študentskú časť AO každej fakulty, 
c) 1 študent za študentskú časť AO univerzitných študijných programov (ďalej len „UŠP“), 
d) 2 členovia AO za ostatné organizačné súčasti TU (Ústav cudzích jazykov, Ústav telesnej 

výchovy a športu, Arborétum Borová hora, Centrum ďalšieho vzdelávania, Centrum 
informačných  technológií, Rektorát, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Študentský 
domov a jedáleň, Vydavateľstvo TU, Vývojové dielne a laboratóriá, Vysokoškolský 
lesnícky podnik). 

 
(3) AS TU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti AS TU volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej 
časti AO. Členov študentskej časti AS TU volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
študentskej časti AO. 

 
(4) Činnosť AS TU medzi dvoma rokovaniami riadi predsedníctvo AS TU. 

Predsedníctvo AS TU tvoria predseda AS TU, podpredseda AS TU, tajomník AS TU, 
predseda legislatívnej komisie AS TU, predseda ekonomickej komisie AS TU a zástupca 
študentskej časti AS TU.  
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Článok 2 
Pôsobnosť AS TU 

 
(1) Akademický senát TU: 
a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, 

zmenu názvu alebo zmenu sídla TU a fakulty TU po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej 
komisie [§ 82 ods. 2 písm. d) zákona o VŠ], 

b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy TU podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) a 
i) až k) zákona o VŠ a ak tak ustanovuje Štatút TU vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. 
l) zákona o VŠ, na návrh predsedu AS TU vnútorné predpisy TU podľa § 15 ods. 1 písm. f) a 
g) zákona o VŠ a na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a) a § 33 
ods. 3 písm. a) zákona o VŠ, 

c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; návrh predkladá 
ministrovi do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Akademický senát TU podá návrh na odvolanie 
rektora TU vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený 
nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak rektor TU požiada o uvoľnenie z funkcie, 

ca) ak TU nemá rektora, predseda AS TU poverí do vymenovania nového rektora TU, 
najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie rektora TU osobu, s ktorej poverením súhlasí 
nadpolovičná väčšina všetkých členov AS TU a túto skutočnosť oznámi bezodkladne 
ministrovi. Predseda AS TU môže do vymenovania nového rektora TU so súhlasom 
nadpolovičnej väčšiny členov AS TU poverenie podľa prvej vety zrušiť a poveriť výkonom 
funkcie rektora TU inú osobu a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa 
poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa prvej vety, 

d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, 
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady TU, 
f) schvaľuje návrh rozpočtu TU, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie        

s finančnými prostriedkami TU; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne 
vyjednávať, 

g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu Správnej rady TU predloženým rektorom; 
po súhlase AS TU rektor predloží návrh štatútu správnej rady na schválenie ministrovi, 

h) schvaľuje návrh rektora na členov Správnej rady TU a navrhuje ministrovi dvoch 
členov správnej rady podľa § 40 ods. 2, zákona o VŠ, 

i) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 zákona o VŠ pred ich 
predložením na schválenie Správnej rade TU; ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži 
na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie akademického senátu fakulty k týmto návrhom podľa     
§ 27 ods. 1 písm. m) zákona o VŠ je záporné, na ich schválenie Akademickým senátom TU je 
potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS TU, 

j) schvaľuje dlhodobý zámer TU (§ 2 ods. 10 zákona o VŠ) predložený rektorom 
po prerokovaní vo Vedeckej rade TU a jeho aktualizáciu, 

k) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení TU 
predloženú rektorom, 

l) pred schválením vo Vedeckej rade TU prerokúva návrh študijných programov, ktoré 
sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na univerzite, predložený rektorom, 

m) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie 
nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty, 

n) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, 
rozdelenie alebo zrušenie súčastí TU, ktoré nie sú fakultami, 

o) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách Správnej rady TU podľa § 41 ods. 7 
zákona o VŠ, 

p) volí zástupcu TU do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 zákona o VŠ), 
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q) jeho študentská časť volí zástupcu TU do Študentskej rady vysokých škôl (§ 107 
ods. 4 zákona o VŠ), 

r) raz za rok podáva akademickej obci TU správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 
webovom sídle TU najmenej na štyri roky, 

s) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty za 
podmienok a v rozsahu ustanovenom Štatútom TU v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona o VŠ, 

t) plní iné úlohy podľa zákona o VŠ a vnútorných predpisov TU (napr. vyjadruje sa     
k udeľovaniu osobitne významných ocenení  TU (Dr. h. c., Cena TU, a pod).  

