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ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU  

Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

(ďalej len „zásady volieb“) 
 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Zásady pre voľby do Akademického senátu (ďalej aj „AS“) Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „FEE“) boli vypracované v zmysle zákona 131/2002 Z. 

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

(2) Voľby členov AS FEE sú priame a tajné. Počet členov a zloženie AS FEE stanovuje čl. 8 ods. 2 

Štatútu FEE. 

(3) Právo voliť a byť volený má každý člen akademickej obce Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „AO FEE“). AO FEE je definovaná v čl. 6 ods. 2 

Štatútu FEE. 

(4) Voľby do AS FEE sa uskutočňujú osobitne v príslušných skupinách akademickej obce. Pri 

voľbách do zamestnaneckej časti AS FEE sa postupuje podľa čl. 3 týchto zásad volieb. Pri voľbách 

do študentskej časti AS FEE sa postupuje podľa čl. 4 týchto zásad volieb. 

(5) Funkčné obdobie člena zamestnaneckej časti AS FEE je štvorročné, funkčné obdobie člena 

študentskej časti AS FEE je trojročné. 

(6) Ak je člen AO FEE súčasne členom zamestnaneckej aj študentskej časti, uplatňuje si svoje volebné 

právo ako člen zamestnaneckej časti. 

 

Článok 2 

Volebná komisia pre voľby do AS FEE 

(1) Volebná komisia pre voľby do AS FEE (ďalej len „volebná komisia“) je minimálne trojčlenná. 

Predsedu a členov volebnej komisie spravidla navrhuje a volí AS FEE. Ak nadpolovičnej väčšine 

všetkých členov AS FEE zanikne členstvo, predsedu a členov volebnej komisie volí predsedníctvo 

AS FEE. Ak AS FEE, ani predsedníctvo AS FEE nie je funkčné, potom volebnú komisiu zvolí 

Akademická obec FEE na svojom zhromaždení, ktoré zvolá dekan FEE do 30 dní. Členov volebnej 

komisie volí predsedníctvo AS FEE aj v prípade doplňujúcich volieb podľa čl.5 ods.2 týchto zásad. 

(2) Predsedom volebnej komisie je spravidla člen AS FEE, členmi volebnej komisie sú najmenej jeden 

zástupca za zamestnaneckú časť AO FEE a najmenej jeden zástupca za študentskú časť AO FEE. 

(3) Volebná komisia zabezpečuje organizáciu a riadi priebeh volieb, vyhodnocuje a zverejňuje 

výsledky volieb, rozhoduje o podaných námietkach k priebehu volieb a zvoláva Ustanovujúce 

rokovanie AS FEE v prípade, ak zabezpečovala voľby zamestnaneckej časti AS FEE na nové 

funkčné obdobie. 

 

Článok 3 

Voľby členov zamestnaneckej časti AS FEE, priebeh a výsledky 

(1) Voľby nových členov zamestnaneckej časti AS FEE sa konajú spravidla najneskôr 14 pracovných 

dní pred ukončením riadneho funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti AS FEE. 

(2) Volebná komisia, v spolupráci s tajomníkom FEE, pripraví zoznam voličov, predbežný hlasovací 

lístok obsahujúci zoznam všetkých členov AO FEE, ktorí môžu byť volení za členov AS FEE a 

harmonogram volieb, a tieto zverejní najneskôr 10 pracovných dní pred voľbami na úradnej tabuli 



AS FEE, v UIS a na webovej stránke FEE, prípadne aj na ďalších vhodných miestach a iným 

vhodným spôsobom. 

(3) Predbežný hlasovací lístok neobsahuje mená členov AO FEE, ktorí sú vo funkcii rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. Harmonogram volieb musí 

obsahovať dátum, čas a miesto, prípadne spôsob, konania volieb. 

(4) Ak člen AO FEE uvedený na predbežnom hlasovacom lístku odmieta kandidovať na funkciu člena 

zamestnaneckej časti AS FEE, musí túto skutočnosť písomne oznámiť členom volebnej komisie 

najneskôr 3 pracovné dni pred voľbami. Ak člen AO FEE, akademický funkcionár, ktorý nie je 

uvedený na predbežnom hlasovacom lístku, chce kandidovať do zamestnaneckej časti AS FEE, 

musí túto skutočnosť písomne oznámiť členom volebnej komisie najneskôr 3 pracovné dni pred 

voľbami. 

