
Akademický senát  FAKULTY    ELEKTROTECHNIKY A     INFORMATIKY   STU  

v Bratislave

HARMONOGRAM  A  ORGANIZAČNÉ POKYNY 

na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS STU 

za   FEI STU  na funkčné obdobie 2015 - 2019

V súlade  so  Zásadami  volieb  do  AS  STU  schválenými  na  zasadnutí  AS  STU  dňa  23.2.2015 
s účinnosťou od 24.2.2015 sa uskutočnia voľby členov a náhradníkov AS STU na Fakulte elektrotechniky 
a informatiky podľa nasledujúcich pokynov.

Akademický senát STU je orgánom akademickej samosprávy STU. Skladá sa z volených zástupcov 
akademickej obce STU. Má 44 členov, každá fakulta je v ňom zastúpená 4 členmi zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty a 2 členmi študentskej časti akademickej obce fakulty. Funkčné obdobie AS STU 
je  štvorročné.  Akademická  obec  FEI  STU  teda  volí  4  členov  AS  STU  za  svoju  zamestnaneckú  časť 
a 2 členov AS STU za svoju študentskú časť, počet náhradníkov nie je ohraničený.

AS STU sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS STU volia 
tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti 
AS  STU  volia  tajným  hlasovaním  vo  voľbách  členovia  študentskej  časti  akademickej  obce.  Členom 
zamestnaneckej  časti  AS  STU môže  byť  len  člen  zamestnaneckej  časti  jej  akademickej  obce.  Členom 
študentskej časti AS STU môže byť len člen študentskej časti jej akademickej obce.

Na účely volieb do AS STU v akademickej  obci každej  fakulty STU  akademické senáty fakúlt 
zriaďujú  dva  volebné  obvody,  z  ktorých  jeden  tvoria  členovia  zamestnaneckej  časti  akademickej  obce 
príslušnej  fakulty  a  druhý  členovia  študentskej  časti  akademickej  obce  fakulty.  Voľby  prebiehajú  vo 
volebných  obvodoch  nezávisle.  Všetci  voliči,  príslušní  k  určitému  volebnému  obvodu,  volia  z  jednej 
kandidačnej listiny volebného obvodu.

Vo  volebných  obvodoch  fakúlt  riadia  a  organizujú  voľby  obvodné  volebné  komisie  zvolené 
akademickými senátmi fakúlt z členov svojho akademického senátu. Zloženie obvodnej volebnej komisie 
pre volebný obvod zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU (ďalej len VK ZČ) je uvedené v prílohe 
1a. Zloženie obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod študentskej časti akademickej obce FEI STU 
(ďalej len VK ŠČ) je uvedené v prílohe 1b.

Každá volebná komisia je trojčlenná, a volí si svojho predsedu. Obvodné volebné komisie zostavujú 
pre jednotlivé volebné obvody kandidačné listiny na základe návrhov doručených volebnej komisii v súlade 
so schváleným harmonogramom volieb uvedeným nižšie. 

1.    Návrh kandidátov na členov a náhradníkov AS STU - do 14:00 17. apríla 2015 (piatok).

Právo navrhovať kandidáta na člena AS STU, zastupujúceho fakultu,  majú členovia akademickej 
obce fakulty z príslušných volebných obvodov. Návrh s písomným súhlasom kandidáta a prípadne jeho 
volebným programom v maximálnom rozsahu 1 normostrana treba odovzdať predsedovi príslušnej volebnej 
komisie fakulty v súlade so schváleným harmonogramom volieb fakulty. Vzor návrhu kandidátov pre VK 
ZČ je uvedený v prílohe 2a. Vzor návrhu kandidátov pre VK ŠČ je uvedený v prílohe 2b.

Návrhy  na  členov  AS   STU  navrhovatelia  odovzdajú  alebo  podajú  cez  podateľňu  FEI  STU 
predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie do 14.00 17. apríla 2015 (piatok).



2. Zostavenie listiny kandidátov a jej zverejnenie - 20. apríla 2015 (pondelok).

Z navrhnutých  kandidátov  zostaví  každá  obvodná  volebná  komisia  listinu  kandidátov.  Na 
kandidačnej  listine  budú  jednotliví  kandidáti  zoradení  podľa  abecedy  s  uvedením  priezviska,  mena 
a prípadne titulov.  Listiny kandidátov sa zverejnia  každá vo výveske  prislúchajúcej  danému volebnému 
obvodu Akademického senátu FEI STU a tiež na stránke AS FEI STU dňa 20. apríla 2015 (pondelok).

