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Akademický senát  FEI STU 
26. 3. 2019 
 
 
Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb 
do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  
na FEI STU v Bratislave 
 
 
 
Predkladá: Prof. Ing. František Uherek, PhD. 
 predseda AS FEI STU 
 
Vypracovala: Legislatívna komisia AS FEI STU 
                                         
  
  
Zdôvodnenie:  Materiál sa predkladá v súvislosti s prípravou a organizačným zabezpečením 

volieb členov do zamestnaneckej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 
na FEI STU v súlade s čl. 4 bod 8 Zásad volieb do Akademického senátu STU zo 
dňa 25.02.2019 

 
 
 
Návrh uznesenia: AS FEI STU schvaľuje  Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh 

volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023  na FEI STU  
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami  

 
 

 
 
 
 

 

  

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Harmonogram_volieb_do_AS_STU__2015_-_2019_.pdf#page=1
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/akademicky_senat/Harmonogram_volieb_do_AS_STU__2015_-_2019_.pdf#page=1
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Akademický senát FEI STU v Bratislave (ďalej aj ako “AS FEI STU”) v súlade s čl. 4 bod 8 

vnútorného predpisu STU “Zásady volieb do Akademického senátu STU” zo dňa 25.02.2019  

vydáva tieto 

Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU  

na funkčné obdobie 2019 – 2023 na FEI STU 

(ďalej aj ako “Organizačné pokyny pre FEI STU”) 

1. Organizácia a priebeh volieb členov AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na FEI STU 

sa riadi Zásadami volieb do Akademického senátu STU zo dňa 25.02.2019, Organizačnými 

pokynmi na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu STU na funkčné obdobie 

2019 – 2023 zo dňa 25.02.2019, Harmonogramom volieb členov AS STU na funkčné 

obdobie 2019-2023 zo dňa 25.02.2019 a týmito organizačnými pokynmi pre FEI STU. 

2. Voľby členov do AS STU na FEI STU organizujú obvodné volebné komisie (pre ZČ a ŠČ) 

zvolené Akademickým senátom FEI STU na zasadnutí 26.03.2019.  

3. Doručenie zoznamov voličov (ZČ a ŠČ akademickej obce fakulty) zabezpečí dekan FEI 

STU predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie pre voľby na FEI STU do 

08.04.2019 

4. Návrhy na kandidátov na členov AS STU za ŠČ a ZČ AO FEI STU môžu podávať členovia 

príslušnej časti akademickej obce FEI STU predsedovi príslušnej obvodnej volebnej 

komisie na predpísanom tlačive (príloha č.1 týchto organizačných pokynov pre FEI STU) 

v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS STU FEI” – NEOTVÁRAŤ 

prostredníctvom podateľne FEI STU, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava. Termín podávania 

návrhov je od 08.04.2019 do 17.04.2019 do 14:00 hod. 

5. Obvodné volebné komisie FEI STU pre voľby do ZČ a ŠČ AS STU overia platnosť 

doručených návrhov  v zmysle čl. 6 prílohy  bod 8 Zásad volieb do AS STU a zverejnia 

kandidátne listinu na webovom sídle FEI STU, na informačnej tabuli AS FEI STU dňa 

24.04.2019. 

6. Voľby členov do AS STU na FEI STU sa budú konať v dňoch 06. a 07.05.2019 a to v čase 

od 8:00 do 15:00 hod. na prízemí medzi blokmi  B a C pre ŠČ a v B-klube pre ZČ. 

7. Obvodné volebné komisie FEI STU spracujú výsledky volieb do zamestnaneckej časti a 

študentskej časti AS STU na FEI STU a odovzdajú Protokoly o výsledku volieb Volebnej 

komisii AS STU 08.05.2019. 

8. Tieto “Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do zamestnaneckej časti 

a študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na FEI STU” nadobúdajú 

platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom FEI STU v Bratislave. 

9. Tieto “Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 na FEI STU” boli schválené Akademickým senátom FEI STU v 

Bratislave 26.03.2019. 

 

  prof. Ing. František Uherek, PhD. 

 predseda AS FEI STU 
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Príloha č. 1 

 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce  

 

Za kandidáta na člena Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie 2019-2023 navrhujem: 

Priezvisko, meno a tituly kandidáta:  

Pracovné zaradenie kandidáta / alebo sa uvedie „študent“:   

Pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

Návrh podáva: 

Priezvisko, meno  a tituly navrhovateľa:  

Pracovné zaradenie navrhovateľa / alebo sa uvedie „študent“:   

Pracovisko navrhovateľa / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

Dátum: .......................................................... 

  podpis navrhovateľa 

 

 

Súhlas kandidáta na člena AS STU 

 

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU. 

 

 

Dátum: .......................................................... 

  podpis navrhovaného kandidáta 

  



 

 4 

Príloha č. 2 

HLASOVACÍ LISTOK 

KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce  

 

 

Vašu voľbu označte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla x. najmenej jedného 

a najviac štyroch kandidátov1. Zakrúžkovanie viacerých kandidátov, neoznačenie žiadneho 

kandidáta alebo iný spôsob označenia znamená neplatný hlas. 

 

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom poradí) 

1. priezvisko, meno, tituly 

2. priezvisko, meno, tituly 

3. priezvisko, meno, tituly 

4. priezvisko, meno, tituly 

5. priezvisko, meno, tituly 

6. priezvisko, meno, tituly 

7. priezvisko, meno, tituly 

8. priezvisko, meno, tituly  

9. atď. 

 

 

 

 

 

  ...................................................................... 

  podpis predsedu obvodnej volebnej komisie 

  

                                                        
1  Pre voľbu do študentskej časti upraviť  text na „a najviac dvoch kandidátov“ 



 

 5 

Príloha č. 3 

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV  

DO AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce  

 

Dátum konania volieb:   

Miesto konania volieb:   

 

Počet oprávnených voličov: xx 

Počet hlasovacích lístkov vydaných voličom: xx 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: xx 

Počet platných hlasovacích lístkov: xx 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: xx 
 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí  

s uvedením počtu získaných hlasov 
 

1. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

2. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

3. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

4. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

5. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

6. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

7. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx  

8. atď. 

 

Zoznam kandidátov zvolených do AS STU  

podľa počtu získaných hlasov2 
 

1. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

2. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

3. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

4. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

 

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU  

podľa počtu získaných hlasov 
 

1. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

2. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

3. priezvisko, meno, tituly počet získaných hlasov:  xx 

  

                                                        
2  Upraviť počet zvolených kandidátov do AS STU. Pre zamestnaneckú časť AO FEI STU sa volia 4 kandidáti 
a pre študentskú časť AO FEI STU sa volia 2 kandidáti. 
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Členovia volebnej komisie potvrdzujú svojimi podpismi platnosť a správnosť protokolu. 

 

Volebná komisia: 

 

Meno, priezvisko a titul, predseda volebnej komisie .................................... 

  podpis 

 

Meno, priezvisko a titul, člen volebnej komisie .................................... 

  podpis 

 

Meno, priezvisko a titul, člen volebnej komisie .................................... 

  podpis 

 

 

 

 

V Bratislave dňa xx. xx. 2019 

 


