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Harmonogram doplňujúcich volieb do
ŠČ AS STU za volebný obvod FEI STU
a pokyny na ich realizáciu
na funkčné obdobie od 2015 do 2019

V súlade s čl. 11 Štatútu STU a Zásadami volieb AS STU sa uskutočnia doplňujúce voľby
1 kandidáta do ŠČ AS STU za volebný obvod FEI STU na f u n k č n é obdobie od 2015 do 2019
podľa nasledovného harmonogramu:
1. Vyhlásenie d opl ň uj úci ch volieb do ŠČ AS STU predsedom AS STU dňa 25.10. 2018
2. Zverejnenie harmonogramu do pl ň uj úci ch volieb a pokynov na ich realizáciu bezodkladne po
vyhlásení volieb do ŠČ AS STU predsedom ŠČ AS FEI STU na nástenke Š Č AS FEI STU v
budove FEI STU, na stránkach http://www.fei.stuba.sk/ a https://www.stuba.sk/, prípadne i na
facebookovej stránke https://www.facebook.com/FEI.STUBA a prostredníctvom AIS.
3. Voľba Volebnej komisie ŠČ AS STU do, vrátane 6.11.2018 za volebný obvod FEI STU.
4. Podávanie návrhov kandidátov predsedovi Volebnej komisie Študentskej časti akademického
senátu FEI STU (odovzdávanie návrhu kandidáta na člena ŠČ AS STU za volebný obvod FEI
STU a podpísanie prezenčnej listiny) možno do, vrátane dňa 16.11. 2018 cez podateľňu FEI
STU.
5. Zverejnenie listiny kandidátov na nástenke ŠČ AS FEI STU v budove FEI STU a na oficiálnej
stránke fakulty http://www.fei.stuba.sk a univerzity https://www.stuba.sk/ do, vrátane dňa
20.11. 2018, prípadne i na facebookovej stránke https://www.facebook.com/FEI.STUBA.
6. Dekan FEI STU doručí do, vrátane dňa 9.11.2018 predsedovi volebnej komisie zoznam členov
študentskej časti akademickej obce FEI STU.
7. Konanie d opl ňuj úci c h volieb v dňoch 28.11.2018 a 29.11.2018.
8. Uskutočnenie volebného aktu papierovou prezenčnou, tajnou formou medzi blokmi C a D
v budove FEI STU v čase od 10:00 do 15:00 počas dní uvedených v bode 7 tohto dokumentu.
9. Zverejnenie

výsledkov

d opl ňuj úci c h

volieb

na

oficiálnej

stránke

fakulty

http://www.fei.stuba.sk a univerzity https://www.stuba.sk/, na nástenke ŠČ AS FEI STU v
budove FEI STU, prípadne i na facebookovej stránke https://www.facebook.com/FEI.STUBA,
dňa 30.11.2018.
10. Vyhlásenie výsledkov do pl ň uj úci ch volieb na najbližšom zasadnutí AS FEI STU a
najbližšom zasadnutí AS STU.
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