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Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií  

v Púchove, TnUAD v Trenčíne a zástupcov FPT v Akademickom senáte 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1)  Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove 

(ďalej len AS FPT) a zástupcov FPT v AS TnUAD (ďalej len Zásady volieb) upravujú 

procedurálne otázky súvisiace s voľbami a odvolávaním zástupcov Fakulty 

priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne a tiež s voľbami a odvolávaním zástupcov FPT TnUAD v Akademickom 

senáte TnUAD. 

(2) Zásady volieb sú v súlade so Zákonom o vysokých školách č. 131/ 2002 Z. z.(ďalej len 

VŠ zákon), so Štatútom TnUAD a vnútornými predpismi TnUAD vychádzajúc 

z príslušných ustanovení Štatútu FPT. 

(3) Zásady volieb do Akademického senátu TnUAD sa riadia interným predpisom „Zásady 

volieb do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne“.  

3.1 Akademická obec FPT má v AS TnUAD troch zástupcov zamestnaneckej časti   

      akademickej obce fakulty a dvoch zástupcov študentskej časti akademickej obce FPT. 

3.2 V predsedníctve AS TnUAD je FPT zastúpená jedným členom. Z novozvolených  

       zástupcov FPT v AS TnUAD zvolí senát AS FPT člena predsedníctva AS TnUAD.  

3.3 Členstvo v AS TnUAD je nezlúčiteľné s funkciou rektor, prorektor, kvestor, dekan,    

            prodekan, tajomník fakulty. 

3.4  AS FPT môže pred vyhlásením riadnych volieb do senátu TnUAD stanoviť kritériá,  

      upresňujúce zastúpenie jednotlivých súčastí FPT v senáte TnUAD. 

(4) Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií v Púchove sa  

 riadia podľa nasledovných ustanovení. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

(1) V súlade s § 25 ods. 2 VŠ zákona a s čl. 3 Štatútu FPT tvoria zamestnaneckú časť 

akademickej obce fakulty vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a odborní 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí pracujú na FPT na ustanovený týždenný 

pracovný čas. 

(2) Študentskú časť akademickej obce fakulty tvoria študenti v bakalárskom, inžinierskom 

(magisterskom) a doktorandskom štúdiu na FPT. 

(3) Zástupcov študentskej časti AS FPT a AS TnUAD volí študentská časť akademickej obce 

fakulty, zástupcov zamestnaneckej časti AS FPT a AS TnUAD volí zamestnanecká časť 

akademickej obce  fakulty. 

(4) Členom zamestnaneckej časti AS FPT a AS TnUAD môže byť len člen zamestnaneckej 

časti akademickej obce FPT. Členom študentskej časti AS FPT a AS TnUAD môže byť 

len člen študentskej časti akademickej obce FPT. 

(5) Funkčné obdobie AS FPT a AS TnUAD je najviac štvorročné. 

 

 

 



Článok 3 

Zloženie senátu 

 

(1) AS FPT sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty, má dvanásť členov, 

z toho jednu tretinu tvoria študenti. AS FPT sa volí tak, aby v ňom bola pomerne 

zastúpená celá akademická obec fakulty. 

(2) Predsedníctvo AS FPT je trojčlenné. Tvorí ho predseda, podpredseda a ďalší člen senátu. 

V predsedníctve je študentská časť AS FPT zastúpená jedným členom. 

(3) V zamestnaneckej časti AS FPT majú Katedra MTE a katedra MI s oddelením PD po 

troch senátoroch a katedra NMVM a dekanát po jednom senátorovi. 

(4) Členstvo v AS FPT je nezlučiteľné s funkciou rektor, prorektor, kvestor, dekan, prodekan, 

tajomník fakulty. 

(5) V študentskej časti AS FPT sú štyria senátori.  

 

(6) Členstvo AS FPT zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora 

a tajomníka fakulty, 

c) skončením pracovného pomeru s TnUAD u členov zamestnaneckej časti 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti,  

e) skončením  štúdia člena  študentskej časti, ak nepožiadal  o  pozastavenie  členstva  

v AS FPT a v AS TnUAD  podľa ods. 8, 

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  súčasť  TnUAD, nezapísaním sa na štúdium na tejto súčasti TnUAD,  

