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Volebný poriadok do AS EF
§1
Volebné komisie
(1)

(2)

6 týždňov pred ukončením funkčného obdobia Akademického senátu Elektrotechnickej
fakulty (ďalej len „AS EF“) ustanoví plénum AS EF na základe návrhu predsedu AS EF
spomedzi doterajších členov príslušnej časti AS EF jednorazové, minimálne trojčlenné
volebné komisie pre organizáciu volieb do zamestnaneckej a osobitne do študentskej
časti nového AS EF.
Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti zorganizuje na pedagogických
pracoviskách (katedrách) EF, v spolupráci s doterajšími členmi AS EF z príslušného
pracoviska, voľbu minimálne dvojčlenných čiastkových volebných komisií.
§2
Voľby

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Právo voliť majú všetci členovia akademickej obce EF (ďalej len „AO EF“).
Volení môžu byť všetci členovia AO EF bez akéhokoľvek obmedzenia za predpokladu,
že so svojou voľbou súhlasia.
Voľby do zamestnaneckej časti sa organizujú v dvoch stupňoch. V prvom stupni každé
akademické pracovisko (katedra) priamo volí jedného člena AS EF a navrhne max. 8
kandidátov do druhého stupňa volieb. V druhom stupni volieb sa uskutoční celofakultné
hlasovanie, ktorým zamestnanecká časť AO EF volí spomedzi kandidátov navrhnutých
v prvom stupni členov AS EF na miesta v zamestnaneckej časti neobsadené priamou
voľbou.
Voľby i navrhovanie kandidátov sú zásadne tajné.
Voľby do študentskej časti AS EF sa organizujú ako doplňujúce v jednom stupni.
Hodnotenie výsledkov volieb prebieha v dvoch kolách. V prvom kole postupujú
kandidáti s najvyšším počtom hlasov za daný stupeň štúdia. V druhom kole postupujú
kandidáti s najvyšším počtom hlasov na miesta neobsadené v prvom kole hodnotenia.
Títo zástupcovia sú volení spomedzi všetkých kandidátov bez ohľadu na stupeň štúdia,
za ktorý kandidujú.
O priebehu a výsledkoch volieb zostavia volebné komisie zápis a výsledky volieb
zverejnia na verejne prístupnom mieste a na internetovej stránke senátu alebo fakulty.
Všetky materiály volieb odovzdajú predsedovi AS EF ihneď po jeho zvolení na
archivovanie počas celého funkčného obdobia AS EF.