(5) Volebná komisia zverejní definitívny hlasovací lístok s menami všetkých kandidátov na funkciu 

člena zamestnaneckej časti AS FEE najneskôr 2 pracovné dni pred voľbami a zároveň zverejní aj 

spôsob úpravy hlasovacieho lístka a počet kandidátov, ktorých je potrebné zvoliť.  

(6) Volič na hlasovacom lístku môže označiť najviac taký počet kandidátov, aký stanovila volebná 

komisia. Hlasovací lístok, na ktorom volič označí viac ako stanovený počet kandidátov, alebo ak je 

hlasovací lístok upravený inak ako určila volebná komisia, je neplatný. 

(7) Voľby sú platné, ak účasť voličov zamestnaneckej časti AO FEE presiahla 50 %. V prípade, že 

účasť nepresiahla 50 %, musia sa do 5 pracovných dní vyhlásiť nové voľby. Výsledky volieb 

volebná komisia zverejní najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

(8) Za členov zamestnaneckej časti AS FEE sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. 

Ak rovnaký počet hlasov má za následok, že zvolených kandidátov na funkciu člena AS FEE je 

viac ako stanovený počet, volebná komisia vyzve zvolených kandidátov s rovnakým počtom 

hlasov k dohode o obsadení funkcie člena AS FEE. Ak k vzájomnej dohode nedôjde do 2 

pracovných dní, volebná komisia musí najneskôr do 5 pracovných dní musí vyhlásiť 2. kolo volieb 

medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov. 

(9) Kandidáti, ktorí vo voľbách nezískali dostatočný počet hlasov pre zvolenie na funkciu člena AS 

FEE, ale umiestnili sa v poradí na ďalších dvoch miestach, sa stávajú náhradníkmi. Ak rovnaký 

počet hlasov má za následok, že zvolených náhradníkov je viac ako dvaja, volebná komisia vyzve 

zvolených náhradníkov k dohode o zaujatí pozície náhradníka. Ak k vzájomnej dohode nedôjde do 

2 pracovných dní, volebná komisia rozhodne o zaujatí pozície náhradníka losovaním. 

Náhradníkom na prvej pozícii je ten, ktorý vo voľbách získal vyšší počet hlasov; v prípade 

rovnosti hlasov volebná komisia rozhodne o prvej pozícii náhradníka losovaním.     

(10) Ktorýkoľvek člen zamestnaneckej časti AO FEE môže najneskôr do 3 pracovných dní od 

zverejnenia výsledku volieb podať volebnej komisii námietku na priebeh volieb. Námietka musí 

byť podaná písomne a musí obsahovať zdôvodnenie. Odôvodnenosť námietky posudzuje volebná 

komisia. V prípade, že námietka bola odôvodnená, Volebná komisia posúdi, či namietané 

skutočnosti mohli alebo nemohli ovplyvniť výsledok volieb a rozhodne o právoplatnosti volieb. 

Ak Volebná komisia vyhlási voľby za neprávoplatné, musia sa do 5 pracovných dní vyhlásiť nové 

voľby. V prípade, že námietka nebola v stanovenej lehote podaná alebo bola neodôvodnená, alebo 

ak Volebná komisia rozhodla, že namietané skutočnosti nemohli ovplyvniť výsledok volieb, 

výsledky volieb sú právoplatné.  

(11) Ak kvôli rovnosti hlasov nie je v deň zverejnenia výsledkov volieb zrejmé definitívne zloženie 

zamestnaneckej časti AS FEE a/alebo náhradníkov, zverejní volebná komisia definitívne výsledky 

volieb s poradím kandidátov s rovnakým počtom hlasov pred Ustanovujúcim rokovaním AS FEE, 



v prípade doplňujúcich volieb pred ukončením svojej činnosti. Volebná komisia následne odovzdá 

predsedníctvu AS FEE stručný zápis o priebehu volieb podpísaný všetkými členmi volebnej 

komisie, zoznam zúčastnených voličov a aj volebné lístky v zapečatenej obálke, ak to umožňuje 

spôsob voľby. 

 

Článok 4 

Voľby členov študentskej časti AS FEE, priebeh a výsledky 

(1) Voľby nových členov študentskej časti AS FEE sa konajú spravidla najneskôr 21 pracovných dní 

pred ukončením riadneho funkčného obdobia členov študentskej časti AS FEE. 

