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Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. d) zákona                č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o vysokých školách“ alebo „zákon o VŠ“) a podľa čl. 15 bod 2 písm. 
c) Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave (ďalej aj „Štatút FIIT“) schválil na svojom zasadnutí dňa 08.06.2021 vnútorný 
predpis 

 

 

 

 

 

ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Fakulty informatiky a informačných technológií                                          
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

 

 

 

Článok 1                                                                                                                     
Úvodné ustanovenia 

1. Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj „akademický senát“ alebo „AS FIIT“) je 
samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj „fakulta“ alebo 
„FIIT“).  

2. Vnútorný predpis „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky a 
informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej aj 
„Zásady volieb do AS FIIT“) upravujú podrobnosti o funkčnom období členov AS FIIT, 
druhy volieb do AS FIIT a spôsob ich vykonania, štruktúru AS FIIT, zánik členstva 
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v AS FIIT a nastupovanie náhradníkov, dôvody odvolania a postup pri odvolávaní 
členov AS FIIT. 
 

Článok 2                                                                                                                     
Akademická obec fakulty 

1. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a 
odvoláva členov akademického senátu fakulty. 

2. Akademickú obec fakulty tvoria podľa § 25 ods. 2 zákona o vysokých školách a čl. 3 
bod 1 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj „Štatút 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 fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch 
uskutočňovaných na FIIT (študentská časť akademickej obce fakulty).  
 

Článok 3                                                                                                                     
Akademický senát fakulty 

1. Akademický senát fakulty sa skladá zo zvolených zástupcov akademickej obce fakulty.  
2. Akademický senát FIIT má dvanásť členov a člení sa na: 

a) zamestnaneckú časť, ktorá má osem členov, 
b) študentskú časť, ktorá má štyroch členov. 

3. Členov zamestnaneckej časti AS FIIT volia v priamych tajných voľbách členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce tak, aby každý ústav FIIT mal počtom členov 
rovnaké zastúpenie v AS FIIT.  

4. V zamestnaneckej časti AS FIIT má každý ústav FIIT, uvedený v čl. 2 bod 4 písm. a) a 
b) Organizačného poriadku Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave v platnom znení (ďalej aj "Organizačný poriadok 
FIIT"), štyroch členov.   

5. Členov študentskej časti AS FIIT volia v tajných voľbách členovia študentskej časti 
akademickej obce FIIT spravidla tak, aby každý stupeň štúdia mal zastúpenie v AS FIIT 
študentom príslušného stupňa štúdia.  

6. Členom zamestnaneckej časti AS FIIT môže byť len člen zamestnaneckej časti  
akademickej obce FIIT. 

7. Členom študentskej časti AS FIIT môže byť len člen študentskej časti akademickej obce 
FIIT.   

8. Funkčné obdobie  členov AS FIIT senátu je štvorročné.  
9. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 

prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
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Článok 4                                                                                                                                              
Druhy volieb do akademického senátu 

1. Voľby členov AS FIIT sa vyhlasujú na základe týchto Zásad volieb do AS FIIT. 
2. Druhmi volieb do akademického senátu fakulty sú: 

a) všeobecné voľby a 
b) doplňujúce voľby. 

3. Vo všeobecných voľbách do akademického senátu fakulty (ďalej len „všeobecné 
voľby“) sa volia členovia akademického senátu FIIT na funkčné obdobie uvedené v čl. 
3 bode 8 týchto Zásad volieb so AS FIIT. 

4. Doplňujúce voľby do akademického senátu  fakulty (ďalej len "doplňujúce voľby") sa 
konajú: 
a) na uvoľnené miesto člena akademického senátu fakulty, ktorého členstvo v 
akademickom senáte FIIT zaniklo pred skončením jeho funkčného obdobia uvedeného 
v čl. 3 bodu 8 týchto Zásad volieb do AS FIIT a nie je k dispozícii náhradník, alebo  
b) na miesto člena akademického senátu fakulty, na ktoré sa nepodarilo zvoliť člena 
akademického senátu FIIT pri všeobecných voľbách. 

