
ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

FAKULTY MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 

Akademický senát Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 27 
ods. 1 písm. a), § 33 ods. 2 písm. d) a § 33 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 ods.  1 písm. c) Štatútu Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach schválil tieto Zásady volieb do 
Akademického senátu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach ako 
vnútorný predpis fakulty: 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 (1) Akademický senát Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity 

v Košiciach (ďalej len „senát“) je samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty materiálov, 

metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „fakulta“). Právne postavenie 

a pôsobnosť senátu sú vymedzené v § 26 a § 27 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 (2) Senát fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty (ďalej len „AOF“); 

má štrnásť členov a člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť, pričom zamestnanecká časť má 

deväť a študentská päť členov. Členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v 

priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti AOF tak, aby každé vedecko-pedagogické 

pracovisko fakulty zastupovali traja zvolení zástupcovia. Členov študentskej časti akademického 

senátu fakulty volia v tajných voľbách členovia študentskej časti AOF nasledovne:  

1 zástupcu I. alebo II. ročníka I. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „Bc. štúdium“) 

1 zástupcu III. ročníka Bc. štúdia 

1 zástupcu I. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „Ing. štúdium“) 

1 zástupcu II. ročníka Ing. štúdia 

1 zástupcu III. stupňa vysokoškolského štúdia (ďalej len „doktorandské štúdium“) 

 (3) Členom zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen 

zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti akademického senátu 

fakulty môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty. 

 (4) Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné, pričom za 

prvé obdobie sa považuje obdobie, v ktorom boli členovia senátu zvolení už podľa tohto vnútorného 

predpisu. Členstvo v senáte zaniká v prípadoch uvedených v § 26 ods. 6 zákona a v prípadoch 

uvedených v § 10 ods. 2 tohto vnútorného predpisu. 

 (5) Každý člen senátu môže kandidovať do senátu na maximálne dve bezprostredne po sebe  

nasledujúce funkčné obdobia.  

§ 2 

Vyhlásenie volieb 

 (1) Riadne voľby do senátu sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou funkčného obdobia senátu raz za 

štyri roky. 



 (2) Voľby do senátu vyhlasuje senát uznesením o vyhlásení a termíne ich konania. Návrh 

konkrétneho termínu konania volieb predkladá senátu na schválenie predseda, alebo ním poverený 

podpredseda. Termín konania volieb musí byť zverejnený najneskôr jeden mesiac pred dňom ich  

konania. Voľby sa konajú v jeden pracovný deň na celej fakulte tak, aby sa na stanovených miestach 

mohlo voliť najmenej päť hodín. 

 (3) Uznesenie o vyhlásení a termíne volieb sa zverejňuje na úradnej výveske fakulty, na 

vedecko-pedagogických pracoviskách fakulty a na webovom sídle fakulty. 

 § 3 

Volebné komisie 

 (1) Pre voľby sa zriaďuje jedna ústredná volebná komisia pre celú fakultu a volebné komisie 

pre každé vedecko-pedagogické pracovisko fakulty a volebné komisie pre každý stupeň 

vysokoškolského štúdia. 

 (2) Ústredná volebná komisia má troch členov. Zamestnanecká časť AOF navrhuje dvoch 

a študentská časť AOF jedného člena. Členov volebných komisií vymenúva a odvoláva senát. Volebné 

komisie pre vedecko-pedagogické pracoviská fakulty a pre jednotlivé stupne VŠ štúdia majú po dvoch 

členoch. Návrhy na členov ústrednej volebnej komisie i volebných komisií sa predkladajú 

prostredníctvom člena senátu predsedovi najmenej desať pracovných dní pred dňom konaním volieb. 

 (3) Člen AOF, ktorý prijal kandidatúru vo voľbách do senátu, nemôže prijať návrh za člena 

volebnej komisie. 

 (4) Predsedovia volebných komisií sa určia na ich prvom zasadnutí losovaním. 

 (5) Členstvo vo volebnej komisii zaniká, zánikom členstva v AOF. 

 (6) Na uvoľnené miesto člena volebnej komisie musí byť v senáte predložený návrh na 

menovanie iného člena. 

§ 4 

Zoznamy 

 (1) Najneskôr pätnásť dní pred začatím volieb predloží dekan fakulty predsedovi senátu 

zoznam zamestnancov a študentov, ktorí sú členmi AOF. 