3. Predstavenie kandidátov - 14:00 28. apríla 2015 (utorok)

 Kandidáti budú mať možnosť predstaviť sa a diskutovať s príslušnou časťou Akademickej obce FEI 
STU o 14:00 hodine dňa 28. apríla 2015 (utorok) vo vopred oznámenej miestnosti.

4. Voľby členov a náhradníkov AS STU – zamestnanecká časť: B-klub 5. a 6. máj (utorok, streda) 
2015 v čase od 11:00 do 14:00; študentská časť: medziblok C-D 5. a 6. máj (utorok, streda) 2015 v čase 
od 10:00 do 14:00.

Na  hlasovanie  sa  použijú  hlasovacie  lístky,  na  ktorých  sú  kandidáti  zoradení  rovnako,  ako  na 
kandidačnej listine. Vzor hlasovacieho lístku pre VK ZČ sa nachádza v prílohe 3a, vzor hlasovacieho lístku 
pre VK ŠČ sa nachádza v prílohe 3b. Hlasovací lístok pre zamestnanecký volebný obvod sa považuje za 
platný, ak sú na ňom krúžkom vyznačené najviac 4 rôzne poradové čísla kandidátov, najmenej však jedno 
poradové číslo kandidáta. Hlasovací lístok pre študentský volebný obvod sa považuje za platný, ak sú na 
ňom krúžkom vyznačené najviac 2 rôzne poradové čísla kandidátov, najmenej však jedno poradové číslo 
kandidáta.

Členov a  náhradníkov AS STU za  zamestnaneckú  časť  FEI STU členovia  zamestnaneckej  časti 
akademickej obce FEI STU volia tajnou voľbou v B-klube v dňoch: 5. mája 2015 (utorok) v čase od 11:00 
do 14:00 a 6. mája 2015 (streda) v čase od 11:00 do 14:00. Členov a náhradníkov AS STU za študentskú 
časť FEI STU členovia študentskej časti akademickej obce FEI STU volia tajnou voľbou v medzibloku C-D 
v dňoch: 5. mája 2015 (utorok) v čase od 10:00 do 14:00 a 6. mája 2015 (streda) v čase od 10:00 do 14:00.

Po skončení hlasovania obvodná volebná komisia spočíta počet vydaných, odovzdaných, platných 
a neplatných hlasovacích lístkov. Ďalej spočíta platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom. Následne 
zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov stanoví poradie týchto 
kandidátov losovaním, ktorého sa daní kandidáti  môžu zúčastniť.  Nakoniec spracuje protokol o voľbách 
podľa čl. 7 bod 1 písmeno d) platných Zásad volieb do akademického senátu STU. V prípade, že bude treba 
o poradí kandidátov rozhodnúť losom, táto skutočnosť sa musí uviesť v protokole.

Do AS STU sú  za  zamestnaneckú  časť  akademickej  obce  FEI  STU zvolení  najviac  prví  štyria 
kandidáti  v poradí stanovenom VK ZČ, za študentskú časť akademickej  obce FEI STU sú do AS STU 
zvolení najviac prví dvaja kandidáti  v poradí stanovenom VK ŠČ. Ostatní kandidáti  v poradí sa stávajú 
náhradníkmi AS STU na príslušné volebné obdobie v tej časti akademickej obce, v ktorej boli volení.

5. Zverejnenie výsledkov volieb

Protokol o voľbách odovzdá každá obvodná volebná komisia volebnej komisii AS STU v nasledujúci 
deň po ukončení hlasovania v danom volebnom obvode, t.j. dňa 7. mája 2015.

Výsledky volieb členov a náhradníkov AS STU volebná komisia AS STU zverejní do 5 pracovných 
dní od ukončenia volieb zo všetkých volebných obvodov (t.j. do 15. mája 2015), a to na webovom sídle 
STU.

                Prof. Ing. František Uherek, PhD.

predseda AS FEI STU

Harmonogram a  organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb členov a náhradníkov  do zamestnaneckej 
a študentskej časti AS STU za FEI STU na funkčné obdobie 2015 - 2019 bol schválený na zasadnutí AS FEI 
STU  dňa  24. marca 2015 a nadobúda účinnosť dňa 25. marca 2015.



