
Akademický senát  FAKULTY  ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU 

v B r a t i s l a v e 

 

HARMONOGRAM  A  ORGANIZAČNÉ POKYNY  
 

na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti AS STU  
za   FEI STU  na funkčné obdobie 2011 - 2015 

 

 V súlade s Čl.11 Štatútu STU a so Zásadami volieb do AS STU schválenými na zasadnutí 
AS STU dňa 7.3.211 sa uskutočnia voľby členov a náhradníkov AS STU na Fakulte elektrotechniky 
a informatiky podľa nasledujúcich pokynov. 

Na účely volieb do AS STU sa v akademickej obci FEI STU zriaďujú dva volebné obvody, 
z ktorých jeden tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU a druhý členovia 
študentskej časti akademickej obce FEI STU. Voľby prebiehajú vo volebných obvodoch nezávisle. 
Všetci voliči, príslušní k volebnému obvodu, volia z jednej kandidátnej listiny volebného obvodu. 
Vo volebných obvodoch fakúlt riadia a organizujú voľby obvodné volebné komisie vymenované 
akademickými senátmi fakúlt. 

Akademická obec FEI STU volí 4 členov AS STU za svoju zamestnaneckú časť a 2 členov 
AS STU za svoju študentskú časť, počet náhradníkov nie je ohraničený.  

  

1.    Návrh kandidátov na členov a náhradníkov AS STU - do 2. mája 2011. 
Právo navrhovať kandidáta na člena AS STU, zastupujúceho fakultu, majú členovia 

akademickej obce fakulty.  

Návrh kandidáta na člena AS STU musí obsahovať:  

- meno, priezvisko, titul a pracovisko kandidáta  

- meno a podpis navrhovateľa 

- písomný súhlas kandidáta s prijatím kandidatúry. 

Jeden navrhovateľ môže podať návrhy najviac na 4 kandidátov do AS STU. 

Návrhy na členov AS  STU za zamestnaneckú časť navrhovatelia odovzdajú alebo podajú 
cez podateľňu FEI  predsedovi volebnej komisie AS FEI STU, do 14.00 hod. 2. mája 2011.    

 

2. Zostavenie listiny kandidátov a jej zverejnenie - do 5. mája 2011. 
 Z navrhnutých kandidátov zostaví volebná komisia listinu kandidátov. Listina kandidátov sa 
zverejní vo výveske Akademického senátu FEI a tiež na stránke AS FEI. 

  



3. Voľby členov a náhradníkov AS STU – zamestnanecká časť:  
12. máj  2011  od 10°° do 15°°. 

 Členov a náhradníkov AS STU za zamestnaneckú časť volia tajnou voľbou členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce FEI STU.  

Voliči v zamestnaneckej časti svoju voľbu vyznačia na hlasovacom lístku zakrúžkovaním 
poradového čísla mena najviac 4 kandidátov, ktorým dávajú svoj hlas. 

Forma hlasovacieho lístka a spôsob jeho úpravy sú stanovené Organizačnými pokynmi 
volieb do AS STU. 

 Po skončení hlasovania volebné komisie zostavia zoznamy kandidátov podľa počtu 
získaných hlasov. Ak by nastala situácia  rovnosti hlasov, o poradí kandidátov rozhodne losovanie, 
ktoré sa uskutoční za ich prítomnosti. 

 Do AS STU sú zvolení 4 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ostatní kandidáti v poradí sa 
stávajú náhradníkmi AS STU na príslušné volebné obdobie. 

4. Zverejnenie výsledkov volieb 
Volebná komisia spracuje protokol o voľbách podľa predlohy danej Organizačnými 

pokynmi volieb do AS STU. 

Protokol o voľbách odovzdá volebná komisia volebnej komisii AS STU do 24 hodín odo dňa 
ukončenia hlasovania v príslušnom volebnom obvode.  

Výsledky volieb členov a náhradníkov AS STU volebná komisia bezodkladne zverejní vo výveske 
Akademického senátu FEI a tiež na stránke AS FEI. 

 

                       Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 

         predseda AS FEI STU 

 

Harmonogram a  organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb členov a náhradníkov  do 
zamestnaneckej časti AS STU za   FEI STU  na funkčné obdobie 2011 - 2015 bol schválený na 
zasadnutí AS FEI STU  dňa  19. apríla 2011. 

 

 

Za členov volebnej komisie boli za zamestnaneckú časť AS FEI na zasadnutí 19. apríla 2011 
zvolení: 

 

1.  doc. Ing. Ján Hribik, PhD.  – predseda Volebnej komisie 
2.  doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
3.  doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. 
4.  Ing. Matúš Jókay 
5.  doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 