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

obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, a to  dňom uvedenom v písomnom vyhlásení člena 

doručenom predsedovi AS FPT, ktorým sa  vzdáva členstva, alebo dňom jeho 

doručenia predsedovi AS FPT, ak v písomnom vyhlásení nie je deň, ktorým sa 

vzdáva funkcie, uvedený; ak sa členstva vzdáva predseda, písomné vyhlásenie 

o vzdaní sa funkcie doručuje  podpredsedovi AS FP, 

i) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou AO FPT 

j) úmrtím člena, 

(7) Ak zaniklo členovi AS FPT členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa ods. 6 

písm. b) až j, zvolí príslušná časť AO na uvoľnené miesto nového člena AS FPT, 

ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 

zaniklo;  ak zaniklo členovi AS FPT členstvo pred skončením funkčného obdobia 

zvolí príslušná časť AO v doplňujúcich voľbách nového člena AS TnUAD, ktorého 

funkčné obdobie trvá do konca príslušného 4-ročného funkčného obdobia AS FPT. 

(8) Člen študentskej  časti  AS FPT,  ktorý  nie  je študentom  doktorandského  študijného  

programu,  môže  pred  riadnym  skončením  štúdia písomne  požiadať  AS FPT o  

pozastavenie  členstva  v AS FPT.  Členstvo  sa  pozastaví  odo  dňa  nasledujúceho  

po  dni  riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane 

členom študentskej časti AO FPT ,  

(9) Na čas pozastaveného členstva sa nevolí náhradník. Jeho neprítomnosť sa na riadnom 

alebo mimoriadnom zasadnutí hodnotí ako ospravedlnená. 

 
 



 

Článok 4 

Vyhlásenie volieb 

 

(1) Riadne voľby do AS FPT vyhlasuje uznesením AS FPT najmenej 90 dní pred uplynutím 

volebného obdobia AS FPT. 

(2) Doplňujúce voľby do AS FPT vyhlasuje uznesením AS FPT,  keď skončí podľa § 26 ods. 

6 VŠ zákona mandát niektorému členovi AS FPT a nie je možné, aby na jeho miesto 

nastúpil náhradník. 

(3) Súčasťou riadnych volieb do AS FPT je voľba náhradníkov do príslušných orgánov. 

(4) Súčasne s vyhlásením volieb menuje AS FPT volebné komisie a ich predsedov 

a schvaľuje harmonogram volieb. 

 

Článok 5 

Volebná komisia 

 

(1) Volebná komisia pre riadne voľby do zamestnaneckej časti AS FPT je najmenej 

trojčlenná, pričom jedno pracovisko môže byť zastúpené jedným členom. Predseda 

komisie musí byť členom zamestnaneckej časti AS FPT. 

(2) Volebná komisia pre riadne voľby do študentskej časti AS FPT je najmenej trojčlenná. 

Predseda komisie je spravidla členom študentskej časti AS FPT. 

(3) Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FPT je najmenej 

trojčlenná. Predseda komisie musí byť členom zamestnaneckej časti AS FPT. 

(4) Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS FPT je najmenej 

trojčlenná. Predseda komisie je spravidla členom študentskej časti AS FPT. 

(5) Volebná komisia zabezpečuje prípravu a vykonanie volieb na FPT, pričom dbá 

o dodržiavanie VŠ zákona, Štatútu TnUAD, Štatútu FPT a Zásad volieb. Za svoju 

činnosti zodpovedá AS FPT. 

 

Článok 6 

Harmonogram volieb 

 

(1) Po vyhlásení volieb musia do troch pracovných dní zasadnúť príslušné volebné komisie 

a pripraviť organizačné zabezpečenie volieb. 

(2) Všetky informácie a pokyny k voľbám musia byť zverejňované na centrálnej výveske FPT 

a webovom sídle FPT. Komisia zverejní harmonogram volieb do troch pracovných dní od 

vyhlásenia volieb.  
(3) Právo navrhovať kandidátov a náhradníkov do zamestnaneckej časti AS FPT majú všetci 

senátori – zamestnaneckej časti AS FPT, pracoviská fakulty a členovia AO. Minimálna 

lehota pre príjmanie návrhov na kandidátov a náhradníkov do AS FPT je 7 dní od 

zverejnenia harmonogramu volieb. Všetky návrhy musia byť podpísané navrhovateľom 

a ich súčasťou musí byť písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. 

(4) Právo navrhovať kandidátov a náhradníkov do študentskej časti AS FPT majú všetci 

senátori študentskej časti AS FPT, Internátna rada FPT, Zhromaždenia jednotlivých 

ročníkov, Zhromaždenia doktorandov a Zhromaždenia študentov externého štúdia aj 

jednotliví študenti všetkých stupňov štúdia na FPT. Minimálna lehota pre prijímanie 

návrhov kandidátov a náhradníkov do AS FPT je 7 dní od zverejnenia harmonogramu 

volieb. Všetky návrhy musia byť podpísané navrhovateľom a ich súčasťou musí byť 

písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. 