5. Funkčné obdobie členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách 
začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia členov 
predošlého akademického senátu alebo v prípade, že sa všeobecné voľby do 
akademického senátu fakulty uskutočnili až po uplynutí funkčného obdobia členov 
predošlého akademického senátu fakulty, prvým dňom nasledujúcim po dni 
všeobecných volieb. 

6. Ak bol člen akademického senátu zvolený v doplňujúcich voľbách, funkčné obdobie 
takto zvoleného člena akademického senátu trvá do skončenia funkčného obdobia 
členov akademického senátu zvolených v ostatných všeobecných voľbách a začína 
plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doplňujúcich volieb. 

7. Funkčné obdobie náhradníka v akademickom senáte trvá do skončenia funkčného 
obdobia člena akademického senátu FIIT, na miesto ktorého náhradník nastúpil.  
 
 

Článok  5                                                                                                                    
Volebná komisia 

1. Prípravu a priebeh volieb organizačne zabezpečuje volebná komisia pre voľby do  AS 
FIIT, ktorá má minimálne troch členov.  

2. Na účely volieb do AS FIIT zriaďuje akademický senát fakulty dve volebné komisie: 
zamestnaneckú - pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a študentskú - pre voľby 
do študentskej časti AS FIIT. 

3. Členov volebnej komisie podľa bodu 2 tohto článku volí AS FIIT na základe návrhu 
predsedu AS FIIT.   
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4. Predsedu volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT a predsedu 
volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FIIT vymenúva predseda AS FIIT 
z členov volebnej komisie na základe návrhu príslušnej volebnej komisie. 

5. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
jej členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
všetkých členov volebnej komisie. O priebehu zasadnutia vyhotovuje volebná komisia 
zápisnicu. 

6. Členovia volebnej komisie AS FIIT nesmú poskytovať informácie o priebehu a 
výsledkoch volieb až do zverejnenia výsledkov volieb. 

7. Ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod ustanovený počet, chýbajúcich členov 
volebnej komisie bezodkladne vymenuje predseda akademického senátu fakulty (ďalej 
len "doplnený člen"). Členstvo doplneného člena zaniká dňom konania najbližšieho 
zasadnutia akademického senátu fakulty. 

8. Funkcia člena volebnej komisie je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana a s kandidatúrou do akademického senátu fakulty. 

9. Dekan fakulty, vedúci zamestnanci fakulty a pracoviská fakulty sú povinní poskytovať 
volebnej komisii súčinnosť pri vykonávaní ustanovení týchto Zásad volieb do AS FIIT.  
 

Článok  6                                                                                                                    
Organizácia volieb 

1. Pri vyhlásení volieb akademickým senátom fakulty a pri schvaľovaní harmonogramu 
volieb musia byť dodržané tieto zásady: 
a) Voľby na členov akademického senátu, ktorým končí mandát člena AS FIIT 

uplynutím funkčného obdobia, sa konajú spravidla v posledných 60 dňoch 
funkčného obdobia členov AS FIIT. 

b) Lehota medzi termínom vyhlásenia všeobecných volieb a termínom konania týchto 
volieb musí byť najmenej 21 dní. 

c) Lehota na podávanie návrhov na kandidátov musí byť najmenej 5 dní. 
d) Lehota medzi zverejnením kandidátnych listín a termínom konania všeobecných 

volieb musí byť najmenej 14 dní. 
e) Lehota medzi termínom vyhlásenia doplňujúcich volieb a termínom konania 

doplňujúcich volieb musí byť najmenej 21 dní. 
f) Lehota medzi zverejnením kandidátnych listín a termínom konania doplňujúcich 

volieb musí byť najmenej 7 dní. 
2. Na účely volieb do AS FIIT zriaďuje akademický senát fakulty dva volebné obvody,   z 

ktorých jeden tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT a druhý 
členovia študentskej časti akademickej obce FIIT. 

