STAVEBNÁ FAKULTA STU V BRATISLAVE
ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
STAVEBNEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITY V BRATISLAVE
1. Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej „AS“) sa skladá zo zvolených
zástupcov akademickej obce fakulty.
2. Akademický senát fakulty sa člení na
a) zamestnaneckú časť, ktorú tvorí najmenej 21 členov,
b) študentskú časť, ktorú tvorí najmenej 11 členov.
3. Zástupcovia senátu sú volení a odvolávaní tajným hlasovaním príslušnou časťou
akademickej obce.
3.1 Členovia zamestnaneckej časti:
Každá katedra alebo ústav zvolí tajným hlasovaním spomedzi svojich členov akademickej obce
dvoch kandidátov a stanoví ich poradie. Katedry a ústav zašlú ich mená volebnej komisii AS,
ktorá zostaví kandidátku. Každý volič zo zamestnaneckej časti akademickej obce zvolí jedného
zástupcu pre každé pracovisko uvedené na kandidátke.
3.2 Členovia študentskej časti:
Študenti si zvolia vlastných zástupcov do študentskej časti Akademického senátu Stavebnej
fakulty STU v Bratislave ( ďalej len „fakulty“) spomedzi študentskej časti akademickej obce
fakulty na základe kandidátky zaslanej v lehote určenej Radou združenia študentov fakulty.
4. Zvoleným členom AS je ten kandidát z pracoviska, ktorý získal väčší počet hlasov z
navrhnutých kandidátov. V prípade rovnosti hlasov postupuje prvý uvedený na kandidátke.
5. Volebná komisia spôsobom obvyklým zverejní výsledky volieb najneskôr do dvoch
pracovných dní po spracovaní výsledkov volieb v zmysle schváleného harmonogramu volieb
do AS .
6. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti je štvorročné a začína plynúť dňom prvého
zasadnutia AS.
7. Funkčné obdobie členov zo študentskej časti môže byť aj kratšie ako štyri roky. Dĺžka
funkčného obdobia členov študentskej časti a spôsob voľby sú uvedené v stanovách Združenia
študentov.
8. Členovia AS si zvolia spomedzi seba tajným hlasovaním členov predsedníctva senátu.
V predsedníctve senátu je nasledovné zastúpenie: zamestnanecká časť 4, študentská časť 2.
9. Na čele AS je predseda. Predsedu AS v neprítomnosti zastupuje podpredseda AS.
10. Predsedu a podpredsedu volí AS na prvom zasadnutí spomedzi zástupcov zamestnaneckej
časti v predsedníctve AS v tajných voľbách. Za zvoleného sa považuje ten, kto získal
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nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS. Predseda AS sa stáva počas funkčného
obdobia členom AS STU za Stavebnú fakultu STU.
11. Predsedníctvo AS je kolektívnym orgánom AS, ktorého poslaním je najmä:
vykonávať činnosti spojené s prípravou zasadnutí AS,
pripravovať program rokovaní AS,
koordinovať prácu komisií vytvorených AS,
vykonávať ďalšie činnosti medzi zasadnutiami, ktorými ho poverí AS.
12. Ak sa predseda, podpredseda alebo iný člen predsedníctva AS vzdá funkcie alebo je
odvolaný z funkcie, AS volí nového predsedu, podpredsedu alebo člena predsedníctva tajným
hlasovaním na najbližšom zasadnutí AS.
13. Návrh na odvolanie predsedu, podpredsedu AS alebo člena predsedníctva môže podať
jedna z častí AS. Návrh je prijatý ak za odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých
členov príslušnej časti AS
14. Ak členovi AS zaniklo jeho členstvo v AS, nového člena volí príslušná časť akademickej obce
tajným hlasovaním.
15. Pre návrh na odvolanie člena AS je potrebný súhlas 1/3 príslušnej časti akademickej obce.
Člen AS je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina príslušnej časti
akademickej obce.
16. Pri nefunkčnosti AS návrh na rozpustenie senátu môže podať jedna z častí AS. Tajným
hlasovaním rozhodne o predloženom návrhu AS ako celok. AS rozpúšťa predsedníctvo, ktoré
plní svoju funkciu do vyhlásenie výsledkov nových volieb. Uskutočnenie nových volieb treba
vykonať do jedného mesiaca od rozpustenia AS.
17. Pravidlá rokovania AS obsahuje Rokovací poriadok AS.
18. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave boli
schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 23. 01.2015.
19. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom schválenia Akademickým senátom
Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
20. Dňom schválenia týchto Zásad volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave strácajú platnosť Zásady volieb do Akademického
senátu Stavebnej fakulty STU schválené AS 31.01.2003.
V Bratislave 23. 01.2015

Prof. Ing. Viliam Macura, PhD., v.r.
predseda Akademického senátu SvF
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