Príloha 1a: členovia VK ZČ
Za členov obvodnej volebnej komisie za volebný obvod zamestnaneckej časti FEI STU boli na zasadnutí 24. 
marca 2015 zvolení:

1. Matúš Jókay

2. Peter Poljovka

3. Pavol Bisták

Za predsedu obvodnej volebnej komisie bol zvolený: Matúš Jókay

Príloha 1b: členovia VK ŠČ
Za členov obvodnej volebnej komisie za volebný obvod študentskej časti FEI STU boli na zasadnutí 24. 
marca 2015 zvolení:

1. Martin Jagelka

2. Tomáš Halčin

3. Peter Šimek

Za predsedu obvodnej volebnej komisie bol zvolený: Martin Jagelka



P  ríloha 2a: Vzor návrhu kandidáta pre zamestnaneckú časť  

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty

Za kandidáta  na  člena  Akademického  senátu  Slovenskej  technickej  univerzity  v  Bratislave  na  funkčné 
obdobie 2015-2019 navrhujem:

meno priezvisko kandidáta: …................................................................................

pracovné zaradenie kandidáta: …................................................................................

pracovisko kandidáta: …................................................................................

Návrh podáva:

meno priezvisko navrhovateľa: …................................................................................

pracovné zaradenie navrhovateľa: …................................................................................

pracovisko navrhovateľa: …................................................................................

Dátum: …........................................................

podpis navrhovateľa

Súhlas kandidáta na člena AS STU

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU.

Dátum: …........................................................

     podpis navrhovaného kandidáta



Príl  oha 2b: Vzor návrhu kandidáta pre študentskú časť  

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

Za kandidáta  na  člena  Akademického  senátu  Slovenskej  technickej  univerzity  v  Bratislave  na  funkčné 
obdobie 2015-2019 navrhujem:

meno priezvisko kandidáta: …................................................................................

študent

stupeň štúdia, ročník: …................................................................................

Návrh podáva:

meno priezvisko navrhovateľa: …................................................................................

študent

stupeň štúdia, ročník: …................................................................................

Dátum: …........................................................

podpis navrhovateľa

Súhlas kandidáta na člena AS STU

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU.

Dátum: …........................................................

     podpis navrhovaného kandidáta



Prílo  ha 3a: Vzor hlasovacieho lístka pre zamestnaneckú časť  

HLASOVACÍ LÍSTOK

KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2015 – 2019

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty

Svoju voľbu vyznačte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla  x.   maximálne 4 (štyroch) rôznych 

kandidátov.  Zakrúžkovanie  viac  než  4  (štyroch)  poradových  čísel  kandidátov,  neoznačenie  žiadneho 

poradového čísla kandidáta alebo iný spôsob označenia znamená neplatný hlas.

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom poradí podľa priezviska)

1. priezvisko, meno, tituly

2. priezvisko, meno, tituly

3. priezvisko, meno, tituly

4. priezvisko, meno, tituly

5. priezvisko, meno, tituly

6. priezvisko, meno, tituly

7. priezvisko, meno, tituly

8. priezvisko, meno, tituly

atď...

…...................................................................

podpis predsedu obvodnej volebnej komisie

 



Príloh  a 3b: Vzor hlasovacieho lístka pre študentskú časť  

HLASOVACÍ LÍSTOK

KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2015 – 2019

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty

Svoju  voľbu  vyznačte  zakrúžkovaním  príslušného  poradového  čísla   x.  maximálne  2  (dvoch)  rôznych 

kandidátov.  Zakrúžkovanie  viac  než  2  (dvoch)  poradových  čísel  kandidátov,  neoznačenie  žiadneho 

poradového čísla kandidáta alebo iný spôsob označenia znamená neplatný hlas.

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom poradí podľa priezviska)

1. priezvisko, meno, tituly

2. priezvisko, meno, tituly

3. priezvisko, meno, tituly

4. priezvisko, meno, tituly

5. priezvisko, meno, tituly

6. priezvisko, meno, tituly

7. priezvisko, meno, tituly

8. priezvisko, meno, tituly

atď...

…...................................................................

podpis predsedu obvodnej volebnej komisie
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