
Akademický senát  FAKULTY  ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU          
v B r a t i s l a v e 

 

 

HARMONOGRAM  A  ORGANIZAČNÉ POKYNY  

 

na  voľby  členov a náhradníkov zamestnaneckej časti AS STU  

za   FEI STU  na funkčné obdobie 2007 - 2011 
 

 V súlade s čl.11 Štatútu STU sa uskutočnia voľby členov a náhradníkov AS STU na 
fakultách podľa tohto harmonogramu: 

 

1.    Návrh kandidátov na členov a náhradníkov AS STU – do 12. apríla 2007. 
Najviac 4 kandidátov z členov akademickej obce FEI STU, členov a náhradníkov AS 

STU môžu navrhovať:  

• Členovia akademickej obce katedier a ústavu  formou tajných volieb.  

• Každý člen Akademického senátu FEI  individuálnym návrhom. 

Návrhy na členov AS  STU s písomným súhlasom jednotlivých kandidátov s prijatím 
kandidatúry  sa odovzdajú  tajomníčke  AS FEI STU  do 12. apríla 2007.    

 

2. Zostavenie listiny kandidátov a jej zverejnenie – do 17. apríla 2007. 
 Z navrhnutých kandidátov sa zostaví listina kandidátov. Takto zostavená listina 
kandidátov sa zverejní vo výveske Akademického senátu FEI. 

  

3. Voľby členov a náhradníkov AS STU –  24. apríl  2007  od 10:00 do 15:00. 
 Členov a náhradníkov AS STU volia tajnou voľbou VŠETCI členovia zamestnaneckej 
časti akademickej obce FEI STU.  

Voliči majú právo na hlasovacom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla 
mená najviac 4 kandidátov, ktorým dávajú svoj hlas. 

 Každý zvolený kandidát do AS STU v prvom kole musí vo voľbách získať minimálne 
50 % hlasov  zúčastnených voličov. Z právoplatne zvolených kandidátov sa zostaví zoznam 
podľa počtu získaných hlasov.  Ak by nastala situácia  rovnosti hlasov, o poradí kandidátov 
rozhodne žrebovanie, ktoré sa uskutoční za ich prítomnosti. 

 Členmi AS STU sa stávajú 4 kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. Ostaní 
právoplatne zvolení kandidáti sú náhradníkmi AS STU. 

 

Ak v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov a náhradníkov do AS STU, 
bude sa na FEI STU konať doplňovacie kolo volieb, dňa 2.5.2007. V tomto kole budú za 



členov, resp. náhradníkov AS STU volení kandidáti len prostou väčšinou hlasov, podľa 
získaného poradia hlasov.  

 

4. Zverejnenie výsledkov volieb 
 Výsledky volieb členov a náhradníkov AS STU zverejní volebná komisia najneskôr do 
3 pracovných dní od uskutočnenia volieb na mieste na tento účel určenom a najneskôr do      
7. mája 2007 doručí výsledky volieb volebnej komisii AS STU. 

 

 

                       doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 

         predseda AS FEI STU 

 

 

 
Harmonogram a  organizačné pokyny na voľby  členov a náhradníkov  zamestnaneckej 
časti AS STU za FEI STU na funkčné obdobie 2007 – 2011 bol schválený na zasadnutí 
AS FEI STU  dňa  20. marca 2007 . 

 

Za členov volebnej komisie boli za zamestnaneckú časť AS FEI na zasadnutí 20. marca 2007 
zvolení: 

1. doc. Ing. Peter Ballo, PhD.  –  vzdal sa funkcie, kandiduje do AS STU 

2. doc. Ing. Ladislav Harmata, PhD. 

3. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.  

4. doc. Ing. Danica  Rosinová, PhD. 

5. Ing. Milan Vojvoda, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V 
BRATISLAVE 

 
 
 
 

 H A R M O N O G R A M 
 

volieb do Akademického senátu STU na funkčné obdobie 2007 – 2011 
 
 
 

1. Schválenie zásad volieb do AS STU 26.2 2007

2. Voľby Volebnej komisie AS STU 26.2.2007

3. Pokyny na voľby na fakultách  do 12.3.2007

4. Schválenie Interných pravidiel a harmonogramov volieb na 
     fakultách  

do 30.3.2007

5. Voľby na fakultách    do   7.5.2007

6. Prvé zasadnutie novozvoleného AS STU 21.5.2007

 

 
Harmonogram volieb bol schválený v AS STU 26.2.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 

 
 

Zásady volieb do AS STU 
(Interné pravidlá volieb členov a náhradníkov AS STU) 

 
 Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS STU) 
sa podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VŠ) uzniesol na týchto Zásadách volieb do 
AS STU. 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) Zásady volieb do AS STU upravujú spôsob volieb do AS STU v Bratislave. 

(2) Zloženie AS STU, funkčné obdobie AS STU a jeho členov a dôvody zániku členstva 
stanovuje Štatút STU v Bratislave (čl. 11) (ďalej len štatút). 

(3) AS STU podľa čl. 11, ods. 1 štatútu schvaľuje počet miest zamestnaneckej a študentskej 
časti AS na dané funkčné obdobie a počet volebných obvodov najmenej dva mesiace pred 
uplynutím jeho funkčného obdobia.  

(4) Voľby členov AS STU súčasne s pokynmi na ich realizáciu, ako aj ich harmonogramom 
vyhlasuje AS STU najmenej dva mesiace pred uplynutím svojho funkčného obdobia.  