3. Voľby prebiehajú vo volebných obvodoch nezávisle. Všetci voliči, príslušní k určitému 
volebnému obvodu, volia z jednej kandidátnej listiny príslušného volebného obvodu.  
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4. Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT prebiehajú v priestoroch FIIT podľa 
schváleného harmonogramu volieb. Voľby sa uskutočnia za prítomnosti členov 
volebnej komisie zamestnaneckej časti AS FIIT. 

5. Voľby do študentskej časti AS FIIT prebiehajú v priestoroch FIIT podľa schváleného 
harmonogramu volieb. Voľby sa uskutočnia za prítomnosti členov volebnej komisie 
študentskej časti AS FIIT.  

6. Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS FIIT schvaľuje AS FIIT. 
7. Zoznamy voličov pre volebné komisie pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti 

AS FIIT zabezpečí dekan fakulty.  
 
 
 
 

Článok  7                                                                                                                                          
Navrhovanie kandidátov a kandidátna listina 

1. Právo navrhovať kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FIIT má ktorýkoľvek člen 
alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT, a to z členov  
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

2. Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej časti AS FIIT má ktorýkoľvek člen 
alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FIIT, a to z členov študentskej  
časti akademickej obce fakulty. 

3. Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať povinné náležitosti: 
a) meno, priezvisko a tituly navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
c) meno, priezvisko a tituly kandidáta, 
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do 
akademického senátu FIIT. 

4. Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom 
neplatnosti návrhu) sú: 
a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu pracovné 
zaradenie kandidáta a označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v 
prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného 
programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a  ročník štúdia, 
b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pracovné 
zaradenie navrhovateľa a označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ 
pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie 
študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a ročník štúdia, 
c) e-mailová adresa kandidáta, 
d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
e) ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis FIIT. 
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5. Návrhy na kandidátov do AS FIIT sa doručujú predsedovi príslušnej volebnej komisie 
fakulty prostredníctvom podateľne FIIT. 

6. Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy 
kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. 

7. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné. 
8. Odporúčaný vzor návrhu na kandidáta tvorí prílohu č. 1 týchto Zásad volieb  do AS 

FIIT. 
9. Po uplynutí lehoty, do kedy možno navrhovať kandidátov na členstvo do akademického 

senátu, zostaví príslušná volebná komisia kandidátnu listinu pre voľby do 
zamestnaneckej časti AS FIIT a kandidátnu listinu pre voľby do študentskej časti AS 
FIIT. 

10. Volebná komisia do kandidátnej listiny nezaradí kandidáta, 
a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu podľa zákona o VŠ, 
b) ktorého nenavrhla oprávnená osoba podľa zákona o VŠ, 
c) ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí upravených v  bode 3 tohto 
článku Zásad volieb do AS FIIT alebo 
d) ak bol návrh podaný po uplynutí lehoty určenej v schválenom harmonograme volieb. 

11. Kandidátna listina pre príslušnú časť akademickej obce obsahuje zoznam všetkých 
platne navrhnutých kandidátov na členov AS FIIT v abecednom poradí podľa ich 
priezvisk s rozdelením podľa ústavov pri zamestnaneckej časti a podľa stupňa štúdia pri 
študentskej časti. Kandidátnu listinu zverejní príslušná volebná komisia na webovom 
sídle fakulty v súlade so schváleným harmonogramom volieb. 

12. Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením 
v listinnej podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi príslušnej volebnej komisie 
najneskôr do začatia hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva 
kandidatúry do akademického senátu. 

13. Ak sa kandidát vzdal kandidatúry po vytlačení hlasovacích lístkov, zostávajú údaje o 
kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri sčítavaní hlasov sa na neho neprihliada; voliči 
musia byť pred vykonaním volebného aktu upovedomení o tom, že sa kandidát vzdal 
kandidatúry. Volebná komisia uznesením môže určiť iný spôsob vyradenia kandidáta z 
hlasovacieho lístka.  
 
