
Volebný Poriadok

Študentskej časti Akademického Senátu (ŠčAS)

Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

(Volebny poriadok schváleny na zasadaní ŠčAS dňa 15. 4. 2002)

Hlava I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Zloženie ŠčAS

   1. Študentská časť Akademického Senátu FMFI UK )(ďalej ŠčAS) je časťou AS FMFI UK v 
Bratislave a jej  členovia sú zo študentskej  časti  akademickej  obce FMFI UK v Bratislave
(ďalej študenti), pričom tvoria najmenej 1/3 ) členov AS FMFI UK. O presnom počte študentov
v AS FMFI UK sa dohodne predseda ŠčAS s predsedom AS FMFI UK pred vypísaním volieb.

§ 2

Funkčné obdobie členov ŠčAS

   1.  Funkčné  obdobie  člena  ŠčAS  trvá  jeden  akademický  rok  a  začína  sa  začiatkom
akademického roka.

Hlava II.

Volebný poriadok ŠčAS

§ 3

Vypísanie volieb. Volebná komisia

   1. Predseda Študentskej časti AS FMFI UK navrhne, dohode s členmi ŠčASu a následne
stanoví termín volieb do nového ŠčASu a miesto konania volieb najneskôr s trojtýždňovým
predstihom pred vlastným konaním volieb; a tak, aby odo dňa vypísania volieb do ich konania
uplynulo najmenej 16 dní. Termín konania volieb sa stanovuje zvyčajne na posledný aprílový
alebo prvý májový týždeň v predchádzajúcom akademickom roku ako je funkčné obdobie
nového ŠčASu.

   2.  Tento  termín  bude dostatočne viditeľným spôsobom zverejnený (oznámený formou
vývesiek/plagátov  študentom).  Deň,  kedy  k  jeho  zverejneniu  dôjde,  sa  nazýva  dňom
vypísania volieb.

   3. Zo študentov vymenuje predseda po dohode ŠčASu volebnú komisiu, pozostávajúcu z 
troch členov. V prípade potreby a najmä na organizačné zabezpečenie priebehu volieb môže



byť tento počet väčší.

(4) Volebná komisia si zvolí svojho predsedu, člena ŠčAS, zodpovedajúceho za jej činnosť.

(5)  Volebná komisia  zostaví  kandidátku  na základe dodaných platných volebných hárkov
(pozri § 4, ods. 1).

(6)  Volebná  komisia  riadi  priebeh  predvolebného  obdobia  i  samotných  volieb  v  zmysle
ustanovení tohto volebného poriadku.

§ 4

Voľby zástupcov študentov do ŠčAS

   1.  Vo voľbách sa  s  pomedzi  kandidátov  volia  členovia  ŠčAS na nastávajúce funkčné
obdobie. (nový ŠčAS)

(2) Kandidátom na člena ŠčAS FMFI UK sa môže stať každý študent ) , ktorý volebnej komisii
doručí volebný hárok, a to do 2 dní do termínu volieb. Volebný hárok zverejní volebná komisia
v deň vypísania volieb.

(3) Volebná komisia zabezpečí distribúciu a overenie platnosti volebných hárkov.

(4)  Volebná  komisia  zverejní  zostavenú  kandidátku  najneskôr  1  deň  pred  prvým  dňom
konania volieb.

(5)  V prípade,  že volebnej  komisii  nebude do uplynutia  14 dní  odo dňa vypísania  volieb
doručený  počet  volebných  hárkov  presahujúci  počet  členov  ŠčAS (mandátov),  predseda
volebnej  komisie  po  dohode  s  predsedníctvom ŠčAS oddiali  termín  konania  volieb,  a  to
najmenej o jeden týždeň. Ak ani potom nie je dostatočný počet kandidátov, ale je ich aspoň
polovica z počtu členov ŠčAS postupuje sa podľa §5, voľby sa rušia a kandidáti sa stávajú
automaticky členmi ŠčASu, ale len do konania doplňujúcich volieb, v ktorých sú automaticky
kandidátmi,  ak ich je menej  ako 1/2 počtu mandátov,  termín volieb sa opäť oddiaľuje.  V 
prípade,  že  je  možné  stanoviť  nový  termín  konania  volieb  po  ich  oddialení,  medzi  jeho
vyhlásením a konaním volieb musí byť najmenej jeden deň rozdiel.

(6)  Voľby  prebiehajú  2  až  4  pracovné  dni.  Volebné  miesta  musia  byť  dobre  viditeľné  a 
prístupné.

(7) Členov ŠčAS volia všetci študenti FMFI UK, pričom:

a) Na voľbách sa môže študent zúčastniť len raz. V prípade porušenia tohoto bodu mu môže
byť uložené disciplinárne opatrenie podľa čl. 27 ods. 8 Štúdijného a skúšobného poriadku
FMFI UK.

b) Študent má právo tajne voliť maximálne troch kandidátov

c) Volebná komisia vydá voliacemu študentovi volebný lístok a poučí ho o spôsobe voľby.