(2) Volebná komisia pripraví v spolupráci so študijným oddelením zoznam voličov, stanoví dátum, čas 

a miesto, prípadne spôsob konania prvého kola volieb a informácie zverejní najneskôr 3 pracovné 

dni pred začiatkom prvého kola volieb na úradnej tabuli AS FEE, v UIS a na webovej stránke FEE, 

prípadne aj na ďalších vhodných miestach a iným vhodným spôsobom. 

(3) Prvé kolo volieb do študentskej časti AS FEE prebieha nasledovne:  

a) Podanie návrhov kandidátov na členov študentskej časti AS FEE. Návrh môže podať písomne a 

anonymne ktorýkoľvek člen študentskej časti AO FEE. Návrhy musí byť možné podávať 

najmenej 5 pracovných dní.  

b) Volebná komisia do 3 pracovných dní informuje navrhnutých kandidátov o podanom návrhu. 

Navrhnutí kandidáti sa k prijatiu kandidatúry vyjadria písomne do 3 pracovných dní. Pokiaľ 

v stanovenom termíne kandidát neodpovie, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry. 

c) Po uplynutí lehoty na prijatie alebo odmietnutie kandidatúry volebná komisia zverejní mená 

kandidátov na členov študentskej časti AS FEE. Pokiaľ kandidatúru neprijme minimálny 

požadovaný počet kandidátov, je potrebné pokračovať podľa písm. a) tohto odseku, a to 

najneskôr do 3 pracovných dní. 

d) Po prijatí kandidatúry aspoň minimálneho požadovaného počtu kandidátov volebná komisia 

zverejní definitívny hlasovací lístok, spôsob úpravy hlasovacieho lístka, dátum, čas a miesto, 

prípadne spôsob konania druhého kola volieb, a to najneskôr 2 pracovné dni pred druhým 

kolom volieb. Hlasovací lístok a spôsob jeho úpravy stanoví volebná komisia tak, aby počet 

zvolených kandidátov zodpovedal zloženiu študentskej časti AS FEE podľa čl.8 ods.2 Štatútu 

FEE. 

(4) Volič v druhom kole volieb na hlasovacom lístku môže označiť najviac taký počet kandidátov, aký 

stanovila volebná komisia. Hlasovací lístok, na ktorom volič označí viac ako stanovený počet 

kandidátov alebo ak je hlasovací lístok upravený inak ako určila volebná komisia, je neplatný.  

(5) Voľby sú platné, ak účasť voličov študentskej časti AO FEE presiahla 10 %. V prípade, že účasť 

nepresiahne 10%, musia sa do 5 pracovných dní vyhlásiť nové voľby. Výsledky volieb volebná 

komisia zverejní najneskôr nasledujúci pracovný deň. 

(6) Za členov študentskej časti AS FEE sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Ak 

rovnaký počet hlasov má za následok, že  zvolených kandidátov na člena študentskej časti AS FEE 

je viac ako stanovený počet, volebná komisia vyzve zvolených kandidátov s rovnakým počtom 

hlasov k dohode o obsadení funkcie člena AS FEE. Ak k vzájomnej dohode nedôjde do 2 

pracovných dní, volebná komisia musí najneskôr do 5 pracovných dní musí vyhlásiť 2. kolo volieb 

medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov).  

(7) Kandidáti, ktorí vo voľbách nezískali dostatočný počet hlasov pre zvolenie za člena AS FEE, ale 

umiestnili sa v poradí na ďalších dvoch miestach medzi kandidátmi z radov študentov bakalárskeho 



a/alebo inžinierskeho študijného programu alebo v poradí na ďalšom mieste medzi kandidátmi z 

radov študentov interného doktorandského študijného programu, sa stávajú náhradníkmi. 

Náhradníkom medzi kandidátmi z radov študentov bakalárskeho a/alebo inžinierskeho študijného 

programu na prvej pozícii je ten, ktorý vo voľbách získal vyšší počet hlasov; v prípade rovnosti 

hlasov volebná komisia rozhodne o prvej pozícii náhradníka losovaním. Ak rovnaký počet hlasov 

má za následok, že zvolených náhradníkov je viac ako stanovený počet, volebná komisia vyzve 

zvolených náhradníkov k dohode o zaujatí pozície náhradníka. Ak k vzájomnej dohode nedôjde do 

2 pracovných dní, volebná komisia rozhodne o zaujatí pozície náhradníka losovaním.     