 

Článok  8                                                                                                                    
Hlasovacie lístky 

1. Príslušná 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, nasledovne:  
a) V hlasovacom lístku pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT sú kandidáti 

zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk oddelene s označením príslušnosti 



 

8 
 

podľa ústavov uvedených v čl. 2 ods. 4 písm. a) a b) Organizačného poriadku FIIT 
tak, že najprv budú uvedení v abecednom poradí kandidáti z ústavu uvedeného v čl. 
2 ods. 4 písm. a) a potom budú uvedení v abecednom poradí kandidáti z ústavu 
uvedeného v čl. 2 ods. 4 písm. b) Organizačného poriadku FIIT.  

b) V hlasovacom lístku pre voľby do študentskej časti AS FIIT sú kandidáti zoradení 
v abecednom poradí oddelene podľa stupňa štúdia tak, že najprv budú na 
hlasovacom lístku v abecednom poradí podľa priezvisk uvedení kandidáti               z 
1. stupňa štúdia na FIIT,  kandidáti 2. stupňa štúdia na FIIT a  kandidáti 3. stupňa 
štúdia na FIIT.  
 

2. Hlasovací lístok ďalej obsahuje: 
a) označenie volieb, 
b) dátum konania volieb, 
c) označenie, či ide o hlasovací lístok pre voľby do zamestnaneckej časti 

akademického senátu alebo o hlasovací lístok pre voľby do študentskej časti 
akademického senátu, 

d) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa uznesie volebná komisia. 
3. Uznesenie príslušnej volebnej komisie ustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho 

lístka. 
 

Článok  9                                                                                                                                          
Spôsob volieb členov akademického senátu 

1. 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. 

2. Volič môže označiť na hlasovacom lístku predpísaným spôsobom najviac taký počet 
kandidátov, aký má byť v príslušnej časti akademickej obce fakulty zvolený počet 
členov akademického senátu, aby boli obsadené miesta členov v AS FIIT v súlade čl. 3 
bod 2 týchto Zásad volieb do AS FIIT. Inak upravený hlasovací lístok, ako určí 
uznesením  príslušná volebná komisia v súlade s týmito Zásadami volieb do AS FIIT, 
je neplatný. 

3. Volič, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT, vyznačí určeným 
spôsobom na hlasovacom lístku, obsahujúcom zoznam kandidátov na členstvo do 
zamestnaneckej časti, najviac toľko kandidátov, koľko zodpovedá počtu mandátov v 
príslušnej časti akademického senátu FIIT v súlade s čl. 3 bodom 3 a 4 týchto Zásad 
volieb do AS FIIT. 

4. Volič, ktorý je členom študentskej časti akademickej obce FIIT, vyznačí určeným 
spôsobom na hlasovacom lístku, obsahujúcom zoznam kandidátov na členstvo v 
študentskej časti, spolu najviac štyroch kandidátov. 
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5. Členmi zamestnaneckej časti akademického senátu sa stanú z každého z ústavov FIIT, 
uvedených v čl. 2 ods. 4 písm. a) a b) Organizačného poriadku FIIT tí štyria kandidáti, 
ktorí získali vo voľbách najväčší počet platných hlasov.  

6. V prípade, ak zanikne mandát člena zamestnaneckej časti AS FIIT pred uplynutím 
funkčného obdobia a na toto miesto nie je určený náhradník, AS FIIT v súlade s čl. 4 
bod 2 písm. b) týchto Zásad volieb do AS FIIT vyhlási doplňujúce voľby na uvoľnené  
miesto tak, aby bolo zachované zloženie zamestnaneckej časti AS FIIT, upravené v čl. 
3 bode 3 a 4 týchto Zásad volieb do AS FIIT. 

7. V prípade, že niektorý stupeň štúdia nemá v študentskej časti akademického senátu 
zástupcu, za člena študentskej časti AS FIIT je prednostne zvolený kandidát s najväčším 
počtom hlasov spomedzi kandidátov príslušného stupňa štúdia. Ďalšie mandáty v AS 
FIIT budú obsadené za každý stupeň štúdia  kandidátmi, ktorí získali v príslušnom 
stupni štúdia najväčší počet platných hlasov. 

8. Ak zloženie študentskej časti senátu  zodpovedá  článku 3 bod 5  týchto Zásad volieb 
do AS FIIT, za člena študentskej časti AS FIIT je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
spomedzi ostatných kandidátov najväčší počet platných hlasov bez ohľadu na stupeň 
štúdia.  

9. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom zvoliteľnom mieste rozhoduje o poradí 
žreb. Žrebovanie vykoná volebná komisia. 

10. V prípade, ak zanikne mandát člena študentskej časti AS FIIT pred uplynutím 
funkčného obdobia a na toto miesto nie je určený náhradník, AS FIIT vyhlási 
doplňujúce voľby na uvoľnené miesto tak, aby bolo zachované zloženie študentskej 
časti AS FIIT, upravené v čl. 3 bode 5 týchto Zásad volieb do AS FIIT. 
 
 

Článok  10                                                                                                                                         
Náhradníci  do akademického senátu 

 
1. Z kandidátov, ktorí neboli zvolení za príslušnú časť akademickej obce FIIT za členov 

AS FIIT, sa stávajú náhradníci: 
a) v prípade všeobecných volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT sa náhradníkmi 
stávajú z každého z ústavov FIIT uvedenom v čl. 2 ods. 4 písm. a) a b) Organizačného 
poriadku FIIT kandidáti, ktorí skončili na nezvoliteľných miestach v poradí podľa počtu 
získaných platných hlasov, 
b) v prípade všeobecných volieb do študentskej časti sa náhradníkmi stávajú z každého 
stupňa štúdia tí kandidáti, ktorí skončili na nezvoliteľných miestach pre príslušný stupeň 
štúdia v poradí podľa počtu získaných platných hlasov, 
c) v prípade doplňujúcich volieb sa náhradníkmi stávajú tí kandidáti, ktorí skončili na 
nezvoliteľných miestach v poradí podľa počtu získaných platných hlasov. Pozícia 
náhradníka trvá najdlhšie do najbližších všeobecných volieb.  
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2. V prípade rovnosti počtu platných hlasov náhradníkov rozhoduje o ich poradí žreb. 
Žrebovanie vykoná volebná komisia. 

3. Ak zanikne mandát člena AS FIIT pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa  
§ 22 ods. 6 písm. b) až j) zákona o vysokých školách, na jeho miesto nastupuje 
náhradník:  
a) za zamestnaneckú časť AS FIIT podľa určeného poradia a podľa príslušnosti k ústavu 
FIIT člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo, 
b) za študentskú časť AS FIIT podľa stupňa štúdia člena, ktorý nemá v AS FIIT 
zastúpenie, inak podľa stupňa štúdia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

4. Funkčné obdobie člena AS FIIT, ktorý nastúpi ako náhradník podľa bodu 3 tohto 
článku, trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo a 
na ktorého miesto náhradník nastupuje. 

5. V prípade, ak sa volieb nezúčastní potrebný počet kandidátov na obsadenie pozície 
náhradníka, pozícia náhradníka ostane neobsadená do najbližších volieb.  
 
 
 

Článok 11                                                                                                                    
Priebeh hlasovania a výsledky volieb 

1. Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie, za prítomnosti členov 
komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie 
volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam voličov, dostatočný počet hlasovacích 
lístkov a osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov. Ak predseda volebnej 
komisie nezistí nedostatky vo vybavení volebného miesta, vyhlási hlasovanie za začaté. 

2. Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú členovia 
volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie poriadku a dôstojný 
priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Osoby, ktoré narúšajú priebeh 
hlasovania, môžu členovia volebnej komisie z volebného miesta alebo jeho 
bezprostredného okolia vykázať. 

3. Voliči hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje osobne, 
zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať 
hlasovacie lístky. 

4. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom 
podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých 
totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia. Ak 
volič nevie preukázať svoju totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie neumožní. 

5. Uznesenie volebnej komisie ustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka. 
6. O spôsobe platnej úpravy hlasovacieho lístka musia byť voliči pred vykonaním 

volebného aktu poučení. 
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7. Volič môže označiť spôsobom podľa bodu 5 tohto článku najviac taký počet kandidátov, 
aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený počet členov akademického senátu. 

8. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania. 
9. Volič volí spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do 

volebnej schránky. 
10. Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu voliť už len tí voliči, ktorí sú na 

volebnom mieste alebo v jeho bezprostrednom okolí. Potom sa volebné miesto uzavrie 
a predseda volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. 

11. Volebná komisia spíše protokol o voľbách do AS FIIT, v ktorom uvedie najmä: 
označenie volieb, dátum a miesto konania  volieb, počet oprávnených voličov, počet 
hlasovacích lístkov vydaných voličom, počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej 
komisii, počet platných a neplatných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov 
s uvedením počtu získaných platných hlasov, zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za 
členov zamestnaneckej časti senátu a zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za členov 
študentskej časti senátu, zoznam náhradníkov, ak boli určení,  mená  a  podpisy  
predsedu a členov volebnej komisie.  

12. Volebná komisia po sčítaní hlasov a spísaní protokolu o voľbách do AS FIIT vloží 
použité hlasovacie lístky do obálky a zapečatí ju. Pečať na obálke podpíšu všetci 
členovia volebnej komisie prítomní pri sčítavaní hlasov.  

13. Protokol o voľbách do AS FIIT spolu s obálkou uvedenou v bode 12 tohto článku doručí 
predseda príslušnej volebnej komisie AS FIIT najneskôr do dvoch pracovných dní od 
ukončenia volieb predsedovi AS FIIT. 

14. Volebná komisia zverejní výsledky volieb na webovom sídle fakulty v súlade so 
schváleným harmonogramom volieb. 

 

Článok 12                                                                                                                    
Štruktúra akademického senátu fakulty 

1. Činnosť akademického senátu fakulty riadi a navonok ho zastupuje predseda 
akademického senátu FIIT.  

2. Predsedu volí akademický senát v priamych tajných voľbách. Kandidáta na predsedu 
senátu môže navrhnúť ktorýkoľvek člen senátu. Na zvolenie za predsedu akademického 
senátu FIIT je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov všetkých členov 
akademického senátu FIIT. 

3. Predsedníctvo akademického senátu fakulty 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, 
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d) vykonávať ďalšie činnosti medzi zasadnutiami akademického senátu, ktoré sú 
potrebné pre riadne fungovanie akademického senátu a fakulty,  

e) vykonávať ďalšie činnosti medzi zasadnutiami, ktorými ho poverí senát. 
4. Predsedníctvo senátu vedie predseda akademického senátu FIIT. Jeho členmi sú okrem 

predsedu senátu aj predseda zamestnaneckej časti AS FIIT a predseda študentskej časti 
AS FIIT. Predsedovia príslušnej časti senátu sú jeho podpredsedami.  

5. Predsedu senátu v neprítomnosti zastupuje ním poverený podpredseda. 
6. Predsedu zamestnaneckej a študentskej časti AS FIIT volí príslušná časť senátu          v 

priamych tajných voľbách. Kandidáta na predsedu príslušnej časti AS FIIT môže 
navrhnúť ktorýkoľvek člen príslušnej časti AS FIIT. Na zvolenie za predsedu príslušnej 
časti AS FIIT je potrebná nadpolovičná väčšina platných hlasov členov príslušnej časti 
AS FIIT. 

7. Ak sa predseda akademického senátu FIIT, predseda zamestnaneckej alebo predseda 
študentskej časti AS FIIT jeho časti vzdá funkcie, je z funkcie odvolaný alebo mu 
zanikne členstvo v senáte, AS FIIT zvolí bez zbytočného odkladu nového predsedu 
senátu alebo príslušná časť AS FIIT si zvolí svojho predsedu. 

8. Návrh na odvolanie predsedu môže podať viac ako polovica členov jednej z častí AS 
FIIT. Predseda  AS FIIT je odvolaný, ak za návrh hlasuje viac ako polovica všetkých 
členov akademického senátu FIIT. 

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 akademického senátu fakulty. 

10. Akademický senát na svoju činnosť môže zriaďovať na návrh predsedu AS FIIT stále 
a dočasné komisie. 

11. Činnosť komisií riadi predseda AS FIIT.  
 

