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ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty informatiky a informačných technológií

Článok 1. Úvodné ustanovenia
(1) Akademický senát (ďalej len senát) Fakulty informatiky a informačných technológií
(ďalej len fakulta) STU v Bratislave je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Do
jeho ustanovenia vykonáva jeho pôsobnosť v nevyhnutnom rozsahu osoba poverená
rektorom STU (§ 22 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z.). Toto sa vzťahuje aj na všetky úkony
v prípade volieb vedúcich k ustanoveniu senátu fakulty, ktoré tieto zásady ukladajú
senátu. Pre ustanovenie senátu fakulty voľbou jeho členov vydáva fakulta v zmysle § 33
ods. 2 písm c) tieto Zásady volieb do senátu fakulty. Podľa § 33 ods. 5 tieto zásady
schválila osoba poverená rektorom STU vykonávať pôsobnosť senátu fakulty.
Článok 2. Akademická obec
(1) Akademickú obec fakulty tvoria v zmysle § 25 ods. 2 zákona a v súlade s čl. 3 ods. 1
Štatútu STU vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na FIIT, ktorí sú
s STU v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť
akademickej obce) a študenti študijných odborov (§ 109 ods. 1 zákona) a študijných
programov uskutočňovaných na FIIT (študentská časť akademickej obce).
Článok 3. Akademický senát fakulty
(1) Akademický senát fakulty sa skladá zo zvolených zástupcov akademickej obce fakulty.
V súlade s § 26 ods. 1 zákona má 12 členov, z toho 8 členov má zamestnanecká časť a 4
členov má študentská časť (§ 26 ods. 2 zákona).
(2) Funkčné obdobie člena senátu je v súlade s § 26 ods. 4 zákona štvorročné. V prípade
ustanovenia senátu (§ 22 ods. 5 zákona) je funkčné obdobie štyroch členov
zamestnaneckej časti dvojročné a funkčné obdobie štyroch členov zamestnaneckej časti
štvorročné; funkčné obdobie predsedu senátu je štvorročné a funkčné obdobie členov
zamestaneckej časti určí po voľbe predsedu senátu žreb.
(3) Pri voľbe zástupcov do študentskej časti akademického senátu sa postupuje tak, aby každý
stupeň štúdia mal zastúpenie študentom príslušného stupňa štúdia.
(4) Zánik členstva v senáte upravuje § 26 ods. 6 zákona. Návrh na zánik členstva odvolaním
(§ 26 ods. 6 písm. e) môže predložiť najmenej jedna desatina príslušnej časti akademickej
obce. Členstvo zanikne odvolaním, ak sa za takýto návrh vysloví viac ako polovica členov
príslušnej časti akademickej obce.
Článok 4. Spôsob volieb členov senátu
(1) Voľby do senátu fakulty organizuje volebná komisia. Členom volebnej komisie nemôže
byť osoba, na ktorú sa vzťahuje podmienka nezlučiteľnosti podľa § 26 ods. 3 zákona.
Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát vo voľbách členov senátu. Volebná
komisia má päť členov: troch zo zamestnaneckej časti a dvoch zo študentskej časti.
(2) Volebnú komisiu vymenúva senát. Senát vymenuje jedného člena volebnej komisie za
predsedu.

(3) Kandidáta na člena senátu navrhuje aspoň päť členov príslušnej časti akademickej obce.
V prípade ustanovenia senátu (§ 22 ods. 5 zákona) navrhne zoznam kandidátov tiež
akademická obec fakulty na svojom zhromaždení. Do študentskej časti senátu možu
kandidovať len tí študenti, ktorí možu byť s ohľadom na článok 3 bod 3 zvolení.
(4) Termín, do kedy možno navrhovať kandidátov na člena senátu, stanoví senát.
(5) Po uplynutí termínu, do kedy možno navrhovať kandidátov na členstvo do senátu, zostaví
volebná komisia kandidátnu listinu pre voľby do zamestnaneckej časti a kandidátnu listinu
pre voľby do študentskej časti. Volebná komisia overí, či každý navrhnutý člen
kademickej obce súhlasí s tým, že je kandidátom na člena senátu. Kandidátna listina pre
príslušnú časť akademickej obce obsahuje zoznam všetkých kandidátov na členstvo
v abecednom poradí. Obe kandidátne listiny zverejní zvyčajným spôsobom najneskôr tri
dni pred konaním volieb.
(6) Volebná komisia vytvorí pre každú časť akademickej obce hlasovací lístok, ktorý
obsahuje v abecednom poradí zoznam všetkých kandidátov, ktorí sú členmi príslušnej
časti akademickej obce.
(7) Termín volieb do senátu stanoví senát.
(8) Voľby v zamestnaneckej časti organizujú členovia volebnej komisie, ktorí sú členmi
zamestnaneckej časti. Voľby v študentskej časti organizujú členovia volebnej komisie,
ktorí sú členmi študentskej časti.
(9) Volič, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce, vyznačí určeným
spôsobom na hlasovacom lístku obsahujúcom zoznam kandidátov na členstvo do
zamestnaneckej časti najviac osem kandidátov.
(10) Volič, ktorý je členom študentskej časti akademickej obce, vyznačí určeným
spôsobom na hlasovacom lístku obsahujúcom zoznam kandidátov na členstvo
v študentskej časti najviac štyroch kandidátov.
(11)