§3
Priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS EF
Čiastkové volebné komisie organizujú, každá na svojom pracovisku, prvý stupeň
volieb. Pre voľby pripravia hlasovacie lístky s nadpisom "priama voľba", hlasovacie
lístky s nadpisom "návrh kandidátov" a zoznam členov zamestnaneckej časti AO EF
svojho pracoviska. Volič svojim podpisom na zozname potvrdí účasť na voľbe.
(2) Každý člen zamestnaneckej časti AO pracoviska, ktorý sa volieb zúčastní, môže na
hlasovací lístok s nadpisom "priama voľba" napísať jedno meno z členov
zamestnaneckej časti akademickej obce svojho pracoviska. Volič svojim podpisom na
zozname potvrdí účasť na voľbe.
(3) Za zvoleného člena AS EF v prvom stupni sa považuje ten kandidát, ktorý bol uvedený
na nadpolovičnej väčšine hlasovacích lístkov s nadpisom "priama voľba" z celkového
počtu odovzdaných hlasovacích lístkov. Ak v prvom kole prvého stupňa volieb nikto
nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú do druhého kola kandidáti z prvých
dvoch miest a kandidáti, ktorí získali rovnaký počet hlasov ako kandidát na druhom
mieste. V druhom kole postačuje na zvolenie za člena AS EF jednoduchá väčšina
hlasov. Ak sa ani tak nerozhodne, určí čiastková volebná komisia poradie žrebom za
prítomnosti dotknutých kandidátov.
(4) Hlasovací lístok s nadpisom „priama voľba“ je neplatný, ak je bez mena, ak je na ňom
viac ako jedno meno alebo, ak navrhnutý kandidát nie je členom zamestnaneckej časti
akademickej obce tohto pracoviska.
(5) V ďalšom kole prvého stupňa volieb môže každý člen akademickej obce pracoviska,
ktorý sa volieb zúčastní, na hlasovací lístok s nadpisom "návrh kandidátov" napísať
maximálne 8 mien z členov zamestnaneckej časti akademickej obce svojho
pracoviska.
(6) Na základe počtu získaných hlasov zostaví čiastková volebná komisia poradie
navrhovaných kandidátov a určí maximálne 8 kandidátov s najväčším počtom hlasov
do druhého kola volieb. Pri rovnosti hlasov určí čiastková volebná komisia poradie
žrebom za prítomnosti dotknutých kandidátov.
(7) Hlasovací lístok s nadpisom „návrh kandidátov“ je neplatný, ak je bez mena, ak je na
ňom viac ako osem mien alebo, ak niektorý z navrhnutých kandidátov nie je členom
zamestnaneckej časti akademickej obce tohto pracoviska.
(8) Čiastkové volebné komisie vyhotovia o priebehu a výsledku prvého stupňa volieb
zápis, ktorý spolu s popodpisovaným zoznamom voličov, s písomným súhlasom
priamo zvoleného člena AS EF, s písomným súhlasom navrhnutých kandidátov so
zaradením na kandidátku do druhého stupňa volieb a hlasovacími lístkami v
nezalepenej podpísanej obálke doručia príslušnej volebnej komisii. Volebná komisia
prekontroluje správnosť priebehu prvého stupňa volieb a potvrdí ju podpísaním zápisu,
zoznamu i obálky a obálku zalepí. Čiastkové volebné komisie potom podľa požiadaviek
volebnej komisie pomáhajú pri organizácii a vyhodnotení druhého stupňa volieb.
(9) Podľa výsledku prvého stupňa volieb volebná komisia overí písomný súhlas zvolených
členov AS EF a navrhnutých kandidátov v prvom stupni volieb s ich voľbou a zostaví
kandidátku pre druhý stupeň volieb. Na kandidátke sa v abecednom poradí uvedú
kandidáti samostatne za jednotlivé pracoviská.
(10) Volebná komisia určí a na každom pracovisku EF, aspoň týždeň pred termínom
konania volieb, zverejní na verejne prístupnom mieste čas a miesto druhého stupňa
volieb, pričom súčasne zverejní aj kandidátku.
(11) Volebná komisia organizuje priebeh druhého stupňa volieb. Volebná komisia pripraví
hlasovacie lístky a zoznam voličov. Na hlasovacom lístku sa uvedú v abecednom
poradí kandidáti samostatne za jednotlivé pracoviská a tiež poučenie o spôsobe
hlasovania. U každého kandidáta sa uvedie poradové číslo, priezvisko, meno a tituly.
(12) Každý člen zamestnaneckej časti AO EF, ktorý sa druhého stupňa volieb zúčastní,
môže voliť zo zoznamu kandidátov najviac 6 kandidátov. Volič potvrdí svoju účasť na
voľbách podpisom v zozname voličov.
(1)

(13) Voľby v druhom stupni volieb vykoná volič označením hlasovacieho lístku podľa
poučenia uvedeného na hlasovacom lístku. Hlasovací lístok v druhom stupni volieb je
neplatný, ak je upravený iným spôsobom ako sa uvádza v poučení.
(14) Po skončení volieb volebná komisia, za účasti aspoň jedného zástupcu z každej
čiastkovej volebnej komisie, voľby vyhodnotí. Na základe počtu získaných hlasov
zostaví poradie kandidátov. Najprv volebná komisia doplní priamych zástupcov do
AS EF tých pracovísk, ktoré si v prvom stupni priamo nezvolili svojho zástupcu, alebo
tento voľbu odmietol, o kandidáta z príslušného pracoviska, ktorý získal najvyšší počet
hlasov v druhom stupni volieb. Potom podľa najvyššieho počtu získaných hlasov doplní
počet členov zamestnaneckej časti AS EF na 14. Pri rovnosti hlasov sa uprednostní
kandidát z toho pracoviska, pre ktoré je pomer už doplnených členov AS EF k
celkovému počtu členov akademickej obce tohto pracoviska nižší. Ak sa ani tak
nerozhodne, určí volebná komisia poradie žrebom za prítomnosti dotknutých
kandidátov. Ostatní kandidáti zostanú v poradí pre prípad potreby doplnenia
uvoľneného miesta v AS EF, ak senátor zvolený v druhom stupni volieb ukončí
členstvo v AS EF.
(15) Ak člen AS EF zvolený v priamej voľbe za zamestnaneckú časť AO EF daného
pracoviska ukončí členstvo v AS EF, ustanoví plénum AS EF na základe návrhu
predsedu AS EF zo súčasných členov zamestnaneckej časti AS EF jednorazovú
trojčlennú volebnú komisiu. Táto volebná komisia vyhlási doplňujúce voľby do
zamestnaneckej časti AS EF za dané pracovisko a zorganizuje voľbu minimálne
dvojčlennej čiastkovej volebnej komisie z členov zamestnaneckej časti AO EF daného
pracoviska. Čiastková volebná komisia do 15 dní od vyhlásenia zorganizuje doplňujúce
voľby, pričom postupuje podľa § 3 ods. 1 až 4 týchto Zásad.