Článok 13                                                                                                                                       
Zánik členstva v akademickom senáte fakulty 

1. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká:  
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do funkcie rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a 
tajomníka fakulty, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak nepožiadal 
o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa čl. 14 bod 1, 
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, na ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň 
určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak 
ide o člena s pozastaveným členstvom, 
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g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k 
obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 
h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou, 
j) smrťou člena. 

2. Člen akademického senátu fakulty sa môže vzdať funkcie člena akademického senátu 
FIIT vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením v listinnej podobe, adresovaným 
predsedovi akademického senátu a doručeným prostredníctvom podateľne FIIT; 
predseda akademického senátu fakulty adresuje písomné vyhlásenie podpredsedovi 
akademického senátu fakulty. 

3. Funkcie člena akademického senátu sa nemožno vzdať so spätnou účinnosťou, vzdanie 
sa funkcie člena akademického senátu nemožno vziať späť. 

4. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty, ktoré uplynie v čase 
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová 
situácia“), sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po 
skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú zvoliť nových členov 
akademického senátu fakulty. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo vymenovaný 
nový člen akademického senátu fakulty, funkčné obdobie doterajšieho člena 
akademického senátu fakulty uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový 
člen akademického senátu fakulty zvolený. 

5. Ak nastane spor o skutočnosť spôsobujúcu zánik členstva v akademickom senáte 
fakulty u niektorého z jeho členov, o spornej otázke rozhodne s konečnou platnosťou 
predsedníctvo akademického senátu fakulty. 

 
Článok 14                                                                                                                    

Pozastavenie členstva v akademickom senáte 

1. Člen študentskej časti AS FIIT, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie 
členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho 
po dni riadneho skončenia jeho štúdia.  

2. Písomnú žiadosť v listinnej podobe člen študentskej časti akademického senátu adresuje 
a doručuje predsedovi akademického senátu. 

3. Členovi študentskej časti akademického senátu fakulty sa súčasne s pozastavením 
členstva v akademickom senáte pozastavuje členstvo vo všetkých orgánoch 
akademického senátu, ktorých je členom. 

4. Člen akademického senátu s pozastaveným členstvom sa považuje za neprítomného na 
rokovaní akademického senát fakulty a na rokovaní orgánov akademického senátu, 
ktorých je členom. 

5. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce 
FIIT, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. 
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6. Členovi študentskej časti akademického senátu fakulty sa súčasne s obnovením členstva 
v akademickom senáte podľa bodu 5 obnovuje členstvo vo všetkých orgánoch 
akademického senátu fakulty, ktorých je členom. 

7. Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa bodov 1 až 6 tohto článku, o spornej 
otázke rozhodne s konečnou platnosťou predsedníctvo akademického senátu fakulty. 

8. Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na členov volebnej komisie z radov 
študentov fakulty, ktorí nie sú členmi akademického senátu.  
 
 

Článok 15                                                                                                                    
Odvolanie člena akademického senátu fakulty 

 
1. Člena AS FIIT možno odvolať pred skončením funkčného obdobia tajným hlasovaním 

členov príslušnej časti akademickej obce fakulty, ktorá člena akademického senátu 
zvolila. 

2. Návrh na odvolanie člena AS FIIT môže predložiť najmenej jedna desatina príslušnej 
časti akademickej obce fakulty z dôvodov podľa čl. 15  bod 3 týchto Zásad volieb do 
AS FIIT, pričom dôvod odvolania musí byť konkretizovaný.  

3. Návrh na odvolanie člena AS FIIT možno podať iba z dôvodov: 
a) ak porušuje zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 
b) ak porušuje vnútorné predpisy STU a fakulty, 
c) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní opakovane  (najmenej 

trikrát) zasadnutia AS FIIT, 
d) ak vážne poškodí záujem STU a fakulty,  
e) ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa 

Disciplinárneho poriadku STU študentovi, ktorý je členom študentskej časti AS 
FIIT.   