(2) AS TU je povinný predložiť AO TU na posúdenie dôležité návrhy týkajúce sa TU, 
najmä tie, ktoré obsahuje článok 2, ods. 1 písm. c) tohto Štatútu AS TU.  
 

Článok 3 
Členstvo v AS  TU 

 
(1) Členovia AS TU sú volení a odvolávaní na fakultách TU a ostatných 

organizačných súčastiach univerzity tajným hlasovaním. 
 

(2) Za člena AS TU môže byť zvolený každý člen AO TU, ktorá je definovaná v čl. 7 
Štatútu TU. 
 

(3) Funkcia člena AS TU je  nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
 

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

(5) Členstvo v AS TU zaniká: 
a) skončením funkčného obdobia člena,  
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3 tohto článku (§8 ods. 3 zákona    

o VŠ), 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce TU alebo skončením 
členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak ide o člena zvoleného 
ako zástupcu fakulty,  
d) prerušením štúdia člena študentskej časti Akademického senátu TU,  
e) skončením štúdia člena študentskej časti Akademického senátu TU, ak nepožiadal                            
o pozastavenie členstva v Akademickom senáte TU podľa odseku 10 tohto Štatútu AS TU (§8 
ods. 8 zákona o VŠ), 
f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov 
o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom; ak ide 
o člena s pozastaveným členstvom, ktorý bol zvolený za organizačnú súčasť TU, nezapísaním 
sa na štúdium na tejto organizačnej súčasti TU,  
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu 
členstva došlo v tejto lehote,  
h) vzdaním sa funkcie člena,  
i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce TU,  
j) smrťou člena,  
k) zrušením alebo zlúčením organizačných súčastí TU, ktorej akademická obec člena zvolila. 

 
(6) AS TU môže rozhodnúť o ukončení svojej činnosti pred ukončením svojho 

funkčného obdobia a o vypísaní nových volieb, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina 
všetkých členov AS TU. 
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(7) Ak nadpolovičnej väčšine členov AS TU zanikne členstvo, uplatní sa postup podľa 

čl. 2 ods. 1 Zásad volieb do AS TU. 
 
(8) Voľby nového AS TU sa uskutočnia najneskôr do 4 týždňov pred ukončením 

funkčného obdobia AS TU.  
 

(9) Ak zaniklo členovi AS TU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 
odseku 5 písm. b) až j) tohto Štatútu AS TU, voľby nového člena AS TU sa uskutočnia 
maximálne do 5 mesiacov od zániku členstva v AS TU podľa § 8 ods. 7 zákona o VŠ. 

 
(10) Člen študentskej časti Akademického senátu TU, ktorý nie je študentom 

doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne 
požiadať TU o pozastavenie členstva v Akademickom senáte TU. 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 TU alebo členom akademickej obce 
organizačnej súčasti TU, za ktorú bol zvolený. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa 
považuje za neprítomného na rokovaní Akademického senátu TU. 
 

(11) V prípade vzniku novej fakulty alebo zlúčenia fakúlt, ak do skončenia funkčného 
obdobia AS TU zostáva viac ako šesť mesiacov, uskutočnia sa voľby členov AS TU za 
novozriadenú fakultu. Funkčné obdobie členov AS TU zvolených dodatočne za novozriadenú 
fakultu trvá do konca príslušného funkčného obdobia AS TU (§ 8 ods. 9 zákona o VŠ). 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov AS TU 

 
(1) Člen AS TU je povinný: 

a) zúčastňovať sa na rokovaniach AS TU a dodržiavať Rokovací poriadok AS TU a program 
rokovania. Účasť na rokovaní AS TU je považovaná za pracovnú povinnosť. Neúčasť 
na rokovaní ospravedlňuje člen AS TU  písomne so zdôvodnením predsedovi AS TU 
najneskôr 2 dni pred rokovaním AS TU, 

b) na rokovaniach AS TU vyjadrovať, vysvetľovať a presadzovať požiadavky svojich 
voličov. 

