Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Harmonogram doplňujúcich volieb do
AS FEI STU za volebný obvod ÚMIKT
a pokyny na ich realizáciu
na obdobie do 30.10.2020

V súlade s čl. 11 Štatútu STU a Zásadami volieb AS F E I STU sa uskutočnia doplňujúce
voľby 1 kandidáta do AS FEI STU za volebný obvod ÚMIKT na obdobie do 30.10.2020 podľa
nasledovného harmonogramu:
1. Vyhlásenie d opl ň uj úci ch volieb do AS FEI STU predsedom AS FEI STU dňa 6.3. 2018
2. Zverejnenie oznamu o vyhlásení doplňujúcich volieb a harmonogramu d o pl ňuj ú ci ch volieb
a pokynov na ich realizáciu bezodkladne po vyhlásení volieb do AS FEI STU predsedom AS
FEI STU na nástenkách Ú M I K T a AS FEI STU v budove FEI STU a na stránkach
http://www.fei.stuba.sk/ .
3. Voľba Volebnej komisie na stretnutí AO ÚMIKT 8.3.2019.
4. Podávanie návrhov kandidátov predsedovi Volebnej komisie d ň a 8.3.2019 do 16.00.
5. Zverejnenie listiny kandidátov na nástenkách ÚMIKT a AS FEI STU v budove FEI STU a na
oficiálnej stránke fakulty http://www.fei.stuba.sk dňa 8.3. 2019.
6. Predseda volebnej komisie najskôr 3 a najneskôr 1 pracovný deň pred dňom konania volieb
vyzdvihne z príslušného pracoviska dekanátu aktuálny zoznam členov akademickej obce
ÚMIKT.
7. D o pl ň uj úce voľby sa uskutočnia dňa 15.3.2019.
8. Uskutočnenie volebného aktu bude papierovou prezenčnou, tajnou formou v miestnosti B602
v čase od 11.00 do 13.00 hod.
9. Zverejnenie

výsledkov

d opl ňuj úci c h

volieb

na

oficiálnej

stránke

fakulty

http://www.fei.stuba.sk a na nástenkách ÚMIKT a AS FEI STU v budove FEI STU dňa
18.3.2019.
10. Vyhlásenie výsledkov d o pl ňuj úci c h volieb na najbližšom zasadnutí AS FEI STU dňa
26.3.2019.
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