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HARMONOGRAM VOLIEB A POKYNY NA ICH REALIZÁCIU 

DO AS FEI STU 

 
Volebné obdobie:  Od   01.11.2021      do   31.10.2023 

Typ volieb:  Riadne 

Volebný odvod:  Študentská časť akademickej obce FEI STU 

Počet volených členov AS FEI STU 9 

 

V súlade s čl. 11 Štatútu FEI STU a Zásadami volieb AS FEI STU sa uskutočnia voľby podľa nasledovného 

harmonogramu a pokynov na ich realizáciu: 

1. Vyhlásenie volieb predsedom AS FEI STU. 

• Zverejnenie harmonogramu volieb a pokynov na ich realizáciu bezodkladne po 
vyhlásení volieb predsedom AS FEI STU na nástenke AS FEI STU v budove FEI 
STU, na stránkach http://www.fei.stuba.sk/ a prípadne i na facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/ FEI.STUBA. 

01.06.2021 

2. Voľba Volebnej komisie 

• Členov volebnej komisie pre volebný obvod Študentská časť akademickej obce FEI 
STU navrhnú súčasní členovia ŠČ AS FEI STU v Bratislave.  

Do 17.09.2021 

3. Vymenovanie Volebnej komisie predsedom AS FEI STU Do 20.09.2021 

4. Po vyhlásení volieb je zaslaný e-mail študentom, kde v texte e-mailu sú uvedené 
informácie o konaní volieb a to: či ide o riadne, alebo doplňujúce voľby, počet volených 
členov do AS FEI STU, kde a kedy sa budú konať voľby, akým spôsobom sa navrhuje 
kandidát na člena AS FEI STU a komu a kam doručiť daný návrh kandidáta na člena AS 
FEI STU. Prílohy e-mailu sú oznam o konaní volieb a vzor tlačiva „Návrh kandidáta na 
člena AS FEI STU“ realizovaný podľa prílohy 2 tohto dokumentu. 

Od 21.09.2021 
 do 23.09.2021 

5. Písomné podávanie návrhov kandidátov na člena AS FEI STU predsedovi Volebnej 
komisie. 

• Odovzdávanie písomného návrhu kandidáta na člena AS FEI STU sa realizuje 
priamo predsedovi volebnej komisie, alebo cez podateľňu FEI STU, kde sa 
odovzdanie návrhu zaeviduje aj do prezenčnej listiny, ktorú podpíše člen príslušnej 
časti AO FEI STU podávajúci návrh.  

• Vzor tlačiva „NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FEI STU“ je uvedený v Zásadách 
volieb do AS FEI STU v Bratislave. 

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, kedy 
vyučovanie prebieha dištančnou formou: 

• sa podávanie návrhov kandidátov na člena AS FEI STU realizuje elektronicky 
predsedovi volebnej komisie. 

• súhlas kandidáta na člena AS FEI STU sa môže nahradiť elektronickým súhlasom. 
Kandidát na člena AS FEI STU pošle elektronicky súhlas zo svojho univerzitného e-
mailu predsedovi volebnej komisie. 

• návrh kandidáta na člena AS FEI STU je riadne podaný, ak predseda volebnej 
komisie e-mailom potvrdí doručenie a správnosť návrhu. 

• súhlas kandidáta na člena AS FEI STU je riadne doručený, ak predseda volebnej 
komisie e-mailom potvrdí doručenie súhlasu. 

Od 24.09.2021  
do 01.10.2021 

6. Zverejnenie listiny kandidátov na nástenke AS FEI STU v budove FEI STU a na oficiálnej 
stránke fakulty http://www.fei.stuba.sk, prípadne i na facebookovej stránke 
https://www.facebook.com/FEI.STUBA. 

• Vzor tlačiva „LISTINA KANDIDÁTOV NA ČLENA AS FEI STU“ je uvedený 
v Zásadách volieb do AS FEI STU v Bratislave. 

• V listine kandidátov sa uvedie aj miesto a čas konania volieb. 
 

06.10.2021 

http://www.fei.stuba.sk/
https://www.facebook.com/%20FEI.STUBA
http://www.fei.stuba.sk/
https://www.facebook.com/FEI.STUBA
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7. Po zverejnení listiny kandidátov je zaslaný e-mail študentom, kde v texte e-mailu sú 
uvedené informácie a to: kde a kedy sa budú konať voľby, počet volených členov do AS 
FEI STU, akým spôsobom sa hlasuje. K e-mailu je pripojená príloha „Listina kandidátov 
na člena AS FEI STU“. 

Od 06.10.2021 

do 11.10.2021 

8. Predseda Volebnej komisie najskôr 3 a najneskôr 1 pracovný deň pred dňom konania 
volieb vyzdvihne aktuálny zoznam členov príslušnej akademickej obce FEI STU. 
(Aktuálne zoznamy pre volebné obvody ZČ AO FEI STU sa vyzdvihnú na personálnom 
oddelení a pre volebný obvod ŠČ AO FEI STU sa vyzdvihnú na pedagogickom oddelení.) 

 

9. Voľby sa uskutočnia medzi blokmi C a D v budove FEI STU v Bratislave a to papierovou 
prezenčnou tajnou formou. 

• Vzor tlačiva „HLASOVACÍ LÍSTOK“ je uvedený v Zásadách volieb do AS FEI STU 
v Bratislave. 

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, kedy 
vyučovanie prebieha dištančnou formou: 

• sa voľby uskutočnia elektronickým tajným hlasovaním cez prostriedky informačných 
a komunikačných technológií, 

• voľby budú prebiehať nepretržite oba dni t.j. od 13.10.2021 00:00  do 14.10.2021 

23:59.  

13.10.2021  
od 9:00 do 15:00 

 

a 14.10.2021 

od 9:00 do 15:00 

10. Zverejnenie výsledkov bezodkladne po vyhlásení výsledkov volieb na oficiálnej stránke 
FEI STU http://www.fei.stuba.sk, na nástenke AS FEI STU v budove FEI STU 
v Bratislave, prípadne i na facebookovej stránke https://www.facebook.com/FEI.STUBA. 

15.10.2021 

 

V Bratislave, dňa 01.06.2021 

 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

 predseda AS FEI STU 

http://www.fei.stuba.sk/
https://www.facebook.com/FEI.STUBA