4. Návrh na odvolanie člena AS FIIT sa predkladá akademickému senátu FIIT písomnou 
formou s uvedením: mena, priezviska a titulov člena AS FIIT, ktorého odvolanie je 
navrhované, dôvodu na odvolanie a mena, priezviska, titulov a vlastnoručného podpisu 
predkladateľa návrhu.  

5. Odvolávaný člen AS FIIT má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na rokovaní 
AS FIIT. 

6. AS FIIT návrh na odvolanie člena AS FIIT preskúma na svojom najbližšom zasadnutí. 
7. Ak AS FIIT zistí, že návrh je v súlade s bodmi 2-5 tohto článku, predseda AS FIIT 

predloží AS FIIT návrh uznesenia o vyhlásení hlasovania o odvolaní člena AS FIIT. 
8.  Ak AS FIIT zistí, že návrh na odvolanie člena AS FIIT nie  je v súlade s bodmi 2-5  

tohto článku, návrh zamietne. 
9. Hlasovanie o odvolaní  člena AS FIIT vyhlasuje akademický senát uznesením. 
10. Uznesenie o vyhlásení hlasovania o odvolaní obsahuje: 
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a) konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o odvolaní sa 
môže konať iba vo výučbovej časti semestra, 
b) otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: „Súhlasíte       s 
odvolaním člena Akademického senátu FIIT .......  (uvedie sa meno a priezvisko)? Áno 
– Nie“, 
c) spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, 
d) prípadné ďalšie skutočnosti upravujúce spôsob vykonania hlasovania o odvolaní. 
Priebeh hlasovania o odvolaní riadi volebná komisia AS FIIT.  

11. Člen AS FIIT je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina členov 
príslušnej časti akademickej obce fakulty. 

12. Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného odkladu po 
jej vyhotovení zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími spôsobmi, ktoré sa na 
príslušnej fakulte považujú za obvyklé. 

 

Článok 16                                                                                                                                                                        
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. V prípade  problémov s výkladom ustanovení týchto Zásad volieb do AS FIIT alebo 
riešenia situácie, ktorá nie je v týchto zásadách volieb upravená alebo je nimi upravená 
vzhľadom na vzniknutú situáciu nedostatočne, výklad uskutoční a postup určí 
Predsedníctvo AS FIIT.  

2. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu FIIT nadobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom schválenia Akademickým senátom Fakulty informatiky a informačných 
technológií  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad volieb do Akademického senátu FIIT sa 
zrušujú Zásady volieb do Akademického senátu FIIT zo dňa 03.02.2004 v znení 
Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.06.2020 ku Zásadám volieb 
do Akademického senátu FIIT, ako aj všetky v minulosti prijaté zásady volieb do AS 
FIIT. 

4. Tieto Zásady volieb do Akademického senátu FIIT boli schválené Akademickým 
senátom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave dňa 08.06.2021. 

 

 

 

                                                                                             Ing. Ján Lang, PhD. 
                                                                                    predseda Akademického senátu                                                                                           
                                                                         Fakulty informatiky a informačných technológií                                                                  
                                                                            Slovenskej technickej univerzity v Bratislave        
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Príloha č. 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT 

NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA AS FIIT 

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity                          
v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce FIIT 

 

Za kandidáta na člena zamestnaneckej/študentskej časti (uviesť iba 1 alt.) Akademického senátu 
Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity        v 
Bratislave na funkčné obdobie...........................navrhujem:  

Meno, priezvisko a tituly kandidáta:  

Pracovné zaradenie kandidáta / alebo sa uvedie „študent“:  

Pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

Návrh podáva:  

Meno, priezvisko a tituly navrhovateľa:  

Pracovné zaradenie navrhovateľa / alebo sa uvedie „študent“:  

Pracovisko navrhovateľa / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

Dátum: ...................................                                    __________________________ 

                                                                                            podpis navrhovateľa  

 

Súhlas kandidáta na člena AS FIIT:  

Meno a priezvisko kandidáta: ..................................vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že  
súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS FIIT na funkčné obdobie ......................................  

 

Dátum: .....................................                                    _____________________________  

                                                                                          podpis navrhovaného kandidáta 