 
(2) Člen AS TU má právo: 

a) pripomienkovať všetky materiály prerokúvané akademickým senátom; 
b) zapájať sa do diskusie, vyjadrovať názory, obhajovať a  presadzovať záujmy svojich 

voličov, vyslovovať  faktickú poznámku; 
c) hodnotiť činnosť predsedníctva a jednotlivých členov AS TU a predkladať návrhy na ich 

odvolanie; 
d) uplatňovať všetky vyššie uvedené práva ústne alebo písomne v súlade s Rokovacím 

poriadkom AS TU; 
e) obracať sa s otázkami na rektora, prorektorov, predsedu AS TU a predsedov komisií AS 

TU.  
f) na odpoveď najneskôr do 30 kalendárnych dní od vznesenia otázky. 
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Článok 5 
Orgány a komisie AS TU 

 
 (1) Trvalé pracovné komisie AS TU sú legislatívna komisia a ekonomická komisia. 

AS TU môže zriadiť pre svoju činnosť dočasné kontrolné a poradné orgány, riadiť ich činnosť 
a hodnotiť výsledky ich práce. O zložení komisií rozhoduje AS TU. 
 

(2) Komisie AS TU (stále alebo ustanovené ad hoc) sú iniciatívne a pracovné orgány 
AS TU. Člen komisie AS TU nemôže byť súčasne riadnym členom inej  komisie rovnakého 
alebo podobného  zamerania na úrovni univerzity. 
 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) AS TU dbá na to, aby jeho bývalí aj súčasní členovia neboli postihovaní 
v súvislosti s ich činnosťou v AS TU. 
 

(2) Štatút AS TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť schválením v AS TU. 
Tento Štatút AS TU č. R-6866/2013  schválil AS TU na svojom rokovaní dňa 3. júna 2013 
a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. 
 

(3) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Štatútu AS TU č. R-6866/2013 stráca 
platnosť a účinnosť Štatút AS TU vo Zvolene č. R-1292/2011 schválený dňa 31.01.2011.  

 
 
 
 

 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 
 predseda AS TU 
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ROKOVACÍ  PORIADOK  AKADEMICKÉHO  SENÁTU 
TECHNICKEJ  UNIVERZITY  VO  ZVOLENE 

(ďalej aj „Rokovací poriadok AS TU“) 
 
 
 

č .  R-6871/2013 
 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia  

 
(1) Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „AS TU“) vykonáva 

svoju činnosť kolektívne. Rokuje a rozhoduje o zásadných otázkach činnosti TU v zmysle 
článku 2 Štatútu Akademického senátu  Technickej univerzity vo Zvolene. Rokovania AS TU 
sú verejné a konajú sa minimálne jedenkrát za semester. 
 

(2) Oznámenie o termíne a programe rokovania AS TU bude zverejnené na webovom 
sídle AS TU v lehote 5 pracovných dní pred rokovaním AS TU. 

 
(3) AS TU rokuje o predložených písomných materiáloch. Písomný materiál obsahuje 

stav veci, meno spracovateľa a meno predkladateľa. Každý člen AS TU, ak predsedníctvo 
nerozhodne inak, obdrží písomné materiály k rokovaniu najmenej 5 pracovných dní 
pred plánovaným rokovaním AS. 

 
(4) Rokovania AS TU sa uskutočňujú na základe: 

a) rozhodnutia predsedníctva AS TU, 
b) požiadania aspoň 1/3 členov AS TU, 
c) požiadania rektora TU.  
d) na požiadanie min. 20 % členov príslušnej časti AO písomnou formou. 

V  prípadoch uvedených pod písm. b), c), d)  je predseda AS TU povinný zvolať 
rokovanie AS TU bezodkladne, najneskôr však do 14 pracovných dní. Ak predseda AS TU 
nezvolá rokovanie AS TU na žiadosť rektora do 14 dní, zvolá rokovanie AS TU rektor. 
 

(5) Na začiatku rokovania AS TU tajomník zistí účasť členov na rokovaní 
a predsedajúci overí uznášaniaschopnosť AS TU. 
 

(6) AS TU je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, 
okrem rokovania o činnostiach, ktoré sú uvedené v čl. 4, ods. (3) tohto rokovacieho poriadku. 

