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 Volebný poriadok pre voľby AS LF bol vypracovaný v zmysle zákona o VŠ                         

č. 131/2002 Z. z.  

  (1) Voľby členov AS LF sú priame a tajné. 

  (2) Právo voliť a byť volený má každý člen akademickej obce, ktorá je definovaná 

v článku 6 Štatútu LF. 

 (3) Počet členov akademického senátu  je 27. 

  (4) Voľby sa uskutočňujú v príslušných skupinách akademickej obce. Zamestnanecká 

časť akademickej obce volí spolu 18 členov AS LF. Študenti vysokoškolského štúdia 

zapísaní na študijných programoch všetkých troch stupňov uskutočňovaných na fakulte 

volia spolu 9 členov AS LF. 

  (5) Volebná komisia je päťčlenná. Predsedom volebnej komisie je predseda AS LF. 

Štyroch členov volí AS LF v tajnom hlasovaní, a to dvoch zo zamestnaneckej časti AS LF 

a dvoch zo študentskej časti AS LF. Volebná komisia môže vykonávať svoju činnosť pri 

účasti minimálne troch jej členov. 

 (6) Volebná komisia v spolupráci s tajomníčkou LF vypracuje zoznamy voličov          

a volebné lístky. Na volebných lístkoch sa uvedú všetci členovia AO, ktorí môžu byť do AS 

LF volení, vrátane akademických funkcionárov. Zoznamy voličov a vzor volebného lístka 

musia byť zverejnené vo vývesnej skrinke AS najmenej  7 dní pred konaním volieb. Ak člen 

AO nechce byť volený do AS, oznámi to písomne volebnej komisii najneskôr 2 dni pred 

konaním volieb. 

(7) Študenti volia svojich zástupcov do AS v dvoch kolách. V prvom kole navrhnú 

členovia AO v jednotlivých ročníkoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia širší 

výber kandidátov. V druhom kole sa na volebných lístkoch budú nachádzať navrhnutí 

kandidáti, z ktorých  sú zvolení tí, ktorí získali najväčší počet pozitívnych hlasov. 

  (8)  Voľby AS LF sa konajú v deň, hodinu a na mieste určenom volebnou komisiou     

a schválenom AS LF, a to najneskôr 30 dní pred ukončením funkčného obdobia AS.  Volebná 

miestnosť musí umožňovať každému  voličovi tajne vykonať úpravu volebného lístka. Dekan 

LF upraví pracovné povinnosti členov AO tak, aby  sa mohli zúčastniť volieb.  

(9) Volič na obdržanom volebnom lístku s menami kandidátov volí systémom 

pozitívnych hlasov. Volebný lístok, na ktorom je označený väčší počet kandidátov ako je 

určený, je neplatný. 

  (10) Zvolení sú kandidáti podľa poradia s najväčším počtom hlasov. 

  (11) V prípade, že na poslednom mieste je väčší počet kandidátov, ktorí majú rovnaký 

počet hlasov, kolo volieb sa opakuje zo všetkých týchto kandidátov. V prípade rovnosti 

hlasov viacerých kandidátov na členstvo v AS LF zo študentskej časti AS LF sa o členovi AS  

LF rozhodne losovaním. 

 (12) Výsledky volieb sa zverejnia  do 24 hodín  od ich konania. O voľbách do AS 

volebná komisia vypracuje zápis, ktorý podpíšu všetci jej členovia. 

  (13) Pripomienky a sťažnosti k uskutočneným voľbám možno podať volebnej komisii 

písomnou formou do 2 pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb. O sťažnostiach 

rozhoduje úradujúci AS do 4 pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb.  

 (14) Prvé zasadnutie novozvoleného AS riadi predseda volebnej komisie. 

 (15) Ak zaniklo členovi akademického senátu  fakulty členstvo pred skončením 

funkčného obdobia podľa čl. 3, ods. 4, písm. b) až f) Štatútu Akademického senátu Lesníckej 

fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, zvolí príslušná časť akademickej obce na uvoľnené 
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miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do konca 

funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo. 

           (16) Člena AS LF odvoláva príslušná časť AO LF, ktorú reprezentuje. Návrh                        

na odvolanie člena AS predkladá predsedníctvo AS vždy, ak bol odsúdený za úmyselný 

trestný čin, alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. 

           (17) Predsedníctvo AS LF navrhne odvolanie člena AS za opakovanú neospravedlnenú 

neúčasť na rokovaniach AS , resp.  neplnenie povinností člena AS. 

           (18) AO LF navrhne odvolanie člena AS LF v prípade , že člen AS LF nepresadzuje 

záujmy svojich voličov. Na odvolanie člena AS LF je potrebná písomná žiadosť min. 50 % 

členov príslušnej časti AO. 

 (19) Tieto zásady volieb nadobúdajú platnosť dňom schválenia v AS LF. 

  

 

 

                             prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

                 predseda AS LF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


