
 

 

 

 

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického 

senátu  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie 2015 – 2019 

 

Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu STU na 

funkčné obdobie 2015 – 2019 podrobnejšie upravujú vnútorný predpis STU Zásady 

volieb do AS STU v Bratislave v nasledujúcich častiach: 

 

K čl. 4  - organizácia volieb 

Akademické senáty fakúlt zvolia dve trojčlenné obvodné volebné komisie, jednu 

z členov zamestnaneckej časti a druhú z členov študentskej časti AS fakulty. Každá 

volebná komisia si zvolí svojho predsedu. Obvodná volebná komisia zložená zo 

zamestnaneckej časti AS fakulty organizuje a riadi voľby v zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty, obvodná volebná komisia zložená zo študentskej  časti AS 

fakulty organizuje a riadi voľby v študentskej časti akademickej obce fakulty,  

Volebná komisia AS STU zvolí zo svojich členov jednu trojčlennú obvodnú volebnú 

komisiu, ktorá bude organizovať a riadiť voľby v oboch volebných obvodoch 

(zamestnaneckom aj študentskom) v tej časti akademickej obce STU, ktorá nie je 

akademickou obcou fakulty v zmysle § 25 ods. 2 zákona (Ústav manažmentu STU). 

 

K čl. 6  - kandidačné listiny 

Obvodné volebné komisie príslušnej fakulty zostavujú pre jednotlivé volebné obvody 

kandidačné listiny na základe návrhov doručených volebnej komisii v súlade so 

schváleným harmonogramom volieb. Vzor návrhu kandidátov je uvedený v prílohe 1. 

Volebná komisia preverí, či navrhovaní kandidáti aj navrhovatelia sú členmi 

príslušnej časti akademickej obce. 

 

K čl. 7  - hlasovanie 

Vzor hlasovacieho lístku je v prílohe 2. Na hlasovacom lístku je uvedený spôsob jeho 

označovania a upozornenie, kedy bude hlasovací lístok považovaný za neplatný. 

Volebná komisia musí zabezpečiť, aby sa označovanie hlasovacích lístkov mohlo 

uskutočniť tajne. 

Po uplynutí času vymedzeného na odovzdávanie hlasov volebná komisia spočíta 

odovzdané  hlasovacie lístky a vyplní a podpíše protokol o voľbách (príloha 3). 

V prípade, že bude treba o poradí kandidátov rozhodnúť lósom, uvedie túto 

skutočnosť tiež do protokolu. 

 

 



 

 

 

Príloha 1 

 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU 

 
Fakulta XY STU 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce fakulty 

 

 
Za kandidáta na člena Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave na funkčné obdobie 2015-2019 navrhujem:  

 

meno a priezvisko kandidáta:  

 

 

pracovné zaradenie kandidáta / alebo sa uvedie „študent“:  

 

 

pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

 

Návrh podáva:  

 

meno a priezvisko 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  

 



 

 

 

Príloha 2 

 

HLASOVACÍ LISTOK 

  
KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2015 – 2019  

 
Fakulta XY STU 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce fakulty 

 
Vašu voľbu označte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla    x.   1 až 4 

kandidátov (upraviť podľa počtu mandátov volebného obvodu). 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 

      atď. 

 

                                                                                                                     

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

                                                                                 podpis predsedu volebnej komisie 

 

 

 



 

 

 

Príloha 3 

 

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV  

AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2015 – 2019 

 
Fakulta XY STU 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce fakulty 

 

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  

    atď. 

 

Zoznam kandidátov zvolených 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  

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  

 



 

 

 

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. 2015 

 

 