§ 5 

Kandidáti 

 (1) Kandidovať do senátu môžu len tí zamestnanci a študenti, ktorí sú na zoznamoch v zmysle 

§4 tohto vnútorného predpisu a ktorých kandidatúru nevylučuje § 26 ods. 3 zákona. 

 (2) Navrhnúť kandidáta môže každý člen AOF. Podmienkou zaradenia kandidáta na zoznam 

kandidátov je jeho písomný súhlas s návrhom. 

 (3) Návrhy na kandidátov sa predkladajú predsedovi senátu najneskôr sedem dní pred 

konaním volieb. 



 (4) Predseda senátu najneskôr dva dni pred voľbami zverejní mená zamestnancov 

a študentov kandidujúcich do senátu na verejnej výveske fakulty a webovom sídle fakulty. 

 (5) Zoznam kandidátov obsahuje najmä: 

a) meno a priezvisko kandidáta z radov zamestnancov alebo študentov, 

b) názov vedecko-pedagogického pracoviska fakulty, na ktorej je kandidát členom akademickej obce 

alebo ročník, resp. časť študentskej časti AOF, ktorú študent zastupuje. 

 (6) Každá čiastková volebná komisia zabezpečí prostredníctvom dekanátu fakulty tlač 

hlasovacích lístkov s menami kandidátov volených do senátu za jednotlivé vedeckopedagogické 

pracoviská fakulty, jednotlivé ročníky študentskej časti AOF tak, ako je to uvedené v § 1 ods. 2 tohto 

vnútorného predpisu. 

§6 

Priebeh volieb 

 (1) Volebná miestnosť, alebo iný priestor určený na voľby, musí byť upravený tak, aby bola 

zachovaná možnosť tajného hlasovania. 

 (2) Volič po overení totožnosti volebnou komisiou prevezme hlasovací lístok pre voľbu 

zamestnaneckého alebo študentského kandidáta podľa toho, do ktorej časti AOF patrí. 

 (3) Volič zamestnaneckej časti AOF príslušného vedecko-pedagogického pracoviska označí 

najviac troch kandidátov za toto pracovisko spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (4) Voliči študentskej časti AOF v I. alebo II. ročníku Bc. štúdia označia najviac jedného 

spoločného kandidáta za I. alebo II. ročník Bc. štúdia spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (5) Voliči študentskej časti AOF v III. ročníku Bc. štúdia označia najviac jedného spoločného 

kandidáta za III. ročník Bc. štúdia spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (6) Voliči študentskej časti AOF v I. ročníku Ing. štúdia označia najviac jedného kandidáta za I. 

ročník Ing. štúdia spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (7) Voliči študentskej časti AOF v II. ročníku Ing. štúdia označia najviac jedného kandidáta za 

II. ročník Ing. štúdia spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (8) Voliči študentskej časti AOF v doktorandskom štúdiu označia najviac jedného kandidáta za 

doktorandské štúdium spôsobom predpísaným na hlasovacom lístku. 

 (9) Označený hlasovací lístok vhodia voliči do volebnej urny. Ak je na hlasovacom lístku 

označených viac kandidátov ako je to prípustné, alebo ak nie je označenie jednoznačné, hlasovací 

lístok je neplatný. 

 (10) Počas volebného aktu musia byť vo volebnej miestnosti prítomní dvaja členovia 

príslušnej volebnej komisie. 

 

 

 



§ 7 

Výsledky volieb 

 (1) Po skončení volieb každá volebná komisia spočíta hlasy a odovzdá zápisnicu s výsledkami 

volieb predsedovi ústrednej volebnej komisie ešte v deň volieb. Zápisnica  musí byť podpísaná 

všetkými členmi príslušnej volebnej komisie. 

 (2) Do zamestnaneckej a študentskej časti senátu sú v zmysle § 1 ods. 2 tohto vnútorného 

predpisu zvolení tí kandidáti, ktorí získali od voličov najviac hlasov. 

 (3) Kandidát s najväčším počtom hlasov, ktorý už nebol zvolený do senátu, stáva sa 

náhradníkom do senátu za príslušné vedecko-pedagogické pracovisko alebo za príslušnú časť 

študentskej časti AOF, za ktorú kandidoval. 