 
(7) Predsedajúci AS TU predloží na schválenie program rokovania, ktorý navrhuje 

predsedníctvo AS TU. Návrh programu je súčasťou pozvánky na rokovanie. 
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(8) Základná štruktúra programu rokovania AS TU je: 
a) schválenie programu rokovania, 
b) voľba návrhovej komisie a verifikátorov zápisnice, 
c) kontrola plnenia uznesení, 
d) uvedenie písomných materiálov predkladateľmi, 
e)  diskusia k predloženým písomným materiálom, 
f) rôzne, 
g) schválenie návrhu uznesení, 
h) záver. 
 
 

Článok 2 
Rokovanie AS TU 

 
(1) Prvé rokovanie novozvoleného AS TU riadi volebná komisia, ktorá organizuje 

voľby predsedníctva AS TU. Predseda volebnej komisie až do zvolenia predsedu AS TU 
vedie rokovanie AS TU. 

 
(2) Voľby členov predsedníctva prebiehajú tajným hlasovaním. Na ich zvolenie je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS TU. 
 
(3) Rokovanie AS TU vedie jeho predseda alebo podpredseda, prípadne poverený člen 

predsedníctva AS TU (ďalej aj predsedajúci). 
 
(4) Návrhy na rokovanie akademickému senátu môžu predkladať písomnou formou 

jednotlivé komisie alebo členovia AS TU. Člen AO predkladá svoj názor alebo návrh 
písomne alebo ústne prostredníctvom člena AS TU alebo prostredníctvom uvedených orgánov 
AS TU. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor predkladajú svoje návrhy 
priamo predsedníctvu AS TU. 

 
(5) Člen AS TU má právo požiadať, aby v zápisnici bolo uvedené jeho doslovné 

stanovisko k prerokovanému bodu programu prednesené na rokovaní. 
 
(6) Návrhová komisia pripraví v priebehu rokovania návrh uznesení AS TU. 
 
(7) Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor má právo vystúpiť 

na rokovaní AS TU v súlade s týmto Rokovacím poriadkom AS TU kedykoľvek, keď o to 
požiada. 

 
(8) Z rokovania AS TU vyhotoví tajomník AS TU zápisnicu, ktorá obsahuje dátum 

rokovania, počet prítomných členov, program rokovania, skrátený priebeh diskusie, výsledky 
hlasovania k jednotlivým bodom a prijaté uznesenie. Správnosť zápisnice overia 2 verifikátori 
a podpíše ju predsedajúci. Zápisnica zo rokovania bude doručená členom AS TU a rektorovi 
TU do 10 pracovných dní od rokovania. Zároveň bude zápisnica zverejnená vo vývesnej 
skrinke AS TU a na webovom sídle AS TU. 
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Článok 3 
 Diskusia a jej organizácia 

 
(1) Diskusiu ku každému bodu programu začína a končí predsedajúci samostatne. 

O ukončení diskusie k danému bodu programu, resp. ku konkrétnemu problému, rozhodne 
v osobitných prípadoch hlasovaním akademický senát, pričom za ukončenie musí hlasovať 
viac ako polovica prítomných členov. 

(2) Člen senátu, resp. hosť, sa hlási do diskusie zdvihnutím ruky alebo písomne 
vopred. Diskusia k prerokovanému bodu prebieha v poradí, v akom sa diskutujúci do nej 
hlásili, čo eviduje tajomník AS TU. Slovo diskutujúcemu udeľuje predsedajúci. O návrhoch 
diskutujúcich sa hlasuje v poradí, v akom boli prednesené. 

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

akademickým senátom, a to zdvihnutím ruky nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
 

(4) Faktická poznámka má prednosť pred diskusným príspevkom a je obmedzená na 
jednu minútu. Členovi AS TU, ktorý sa hlási s faktickou poznámkou, udelí slovo 
predsedajúci. 

Článok 4 
Hlasovanie a schvaľovanie  

 
 (1) Členovia predsedníctva AS TU sú volení tajným hlasovaním. Členovia komisií AS 
TU sú volení spravidla verejne. Na zvolenie členov predsedníctva AS TU a členov komisií 
AS TU je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS TU. 

(2) Akademický senát TU hlasuje o predloženom návrhu, ak člen AS TU o to požiada. 

(3) Na prijatie uznesení, ktoré súvisia so zásadnými činnosťami TU, uvedenými 
v Štatúte AS TU v článku 2 ods. 1 písm. a), b), h), i), n) je potrebný súhlas minimálne 2/3 
všetkých členov AS TU. Na prijatie uznesenia podľa článku 2 ods. 1 písm. c) - veta prvá, 
Štatútu AS TU je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny všetkých členov AS TU. Na 
prijatie uznesení v ostatných prípadoch je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov AS TU. 

