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HARMONOGRAM A POKYNY NA PRÍPRAVU 

volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave 

 na funkčné obdobie 2019 – 2023 

 

 

Voľby kandidáta na rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 sa budú riadiť prílohou č. 1 Štatútu STU Volebný poriadok pre 

voľby kandidáta na rektora a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 

(schválený v AS STU 1. 3. 2010), týmto harmonogramom a pokynmi na ich prípravu.  

 

11. 6. 2018 – zasadnutie predsedníctva AS STU 

V súlade s čl. 2 ods. 2 prílohy č. 1 Štatútu STU navrhne predsedníctvo AS STU 

členov volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora.  

 

25. 6. 2018 – zasadnutie AS STU 

Uskutočnia sa voľby členov volebnej komisie 

25. 6. 2018 – prvé zasadnutie volebnej komisie 

Uskutoční sa voľba predsedu volebnej komisie. 

25.6. 2018 – zasadnutie AS STU 

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora STU a schválenie harmonogramu volieb a 

pokynov na ich prípravu.  

 

Od 24. 9. 2018 do 15. 10. 2018 – predkladanie návrhov na kandidátov na rektora 

Návrhy na kandidátov do volieb kandidáta na rektora v zalepenej obálke s označením 

„Voľby rektora STU“ môžu podať členovia akademickej obce STU a členovia 

Správnej rady STU  do 14.00 hod. dňa 15. októbra 2018  doporučene poštou na 

adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, 

cez podateľňu Rektorátu STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava alebo osobne na 

sekretariát AS STU, Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava, II. posch.. Pri zasielaní poštou 

platí dátum a hodina uvedená na otlačku poštovej pečiatky na obálke. Každý 

navrhovateľ môže navrhnúť iba jedného kandidáta. Písomný návrh musí obsahovať: 

meno a  priezvisko kandidáta vrátane titulov, pracovné zaradenie, pracovisko 

navrhovaného kandidáta, meno a priezvisko navrhovateľa a  jeho vlastnoručný 

podpis. Súčasne s návrhom je potrebné predložiť súhlas navrhovaného kandidáta na 

rektora s jeho kandidatúrou. 
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Od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 – overenie platnosti návrhov a príprava listiny 

kandidátov na rektora 

Overovanie platnosti návrhov kandidátov vykoná Volebná komisia AS STU pre 

voľby kandidáta na rektora (ďalej aj ako „volebná komisia“) v zmysle čl. 3 prílohy   

č. 1 Štatútu STU 

Z platných návrhov zostaví volebná komisia listinu kandidátov na rektora 

v abecednom poradí. Listinu kandidátov odovzdá predsedovi AS STU 29. 10. 2018 

a súčasne ju zverejní na webovom sídle STU. 

 

Do 9. 11. 2018 – 14.00 hod. – predloženie  životopisov a programov navrhnutých 

kandidátov 

Navrhovaní kandidáti odovzdajú volebnej komisii písomne vo vytlačenej aj 

elektronickej forme profesijný životopis (rozsah maximálne dve strany formátu A4) 

a svoj volebný program (rozsah maximálne štyri strany formátu A4). Uvedené 

materiály v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Voľby rektora STU“ 

zašlú poštou doporučene na adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

Vazovova 5, 812 43 Bratislava alebo cez podateľňu Rektorátu STU, Vazovova 5, 812 

43 Bratislava,  prípadne odovzdajú osobne na sekretariáte AS STU, Vazovova č.5, 

812 43 Bratislava, II. posch.,  tak, aby boli k dispozícii 9. novembra 2018 od 

14.00 hod.. Materiály v elektronickej forme zašlú na e-mailovú adresu sekretariátu 

AS STU magdalena.dubecka@stuba.sk. 

Predložené materiály, odovzdané v stanovenom termíne, zverejní volebná komisia na 

webovom sídle STU. 

 

26. 11. 2018 o 13.00 hod., Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, 811 07 Bratislava– 

predstavovanie kandidátov na rektora 

AS STU zvolá v uvedenom termíne zhromaždenie akademickej obce STU, na ktorom 

všetci kandidáti, uvedení na listine kandidátov na rektora, oboznámia zhromaždenie 

so svojím volebným programom a  v rámci verejnej rozpravy odpovedia na otázky 

prítomných členov akademickej obce.  

 

3. 12. 2018 o 14.00 hod. – voľby kandidáta na rektora STU 

Na zasadnutí AS STU dňa 3. 12. 2018 o 14.00 hod. sa uskutočnia voľby kandidáta na 

rektora STU vo veľkej zasadacej miestnosti rektora, Rektorát STU, Vazovova č. 5, 

812 43 Bratislava, 3. poschodie. 
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