
Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

Harmonogram a organizačné pokyny 

pre voľby do zamestnaneckej časti AS FEI STU  
na funkčné obdobie 1. november 2012 - 31. október 2016 

 

V súlade so Zásadami volieb do AS FEI STU (ďalej len Zásady volieb), schválenými 24.4.2012 v AS 
FEI STU,  sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FEI podľa nasledujúceho harmonogramu: 

1. Vyhlásenie volieb do AS FEI STU – jún 2012 
 

2. Voľba volebných komisií na jednotlivých pracoviskách – do 20.9.2012 
Členovia AS FEI zorganizujú na svojich pracoviskách voľby 3 členných volebných komisií. 
Volebná komisia si bezodkladne zvolí svojho predsedu. Člen volebnej komisie nesmie zároveň 
kandidovať za člena AS FEI. Volebná komisia zostaví zoznam voličov a zverejní ho na 
pracovisku. 
 

3. Návrh kandidátov do AS FEI STU – do 2.10.2012 
Návrh kandidáta na člena AS FEI môžu podať členovia príslušnej časti akademickej obce FEI 
písomne predsedovi príslušnej volebnej komisie. Návrh na kandidáta musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a tituly kandidáta 
- písomný súhlas kandidáta s prijatím kandidatúry  
- meno a podpis navrhovateľa 
 

4. Zostavenie a zverejnenie kandidátov a presného termínu volieb na jednotlivých 
pracoviskách – do 4.10. 2012 
Volebná komisia overí prijaté návrhy, zostaví listinu kandidátov, zverejní ju na pracovisku 
a doručí tajomníčke AS FEI, ktorá zabezpečí zverejnenie podľa Čl.1, ods.6 Zásad volieb.  
 

5. Voľby do AS FEI STU – 11.-17.10. 2012 
Členov AS FEI STU volia v tajných voľbách členovia akademickej obce zapísaní v zozname 
voličov príslušného pracoviska. Spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka určí pred hlasovaním 
volebná komisia. Volič predpísaným spôsobom označí na hlasovacom lístku najviac toľkých 
kandidátov, koľko je kvóta pre jeho pracovisko (2 pre ústav, 1 pre katedru). 
 

6. Zverejnenie výsledkov volieb – do 19.10. 2012 
Volebná komisia bezodkladne zverejní výsledky volieb na svojom pracovisku, jej predseda  podá 
písomnú správu o výsledku volieb podľa Čl.6 odsek 1 predsedovi AS FEI. 
 

7. Spoločné zasadnutie končiaceho a novozvoleného senátu 30.10.2012  

Schválené na zasadnutí PAS FEI STU dňa 18.6.2012.                 

doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 

         predseda AS FEI STU 