(4) Na prijatie programu rokovania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov AS TU. 

(5) Hlasovanie je spravidla verejné. V otázkach uvedených v čl. 2, ods. (1) písm. a), 
c), ca), d), e), h), n), p), q), s) Štatútu AS TU sa rozhoduje tajným hlasovaním. V ostatných 
otázkach, ak si to žiada aspoň 1/3 prítomných členov AS TU, hlasovanie musí byť tajné. 

 (6) Ak sa voľba a odsúhlasenie vo veci podľa čl. 2, ods. 1, písm. c), ca), d), e), h), p), 
q), s) Štatútu AS TU týka člena AS TU, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov 
potrebný na právoplatnosť voľby alebo prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden hlas. 

(7) V mimoriadnych prípadoch (zníženie počtu prítomných členov na rokovaní) 
možno uskutočniť písomné hlasovanie (takzvané per rollam) členov AS TU za predpokladu, 
že AS TU o predmetnej veci rokoval. Písomné hlasovanie sa uskutoční do 7 pracovných dní 
od rokovania AS TU. 
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Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

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

Tento Rokovací poriadok AS TU č. R-6871/2013 bol prerokovaný a schválený  
na rokovaní Akademického senátu TU dňa 3. júna 2013 a týmto dňom nadobúda platnosť 
a účinnosť. 

(2) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Rokovacieho poriadku AS TU  
č .  R-6871/2013 stráca platnosť a účinnosť Rokovací poriadok AS TU  č. R-1293/2011 
schválený dňa 24.01.2011. 

 
  
  
 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 
 predseda AS TU 
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 ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

(ďalej aj „Zásady volieb do AS TU“) 
 
 

č. R-6872/2013 
 

Článok 1 
 Úvodné ustanovenia 

 
(1) Zloženie Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj 
„AS TU“) určuje čl. 1 Štatútu AS TU. 

 
(2) Do AS TU má právo voliť a byť volený každý člen Akademickej obce (ďalej aj 

„AO“) TU, ktorá je definovaná v čl. 7 Štatútu TU. 
 

(3) Funkčné obdobie členov AS TU je štvorročné. 
 

(4) Funkcia člena AS TU je  nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
 

 
Článok 2 

Volebná komisia 
 

(1) Volebnú komisiu pre voľby do AS TU navrhuje a schvaľuje AS TU.  V prípade, 
keď je AS TU nefunkčný, volebnú komisiu volí AO. Rokovanie AO zvolá rektor TU 
neodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní.  
 

(2) Predsedom volebnej komisie (ďalej aj „VK“) je predseda AS TU. Členmi VK sú 
dvaja zástupcovia zamestnaneckej časti každej fakulty, dvaja zástupcovia ostatných 
organizačných súčastí (ďalej aj „OOS“) TU, dvaja zástupcovia študentskej časti každej 
fakulty a jeden zástupca študentov UŠP. 
 

(3) Volebná komisia pre voľbu nového člena AS TU počas funkčného obdobia AS TU 
(ďalej „doplňujúce voľby“) je zložená z troch členov AS TU zvolených za AO organizačnej 
súčasti TU, v ktorej voľby prebiehajú.  
 

(4) Volebná komisia, ak bola zvolená AO: 
(a) volí predsedu, ktorý ďalej riadi činnosť VK, 
(b) zodpovedá za organizáciu a priebeh volieb, 
(c) vyhodnocuje voľby a vyhlasuje ich výsledky, 
(d) zvoláva prvé rokovanie AS TU.  
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Článok 3 

 Príprava a priebeh volieb 
 

(1) Volebná komisia pripraví zoznamy voličov podľa jednotlivých skupín AO 
(fakulty, OOS) a hlasovacie lístky.  
 

(2) Na hlasovacích lístkoch budú uvedení všetci členovia AO TU, ktorí majú právo 
byť volení do AS TU. 

 
(3) Člen Akademickej obce TU, ktorý je súčasne členom zamestnaneckej aj 

študentskej časti akademickej obce, sa zúčastňuje na voľbách len v zamestnaneckej časti TU. 
 