Inak upravený hlasovací lístok, než určujú odseky 9 a 10 tohto článku, je neplatný.

(12) Kandidát je zvolený v zamestnaneckej časti, ak sa umiestnil v poradí počtu hlasov na
jednom z prvých ôsmich miest.
(13) V prípade, že niektorý stupeň štúdia nemá v študentskej časti senátu zástupcu, je
prednostne zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov spomedzi kandidátov príslušného
stupňa štúdia.
(14) Ak zloženie študentskej časti senátu vyhovuje článku 3 bod 3, je zvolený ten kandidát,
ktorý získal spomedzi ostatných kandidátov najväčší počet hlasov bez ohľadu na stupeň
štúdia.
(15)

V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom zvoliteľnom mieste rozhoduje žreb.

(16) Volebná komisia zvyčajným spôsobom zverejní výsledky volieb najneskôr deň po ich
ukončení.
(17) Volebná komisia spíše protokol o voľbách do senátu, v ktorom uvedie dátum a miesto
konania volieb, počet vydaných, odovzdaných a platných hlasovacích lístkov, zoznam
kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov, zoznam zvolených členov senátu
v zamestnaneckej časti a zoznam zvolených členov v študentskej časti, mená a podpisy
predsedu a členov volebnej komisie.

Článok 5. Štruktúra AS FIIT STU
(1) Činnosť senátu riadi a navonok ho zastupuje jeho predseda.
(2) Predsedu volí senát v tajných priamych voľbách. Kandidáta na predsedu senátu môže
navrhnúť ľubovoľný člen senátu. Na zvolenie za predsedu senátu treba viac ako polovicu
hlasov členov senátu.
(3) Predsedníctvo senátu je kolektívnym orgánom senátu, ktorého úlohou je najmä:
a. vykonávať činnosti spojené s prípravou zasadnutí senátu,
b. pripravovať program rokovaní senátu,
c. koordinovať prácu komisií vytvorených senátom,
d. vykonávať ďalšie činnosti medzi zasadnutiami, ktorými ho poverí senát.
(4) Predsedníctvo senátu vedie predseda senátu. Jeho členmi sú okrem predsedu senátu aj
predseda zamestnaneckej časti a predseda študentskej časti. Predsedovia častí senátu sú
jeho podpredsedami. Senát zvolením predsedu alebo predsedu zamestnaneckej časti alebo
predsedu študentskej časti súčasne zvolenú osobu navrhuje za kandidáta na člena
Akademického senátu STU; ich funkčné obdobie v AS STU sa riadi článkom 11 Štatútu
STU.
(5) Predsedu senátu v neprítomnosti zastupuje ním poverený podpredseda.
(6) Predsedu časti senátu volí príslušná časť senátu v tajných priamych voľbách. Kandidáta
na predsedu príslušnej časti môže navrhnúť ľubovoľný člen príslušnej časti. Na zvolenie
za predsedu príslušnej časti treba viac ako polovicu hlasov členov príslušnej časti.
(7) Ak sa predseda senátu alebo predseda jeho časti vzdá funkcie alebo ho z funkcie odvolajú
alebo mu zanikne členstvo v senáte, senát zvolí neodkladne nového predsedu senátu alebo
príslušná časť senátu si zvolí svojho predsedu.
(8) Návrh na odvolanie predsedu môže podať viac ako polovica členov jednej z častí senátu.
Predseda je odvolaný, ak za návrh hlasuje viac ako polovica členov senátu.
(9) Návrh na odvolanie predsedu časti senátu môže podať člen príslušnej časti senátu.
Predseda časti senátu je odvolaný, ak za návrh hlasuje viac ako polovica členov príslušnej
časti senátu.
(10) Ak členovi senátu zaniklo jeho členstvo (§ 26 ods. 6 zákona), nového člena volí
príslušná časť akademickej obce tajným hlasovaním. Senát vyhlási doplňovacie voľby tak,
aby sa uprázdnené členstvo doplnilo čo najskôr.
V Bratislave dňa 3. februára 2004
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
predseda AS FIIT