(5) Doplňovacie voľby do AS STU vyhlasuje AS STU najneskôr mesiac po zániku členstva 
člena AS STU, ktorého miesto nie je možné obsadiť náhradníkom. 

 
Čl.2 

Volebná komisia 
 
(1) Prípravu a priebeh volieb organizačne zabezpečuje volebná komisia AS STU. 
(2) Členov volebnej komisie volí a odvoláva AS STU z členov AS STU. Vo volebnej komisii 

má zastúpenie každá fakulta jedným členom zamestnaneckej časti, študentská časť AS 
STU je zastúpená spolu tromi členmi. 

(3) Predsedu volebnej komisie vymenúva predseda AS STU z jej členov na základe návrhu 
komisie. 

(4) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 
 

Čl. 3 
Organizácia volieb 

 
(1) Na účely volieb do AS STU sa v akademickej obci každej fakulty STU zriaďujú dva 

volebné obvody, z ktorých jeden tvoria akademickí pracovníci a druhý študenti. 
(2) Voľby prebiehajú vo volebných obvodoch nezávisle. Všetci voliči, príslušní k určitému 

volebnému obvodu volia z jednej kandidátnej listiny volebného obvodu. 
(3) Vo volebných obvodoch riadia a organizujú voľby obvodné volebné komisie vymenované 

akademickými senátmi fakúlt. Za priebeh volieb na STU zodpovedá volebná komisia AS 
STU. 



(4) Pokyny na organizáciu volieb vydá AS STU pri vyhlásení volieb (čl. 1, ods. 3 a 4). 
Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb na fakulte vydá akademický 
senát fakulty najneskôr mesiac pred konaním volieb. 

 
 

Čl. 4 
Zoznamy voličov 

 
Zoznam voličov v jednotlivých volebných obvodoch odovzdá príslušným obvodným 
volebným komisiám v stanovenom termíne za príslušnú fakultu dekan. 
 
 

Čl. 5 
Kandidátne listiny 

 
Kandidátnu listinu zostavuje príslušná obvodná volebná komisia podľa organizačných 
pokynov vydaných akademickým senátom fakulty (čl. 1 ods. 4), v súlade s organizačnými 
pokynmi volebnej komisie AS STU.  
 
 

Čl. 6 
Hlasovanie a sčítanie hlasov 

 
(1) Hlasovanie prebieha prostredníctvom hlasovacích lístkov, na ktorých sú zoradeni podľa 

abecedy jednotliví kandidáti s uvedením mena, priezviska a titulov. Spôsob platnej úpravy 
hlasovacieho lístka voličom stanovujú organizačné pokyny vydané akademickým senátom 
fakulty (čl. 1 ods. 4) v súlade s organizačnými pokynmi volebnej komisie AS STU. Po 
skončení hlasovania obvodná volebná komisia: 
a) spočíta počet vydaných, odovzdaných a platných hlasovacích lístkov, 
b) spočíta platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom, 
c) zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov 
stanoví poradie týchto kandidátov žrebovaním, 
d) spracuje protokol o voľbách, obsahujúci menovite: označenie volebného obvodu, 
dátum a miesto konania volieb, počet oprávnených voličov, počet vydaných, odovzdaných 
a platných hlasovacích lístkov, zoznam kandidátov v poradí podľa písm. b) s uvedením 
počtu získaných hlasov, mená a podpisy predsedu a členov obvodnej volebnej komisie. 

(2) Do AS STU je v prvom kole z každého volebného obvodu zvolený príslušný počet 
kandidátov, ktorí získali v rámci daného volebného obvodu najväčší počet hlasov aspoň 
od 50 % voličov, ktorí sa dostavili k voľbám. Ostatní kandidáti, ktorí získali hlasy aspoň 
od 50 % voličov, ktorí sa dostavili k voľbám, sa stávajú náhradníkmi AS STU na 
príslušné volebné obdobie. V prípade rovnosti hlasov u viacej kandidátov sa o poradí 
medzi nimi rozhodne žrebovaním. 

(3) Ak v prvom kole nebol zvolený potrebný počet členov AS STU v rámci volebného 
obvodu, koná sa v príslušnom volebnom obvode doplňovacie kolo volieb z tých 
kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole. Za členov AS STU budú zvolení tí 
kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.  
 
 
 



Čl. 7 
Výsledky volieb 

 
(1) Protokol o voľbách [čl. 6 ods. 1 pís. d)] odovzdá obvodná volebná komisia volebnej 

komisii AS STU do 24 hodín odo dňa ukončenia hlasovania v príslušnom volebnom 
obvode. 

(2) Výsledky volieb členov a náhradníkov AS STU zverejní volebná komisia najneskôr do 
dvoch pracovných dní od uskutočnenia volieb na mieste určenom na tento účel. 

(3) Volebná komisia STU vydá zvoleným členom AS STU osvedčenie o zvolení a podá 
návrh predsedovi AS STU na zvolanie ustanovujúceho zasadnutia nového AS STU tak, 
aby sa uskutočnilo najneskôr v priebehu posledného týždňa funkčného obdobia 
odstupujúceho AS STU.  

 

 

Volebný poriadok volieb členov a náhradníkov AS STU bol schválený na riadnom 
zasadnutí AS STU dňa 26.2.2007. 
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