 (4) Ak sa pri sčítavaní hlasov zistí, že na rozhodujúcom mieste pre zvolenie alebo pre 

náhradníka do senátu získalo viac kandidátov rovnaký počet hlasov, o poradí týchto kandidátov 

rozhodne druhé kolo volieb na príslušnom vedecko-pedagogickom pracovisku, ktoré sa musí 

uskutočniť do troch pracovných dní.  

 (5) Predseda ústrednej volebnej komisie a predsedovia volebných komisií vyhlásia výsledky 

volieb v najbližší pracovný deň po dni konania volieb na úradnej výveske fakulty, webovom sídle 

fakulty a výveskách vedecko-pedagogických pracovísk. Zvolených kandidátov potvrdí predseda 

ústrednej volebnej komisie, alebo ním poverený člen na prvom zasadnutí senátu. 

§ 8 

Doplňujúce voľby 

 (1) Doplňujúce voľby vyhlasuje predseda senátu v prípade uvoľnenia miesta v senáte 

v zmysle § 26 ods. 6 písm. b) až j) zákona štrnásť dní pred ich konaním v prípade, že na uvoľnené 

miesto nemôže nastúpiť náhradník zvolený v riadnych voľbách do senátu.  

 (2) V doplňujúcich voľbách zvolí podľa § 26 ods. 7 zákona zodpovedajúca časť AOF na 

uvoľnené miesto nového člena akademického senátu. Funkčné obdobie nového člena trvá do konca 

funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

 (3) Volebná komisia pre doplňujúce voľby je zložená z dvoch členov z príslušnej časti AOF, 

ktorých na jej návrh menuje senát. Návrh predkladá predsedovi senátu člen príslušnej časti senátu.  

 (4) Doplňujúce voľby organizačne a procesne zabezpečujú členovia volebnej komisie.  

§ 9 

Pozastavenie členstva 

 (1) Člen študentskej časti akademického senátu fakulty, ktorý nie je študentom 

doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať 

predsedu senátu o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo 

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

stane členom študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty, ak z iných dôvodov dovtedy 

nezaniklo.  



 (2) Na čas pozastaveného členstva sa v zmysle § 26 ods. 8 považuje člen za neprítomného na 

rokovaní akademického senátu fakulty. 

§ 10 

Zánik členstva v senáte 

 (1) Členstvo v AS FMMR zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona. 

 (2) Návrh na odvolanie člena senátu podľa  § 26 ods. 6 písm. i) zákona  môže byť predložený  

príslušnou časťou AOF (zamestnaneckej alebo študentskej), ktorá ho zvolila. Návrh na odvolanie 

predloží, ak odvolávaný člen senátu: 

a) porušuje zákon, alebo ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, 

b) porušuje vnútorné predpisy fakulty, 

c) závažným spôsobom si neplní svoje povinnosti, 

d) vážne poškodil záujmy fakulty alebo TUKE. 

 (3) Písomný návrh na odvolanie člena senátu podpísaný najmenej polovicou členov príslušnej 

časti AOF sa predkladá predsedovi senátu s uvedením: 

a) mena a priezviska člena senátu, ktorého odvolanie je navrhované, 

b) dôvodu odvolania, 

c) mená a priezviská predkladateľov návrhu.  

 (4) Senát návrh na odvolanie člena preskúma na najbližšom zasadnutí a v prípade, že návrh 

napĺňa niektorý z dôvodov uvedených pod písmenami a) až d) ods. 2 tohto paragrafu, predseda 

senátu po jeho schválení v senáte predloží návrh na odvolanie člena senátu  bezodkladne príslušnej 

časti AOF, ktorá ho volila. 

 (5) Člena senátu môže odvolať tá časť AOF (zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol 

odvolávaný člen senátu zvolený. O návrhu na odvolanie člena senátu hlasuje príslušná časť AOF 

tajným hlasovaním. Člen senátu je odvolaný vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti AOF (zamestnaneckej alebo študentskej), v ktorej bol 

odvolávaný člen senátu zvolený. 

 (6) Odvolávaný člen AS FMMR má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na rokovaní 

AS FMMR ešte pred prijatím rozhodnutia o návrhu. 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

 (1) Senát má právo tieto zásady volieb do AS FMMR kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. 

 (2) Tento vnútorný predpis bol v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona schválený senátom dňa 

16. 4. 2018 uznesením č. 34/2018. 

V Košiciach dňa 17. 4. 2018 

 doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.   doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 

         dekanka fakulty   predseda senátu fakulty 
 