(4) Zoznamy voličov a vzor hlasovacieho lístka zverejní VK najneskôr 7 pracovných 

dní pred konaním volieb tak, aby boli dostupné každému členovi AO (informačná skrinka AS 
TU, vnútorný informačný okruh, webové sídlo TU ap.). 
 

(5) Ak člen AO nechce byť volený do AS TU, oznámi to písomne VK najneskôr 
2 pracovné dni pred voľbami. VK ho na základe tohto písomného oznámenia neuvedie 
na hlasovacom lístku. 
 

(6) Študenti volia svojich zástupcov do AS TU takto:  
a) za kandidáta AS TU môže byť navrhnutý alebo sa môže prihlásiť každý študent TU; 
b) VK zaeviduje navrhnutých kandidátov, ktorí prijali kandidatúru; 
c) do AS TU sú zvolení 3 študenti za každú fakultu a jeden študent za UŠP v poradí podľa 

najvyššieho počtu získaných hlasov. 
 

(7) Voľby do AS TU sa uskutočňujú podľa harmonogramu, ktorý schválila VK. 
 

(8) Dátum, čas a miesto konania volieb budú zverejnené aspoň 5 pracovných dní 
pred ich konaním tak, aby boli dostupné každému členovi AO. 
 

(9) Voľby sú priame a tajné.  
 

(10) Na každej fakulte a OOS volia členovia AO kandidátov podľa čl. 1 ods. 2 Štatútu 
AS TU. 
 

(11) Každý člen AO, ktorý sa volieb zúčastní, obdrží pri prezentácii  hlasovací lístok                      
a je poučený o spôsobe jeho úpravy. Iné úpravy hlasovacích lístkov, ako určí VK, sú neplatné.  
 

(12) V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov na členstvo v AS TU o členovi 
AS TU rozhodne VK losovaním. 

 
(13) Ak zaniklo členovi AS TU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 

§ 8 ods. 6 písm. b) až f) zákona o VŠ, zvolí príslušná časť AO na uvoľnené miesto nového 
člena AS TU. Funkčné obdobie novozvoleného člena trvá do konca funkčného obdobia člena, 
ktorému členstvo zaniklo.  
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Článok 4 
 Výsledky volieb a ich vyhlásenie 

 
(1) Volebná komisia zverejní výsledky volieb najneskôr do 3  pracovných dní po ich 

skončení tak, aby boli dostupné celej AO. 
 

(2) Pripomienky k uskutočneným voľbám do AS TU môže podať každý člen AO 
predsedovi VK písomnou formou do 2 pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb. 

(3) O pripomienkach rozhodne úradujúci AS TU v najbližšom možnom termíne, 
najneskôr do 30 dní od doručenia pripomienky predsedovi VK. 

 
Článok 5 

Zásady pre odvolanie člena AS TU 
 

(1) Člena AS TU odvoláva príslušná časť AO TU, ktorú reprezentuje. AO TU navrhne 
odvolanie člena AS TU v prípade, že člen AS TU nepresadzuje záujmy svojich voličov. 
Na odvolanie člena AS TU je potrebná písomná žiadosť minimálne 50 % členov príslušnej 
časti AO. 
 

(2) Návrh na odvolanie člena AS TU predkladá predsedníctvo AS TU vždy, ak bol 
člen AS TU odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest 
odňatia slobody. 
 

(3) Predsedníctvo AS TU navrhne odvolanie člena AS TU za opakovanú 
neospravedlnenú neúčasť na rokovaniach AS TU, resp. za neplnenie povinností člena AS TU. 

 
Článok 6 

Osobitné ustanovenia 
 

(1) V prípade, že členstvo v AS TU súčasne ukončí viac ako polovica členov 
zastupujúcich niektorú skupinu AO TU, AS TU vyhlási voľby do AS TU v tejto skupine. 
Funkčné obdobie týchto členov trvá do konca príslušného funkčného obdobia AS TU. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zásady volieb do AS TU nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením v AS TU. 

Tieto Zásady volieb do AS TU č. R-6872/2013 boli prerokované a schválené na rokovaní 
Akademického senátu TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť 
a účinnosť. 
 

(2) Nadobudnutím platnosti a účinnosti týchto Zásad volieb do AS TU č. R-6872/2013 
strácajú platnosť Zásady volieb do AS TU č. R-1294/2011 schválené 31.01.2011. 
 
 
 
 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 
 predseda AS TU 