   4. Volič vhodí upravený volebný lístok do urny.

   5. Volebná komisia sa nesmie vyjadrovať k jednotlivým kandidátom.

(8) Po skončení volieb volebná komisia zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných
hlasov.  V prípade rovnakého počtu  získaných hlasov rozhodne o poradí  žreb.  Sčitovanie
hlasov je verejné a musí sa ho zúčastniť väčšina členov volebnej komisie.

(9) Volebná komisia oznámi predsedovi ŠčAS a kandidátom výsledky volieb a zverejní ich
najneskôr 1 deň po skončení volieb.

(10) Kandidáti, ktorí sa nestanú členmi ŠčAS sa stávajú náhradníkmi v poradí určenom v §4
ods. 8.

§ 5

Doplňujúce voľby

   1. V prípade, že je menší počet členov ŠčAS ako je počet mandátov, tak na uvolnené
miesta postupujú náhradníci.  V prípade,  že už na neobsadené miesta nie  sú náhradníci,
predseda ŠčAS navrhne a po dohode s členmi ŠčAS stanoví termín doplňujúcich volieb.

   1.  V  doplňujúcich  voľbách  sa  s  pomedzi  kandidátov  volia  členovia  ŠčAS  do  konca
prebiehajúceho akademického roku.

   2. Na doplňujúce voľby sa primerane vzťahujú ustanovenia o riadnych voľbách.

(4) Pre doplňovacie voľby sa stanovujú nasledovné termíny:

a) voľby musia byť vypísané najneskôr na nasledujúci deň odo dňa určenia ich termínu,

b) na odovzdanie volebných hárkov je určená lehota minimálne 7 dní odo dňa vypísania
doplňujúcich volieb.

c) doplňujúce voľby sa nesmú začať skôr ako nasledujúci deň po uplynutí lehoty odovzdania
volebných hárkov,

d) doplňujúce voľby trvajú minimálne jeden deň,

e) volebná komisia zverejní kandidátku najneskôr v začiatok prvého dňa doplňujúcich volieb.

(5)  V  prípade,  že  ani  po  doplňujúcich  voľbách  by  nebol  plný  počet  členov  ŠčAS,  všetci
kandidáti sa stávajú členmi ŠčAS a voľby sa nekonajú.

§6

Prvé zasadnutie ŠčAS

   1. Prvé zasadnutie nového ŠčASu zvoláva predseda súčasného ŠčASu, ktorý túto funkciu



zastáva  minimálne  do  konca  svojho  funkčného  obdobia  a  najviac  do  zvolenia  nového
predsedu (teda pokiaľ je to nutné i v ďalšom funkčnom období, i keď už nie je členom ŠčAS).
Pokiaľ je dostatočný počet členov ŠčASu, tak prvé zasadnutie prebehne ešte pred začiatkom
funkčného obdobia voleného ŠčASu. (Spravidla týždeň po voľbách)

   2. Na prvom zasadnutí ŠčASu sa volí predseda a podpredseda nového ŠčASu. Ak nie je
zasadnutie uznášania schopné zvolá predseda nové zasadnutie najskôr o týždeň, najneskôr
však do 2 týždňov výučbovej časti prebiehajúceho, prípadne najbližšieho semestra.

§ 7

Voľba predsedu a podpredsedu

   1. Kandidátom na predsedu alebo podpredsedu sa môže stať ktorýkoľvek člen ŠčASu. Na
jeho navrhnutie je potrebný len jeho súhlas.

   2. Predseda a podpredseda sa volí nezávisle. Voľba môže prebehnúť, len pokiaľ je ŠČAS
uznášaniaschopný, t.j. na zasadaní je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

   3.  Prítomní  senátori  si  zvolia  volebnú  komisiu,  ktorá  zabezpečí  voľbu  predsedu  a 
podpredsedu. Najskôr sa volí predseda a po jeho zvolení podpredseda.

   4. V prípade, že nie sú obsadené všetky mandáty ŠčASu, zvolení predseda a podpredseda
vykonávajú svoju funkciu len do najbližších doplňujúcich volieb. Po nich sa volí predseda a 
podpredseda opäť.

   5. Voľby predsedu a podpredsedu prebiehajú nasledovne:

   1. voľby prebiehajú tajne, spôsobom stanoveným volebnou komisiou

   2. každý člen ŠčASu má v hlasovaní jeden hlas

   3. voľby v prvom kole vyhral uchádzač, ktorý získal podporu viac ako 1/2 všetkých členov
ŠčASu.

   4. v prípade, že nie je zvolený nikto v prvom kole, postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti
do druhého kola. V  prípade, že by malo postúpiť viac kandidátov, o ich postupe rozhoduje
žreb. Pre zvolenie v 2. kole stačí podpora 1/2 prítomných členov. V prípade, že ani v druhom
kole nebol nikto zvolený, voľba sa opakuje.

   5. po zvolení predsedu nového ŠčASu sa tento ujme vedenia zasadnutia.