(5) Ak bude zrejmé, že za daný subjekt nebude navrhnutý žiadny kandidát (kandidáti) alebo 

navrhovaný kandidát (kandidáti) odmietne (odmietnu) kandidovať na funkciu člena AS, 

v stanovenom termíne, budú prijaté návrhy na kandidáta na funkciu člena AS podľa § 26 

ods. 7 VŠ zákona, t.j. budú prijaté návrhy na kandidáta na funkciu člena AS zo zodpovedajúcej 

časti Akademickej obce FPT, v termíne do troch pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie 

návrhov. 
(6) Volebná komisia zhromaždí všetky návrhy, skontroluje ich oprávnenosť a vyzve 

kandidátov, aby poskytli svoje základné biografické údaje a krátku pracovnú 

charakteristiku. Komisia pripraví a zverejní kandidátsku listinu a charakteristiky 

uchádzačov do piatich pracovných dní od prijatia návrhov na kandidáta na funkciu člena 

AS FPT v súlade s čl. 6 ods. (4). Komisia nemá právo vylúčiť z kandidátky žiaden návrh 

okrem tých, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa  čl. 2, ods. (4). čl. 6, ods. (3) a ods. (4) 

Zásad volieb. 

(7) Voľby sa môžu uskutočniť až po siedmych dňoch od zverejnenia kandidátskej listiny 

a charakteristík uchádzačov. 

(8) Volebná komisia pripraví zoznamy oprávnených voličov. Volebná komisia si vyžiada 

príslušné zoznamy od personálneho, resp. študijného odd. fakulty. 

(9) Volebná komisia pripraví dostatočný počet hlasovacích lístkov s menami kandidátov 

usporiadaných podľa abecedy a v štruktúre podľa čl. 3 Zásad volieb, pričom zvlášť 

uvedie kandidátov na členstvo a kandidátov na náhradníkov. 

(10) Volebná komisia pripraví jednu alebo viac urien pre hlasovanie. Urny musia byť riadne 

uzavreté a zapečatené. 

(11) Volebná miestnosť musí byť otvorená minimálne 1 deň,  minimálne  šesť hodín. 

(12) Počas volieb musia byť vo volebnej miestnosti minimálne dvaja členovia volebnej 

komisie. Volebná urna, zoznamy voličov a hlasovacie lístky musia byť počas pauzy 

medzi volebnými dňami chránené proti zneužitiu. 

(13) Náklady na voľby sú hradené z rozpočtových prostriedkov FPT. 

 

 

 

 

Článok 7 

Vykonávanie volieb 

 

(1) Voľby do AS FPT sú tajné. Právo voliť majú všetci členovia akademickej časti obce FPT. 

(2) Vydanie hlasovacie lístka poznamená volebná komisia do zoznamu voličov. Volebná 

komisia má právo požiadať voliča o preukázanie totožnosti. 

(3) Hlasovací lístok musí obsahovať poradové čísla a mená všetkých kandidátov, resp. 

náhradníkov do AS FPT. 

(4) Odovzdaný hlas kandidátovi sa vyznačí na hlasovacom lístku zakrúžkovaním jeho 

poradového čísla. 

(5) Hlasovací lístok je platný, ak v ňom boli zakrúžkované poradové čísla najviac takého 

počtu kandidátov za  každé pracovisko, aký je počet volených senátorov za toto 

pracovisko. 

(6) Voľby môžu byť vykonané na zhromaždeniach fakulty, katedry, ročníka a pod., kde však 

musí byť zaručené pre každého voliča súkromie pri úprave volebného lístka. Tým nie je 

dotknuté právo na individuálne hlasovanie vo volebnej miestnosti. 

(7) Volebná komisia zabezpečí prenosnú urnu a príslušnú časť voličov pre vykonanie volieb 

na volebnom zhromaždení fakulty, katedry, ročníka a pod. 



(8) Po ukončení volieb spočíta volebná komisia odovzdané hlasy a vypracuje zoznam platne 

zvolených členov a náhradníkov AS FPT. Zápisnica s uvedením počtu získaných hlasov 

musí byť podpísaná všetkými členmi komisie. 