§4
Priebeh volieb do študentskej časti AS EF
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

Najneskôr štyri týždne pred voľbami členovia študentskej časti AS EF zverejnia
študentskej časti AO EF termín konania volieb a ďalej spôsob a termín podávania
prihlášok kandidáta na verejne prístupnom mieste.
Volebná komisia pripraví formulár prihlášky kandidáta podľa priloženého vzoru
(Príloha 1). Prihláška kandidáta musí obsahovať tieto údaje o kandidátovi (meno a
priezvisko, dátum narodenia, stupeň štúdia, názov katedry, názov študijného programu
a jeho písomný súhlas s návrhom za kandidáta. Prihláška kandidáta musí obsahovať aj
údaje troch navrhovateľov – členov študentskej časti AO EF (meno a priezvisko, číslo
študijnej skupiny, podpis).
Prihlášku kandidáta je treba predložiť volebnej komisii najneskôr dva týždne pred
vyhláseným termínom volieb. Volebná komisia overí písomný súhlas navrhovaných
kandidátov s ich zaradením na kandidátku.
Najneskôr 10 dní pred termínom volieb volebná komisia určí a na vhodných miestach
zverejní miesto a čas konania volieb a zoznam všetkých kandidátov. Kandidáti sú
rozdelení podľa stupňov štúdia na zástupcov bakalárskeho, inžinierskeho a
doktorandského štúdia.
Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky podľa priloženého vzoru (Príloha 2)
a zoznam študentskej časti AO EF (zoznam študentov prvého, druhého a tretieho
stupňa). Zoznam kandidátov na hlasovacím lístku je radený podľa stupňov štúdia
kandidátov, za každý stupeň štúdia v abecednom poradí. U každého kandidáta sa
uvedie meno, priezvisko, stupeň štúdia a názov katedry. Na hlasovacím lístku musia
byť tiež uvedené pokyny na vyplnenie hlasovacieho lístku.
Voličmi sú všetci členovia študentskej časti AO EF. Volič má právo označiť za každý
stupeň štúdia najviac dvoch kandidátov, z celkového počtu kandidátov však maximálne
štyroch kandidátov.
Hlasovací lístok je neplatný, ak je upravený inak, než je uvedené v pokynoch na
vyplnenie hlasovacieho lístku.
Volič potvrdí svoju účasť na voľbách podpisom v zozname študentskej časti AO EF (v
zozname študentov EF).
Celkový počet študentov v študentskej časti AS EF je 7. Chýbajúci počet senátorov sa
doplní nasledovne: V prvom kole postupujú kandidáti s najvyšším počtom hlasov z
kandidátov tých stupňov štúdia, ktoré nie sú v študentskej časti AS EF zastúpené. V
druhom kole postupujú kandidáti s najvyšším počtom hlasov z celkového počtu
ostatných kandidátov. V prípade rovnosti hlasov sa určí postupujúci kandidát žrebom
za účasti volebnej komisie a príslušných kandidátov.
Po skončení volieb volebná komisia vyhodnotí výsledky hlasovania. Na základe týchto
výsledkov vytvorí zoznam zvolených kandidátov a kandidátov ostávajúcich v poradí.
Ak člen študentskej časti AS EF ukončí členstvo, postupuje sa nasledovne: Z
kandidátov ostávajúcich v poradí sa vyberie prioritne kandidát s najvyšším počtom
hlasov za ten stupeň štúdia, ktorý nie je obsadený. V prípade obsadenia zástupcov
všetkých stupňov štúdia postupuje kandidát s najvyšším počtom hlasov zo všetkých
kandidátov v poradí. Ak z kandidátov ostávajúcich v poradí nie je možné doplniť
ďalšieho člena, volebná komisia vyhlási nové voľby.
Volebná komisia zverejní výsledky volieb najneskôr do troch pracovných dní na verejne
prístupnom mieste a na internetovej stránke senátu alebo fakulty.
Volebná komisia vyhotoví osvedčenie o zvolení pre postupujúcich kandidátov.
Volebné obdobie člena študentskej časti AS EF je 2 kalendárne roky.

§5
Záverečné ustanovenie
(1)

Zásady volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty boli schválené
Akademickým senátom Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline dňa 18. 12. 2017.
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prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.,
predseda
Akademického senátu EF ŽU
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