(8) Ktorýkoľvek člen študentskej časti AO FEE môže najneskôr do 3 pracovných dní od zverejnenia 

výsledku volieb podať volebnej komisii námietku na priebeh volieb. Námietka musí byť podaná 

písomne a musí obsahovať zdôvodnenie. Odôvodnenosť námietky posudzuje volebná komisia. V 

prípade, že námietka bola odôvodnená, Volebná komisia posúdi, či namietané skutočnosti mohli 

alebo nemohli ovplyvniť výsledok volieb a rozhodne o právoplatnosti volieb. Ak Volebná komisia 

vyhlási voľby za neprávoplatné, musia sa do 5 pracovných dní vyhlásiť nové voľby. V prípade, že 

námietka nebola v stanovenej lehote podaná alebo bola neodôvodnená, alebo ak Volebná komisia 

rozhodla, že namietané skutočnosti nemohli ovplyvniť výsledok volieb, výsledky sú právoplatné. 

(9) Ak kvôli rovnosti hlasov nie je v deň zverejnenia výsledkov volieb zrejmé definitívne zloženie 

študentskej časti AS FEE a/alebo náhradníkov, zverejní volebná komisia pred ukončením svojej 

činnosti definitívne výsledky volieb s poradím kandidátov s rovnakým počtom hlasov. Volebná 

komisia následne odovzdá predsedníctvu AS FEE stručný zápis o priebehu volieb podpísaný 

všetkými členmi volebnej komisie, zoznam zúčastnených voličov a aj volebné lístky v zapečatenej 

obálke, ak to umožňuje spôsob voľby.  

 

Článok 5 

Obsadenie uvoľneného miesta člena AS FEE náhradníkom a doplňujúce voľby 

(1) Ak počas funkčného obdobia zamestnaneckej alebo študentskej časti AS FEE zanikne členstvo 

členovi AS FEE podľa § 26 ods. 6 písm. b), c), d), f), g), h), i), j) Zákona 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho miesto zaujme náhradník 

z príslušnej časti AO FEE zvolený v ostatných voľbách do príslušnej časti AS FEE. V prípade, ak 

bolo vo voľbách zvolených viac náhradníkov, na uvoľnené miesto nastupuje prednostne ten 

náhradník, ktorý získal vo voľbách vyšší počet hlasov alebo pri rovnosti hlasov obsadil pozíciu 

prvého náhradníka losovaním. Zvolený náhradník musí byť v čase nástupu na uvoľnené miesto 

v AS FEE členom AO FEE. Jeho funkčné obdobie trvá odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa 

uvoľnilo miesto člena v AS FEE, do konca funkčného obdobia príslušnej časti AS FEE.  

(2) Ak po uvoľnení pozície člena AS FEE nie je k dispozícii žiadny náhradník z príslušnej časti AS 

FEE a v študentskej časti AS FEE aj z príslušného radu študentov, predsedníctvo AS FEE vyhlási 

doplňujúce voľby. Na doplňujúce voľby v príslušnej časti akademickej AO sa v plnom rozsahu 

vzťahujú čl.3 a čl. 4 týchto zásad volieb. 

 

Článok 6 

Postup pri odvolaní člena AS FEE z funkcie 
(1) Člena AS FEE z funkcie odvoláva príslušná časť akademickej obce FEE.  

(2) Návrh na odvolanie člena AS FEE z funkcie môže podať ktorýkoľvek člen AO FEE, vrátane 

členov AS FEE. Návrh s odôvodnením sa podáva písomne a neanonymne predsedníctvu AS FEE. 

(3)  Návrh na odvolanie člena AS FEE z funkcie predkladá predsedníctvo AS FEE vždy, ak bol člen 

AS FEE odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia 



slobody. Predsedníctvo AS FEE môže navrhnúť odvolanie člena AS FEE aj za opakovanú 

neospravedlnenú neúčasť na rokovaniach, resp. pre neplnenie si povinností člena AS FEE. 

(4) Na odvolanie člena zamestnaneckej časti AS FEE je potrebný súhlas viac ako 50 % členov 

zamestnaneckej časti AO FEE. Na odvolanie člena študentskej časti AS FEE je potrebný súhlas 

viac ako 10 % členov študentskej časti AO FEE. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
(1) Zásady volieb do AS FEE nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte 

Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 

(2) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej 

univerzity vo Zvolene č. R-3342/2021 boli schválené dňa 13.5.2021. 

(3) Nadobudnutím platnosti a účinnosti týchto zásad volieb sa zrušujú Zásady volieb do Akademického 

senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene zo dňa 14.5.2018. 

 

 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 