(9) Do senátu je zvolený príslušný počet kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov, 

pričom sa rešpektuje čl. 3, ods. (3). V prípade rovnosti hlasov rozhodne losovanie. 

(10) Za náhradníkov do senátu sú zvolení všetci kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu 

hlasov a nestali sa členmi senátu. 

(11) Po ukončení hlasovania každá volebná komisia spočíta odovzdané hlasy a vypracuje  

zápisnicu o výsledku volieb podpísanú všetkými jej členmi. Originál zápisnice spolu s 

hlasovacími lístkami predloží nasledujúci pracovný deň po ukončení volieb predsedovi 

AS FPT osobne alebo cez podateľňu FPT. 

(12) Zvolený kandidát sa stáva členom AS FPT prvým dňom funkčného obdobia nového AS 

 FPT, v prípade doplňujúcich volieb sa stáva členom AS FPT dňom nasledujúcim po dni

 zverejnenia zápisnice o výsledku doplňujúcich volieb na stránke fakulty. 

(13) Oficiálne predstavenie a privítanie nového člena sa uskutoční na prvom najbližšom 

 riadnom alebo mimoriadnom rokovaní AS FPT, po vykonaní doplňujúcich volieb. 

(14)V prípade závažného narušenia priebehu volieb má volebná komisia právo navrhnúť AS 

FPT anulovanie volieb. Senát musí o takomto návrhu rozhodnúť bezodkladne, najneskôr 

však do siedmych dní. 

(15) Volebné zoznamy, nepoužité ako aj odovzdané hlasovacie lístky spolu so zápisnicou sa  

 archivujú na fakulte po dobu, ktorá je v súlade s internými predpismi TnUAD. 

(16) Funkčné obdobie všetkým členom AS FPT s výnimkou predsedu končí dňom 

  odovzdania protokolu predsedovi senátu. 

(17) Odstupujúci predseda AS FPT musí v lehote do 14 dní od prevzatia protokolu zvolať 

ustanovujúce zasadnutie nového senátu. Na ustanovujúcom zasadnutí musí byť zvolený 

predseda, podpredseda a ďalší člen predsedníctva AS FPT. Zvolením nového predsedu 

končí funkčné obdobie odstupujúceho predsedu AS FPT. 

 

Článok 8 

Odvolanie senátora 

 

(1) V súlade s § 26 ods. (6), písm. i) VŠ zákona môže akademická obec fakulty predčasne 

ukončiť mandát svojho zástupcu v senáte. 

(2) Návrh na odvolanie senátora schvaľuje v tajnom hlasovaní väčšinou hlasov prítomných 

AS FPT. 

(3) Dôvodom na odvolanie člena AS FPT môže byť len: 

a. odsúdenie senátora za úmyselný trestný čin 

b. dlhotrvajúca (viac ako šesť mesiacov) nečinnosť senátora alebo jeho neschopnosť 

vykonávať funkciu senátora zo zdravotných, resp. iných dôvodov po dobu aspoň 

šesť mesiacov. 

(4) O odvolaní senátora – študenta rozhoduje v tajnom hlasovaní študentská časť 

akademickej obce príslušnej fakulty, o odvolaní senátora – zamestnanca rozhoduje 

v tajnom hlasovaní zamestnanecká časť akademickej obce príslušnej fakulty. 

(5) Odvolanie je platné, ak sa hlasovania o odvolaní zúčastnila najmenej jedna polovica 

členov príslušnej časti akademickej obce fakulty a za odvolanie sa vyslovila väčšina 

odovzdaných hlasov. 

(6) Na procedúru hlasovania o odvolaní sa použije primerane čl. 7. Zásad volieb. 

 

 

 



Článok 9 

 

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu 

(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len 

„krízová situácia“), možno všetky potrebné úkony uskutočniť prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 

bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky 

umožňujú. 

(2) V čase trvania krízovej situácie volebná komisia nie je viazaná ustanoveniami čl. 6 ods. 10 až 

12, avšak, ak to konkrétna situácia umožňuje, tajná voľba musí byť zabezpečená  

dostupnou formou a prostriedkami.  

 

 

 

 

 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty priemyselných technológií  v Púchove, 

TnUAD v Trenčíne a zástupcov FPT v Akademickom senáte Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne nadobúdajú platnosť dňom schválenia na zasadnutí AS 

FPT. 

 

 

Schválené na riadnom zasadnutí AS FPT, dňa 7. 7. 2020 

 

 

                                                                             

 

                prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

                                                                            predsedníčka AS FPT 


