
Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
 
Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU)  
na Strojníckej fakulte STU na funkčné obdobie 2019 - 2023 

 
V súlade s Čl.11 Štatútu STU a so Zásadami volieb do AS STU schválenými na zasadnutí AS 
STU dňa 25.2.2019 sa uskutočnia voľby členov a náhradníkov AS STU na Strojníckej fakulte 
STU v Bratislave. Strojnícka fakulta STU je v AS STU zastúpená 4 členmi zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty a 2 členmi študentskej časti akademickej obce fakulty. Členov 
zamestnaneckej časti AS STU volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej 
časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS STU volia tajným hlasovaním vo voľbách 
členovia študentskej časti akademickej obce. 
 
Na účely volieb do AS STU sa v akademickej obci SjF STU zriaďujú dva volebné obvody, z 
ktorých jeden tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce SjF STU a druhý 
členovia študentskej časti akademickej obce SjF STU. Voľby prebiehajú vo volebných 
obvodoch nezávisle. Všetci voliči, príslušní k volebnému obvodu, volia z jednej kandidátnej 
listiny príslušného volebného obvodu. 
 
Na zasadnutí akademického senátu SjF STU dňa 26.3.2019 boli zvolené dve trojčlenné 
obvodné volebné komisie, jedna z členov zamestnaneckej časti a druhá z členov študentskej 
časti AS SjF STU. Každá volebná komisia si zvolila svojho predsedu. Obvodná volebná 
komisia zložená z členov zamestnaneckej časti AS SjF STU organizuje a riadi voľby v 
zamestnaneckej časti akademickej obce SjF STU, obvodná volebná komisia zložená z členov 
študentskej časti AS SjF STU organizuje a riadi voľby v študentskej časti akademickej obce 
fakulty. 

 

Harmonogram volieb 

 do 8.4.2019 dekan SjF STU v súlade so schváleným harmonogramom volieb, doručí 
predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie fakulty zoznam členov študentskej časti 
akademickej obce fakulty a zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

 od 8.4. do 17.4.2019 do 12:00 hod. sa podávajú návrhy kandidátov na členov AS STU 
predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie SjF STU na predpísanom tlačive (Príloha 
1 týchto organizačných pokynov) v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS STU” – 
NEOTVÁRAŤ prostredníctvom podateľne SjF STU, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 
1. Právo navrhovať kandidáta na člena AS STU, zastupujúceho fakultu, majú členovia 
akademickej obce fakulty z príslušných volebných obvodov. Navrhovaní kandidáti musia 
so svojou kandidatúrou písomne súhlasiť. Volebná komisia preverí, či navrhovaní kandidáti 
aj navrhovatelia sú členmi príslušnej časti akademickej obce. 

 do 24. 4. 2019 obvodné volebné komisie fakulty zostavia pre jednotlivé volebné obvody 
kandidačné listiny na základe návrhov doručených volebnej komisii. Na kandidačných 
listinách sú jednotliví kandidáti zoradení podľa abecedy s uvedením priezviska, mena 
a titulov. Obvodné volebné komisie fakulty zabezpečia ich zverejnenie na webovom sídle 
fakulty. 

 6. – 7.5.2019 sa uskutočnia na SjF STU tajné voľby členov AS STU. Voľby členov 
zamestnaneckej časti AS STU sa uskutočnia od 9:00 do 13:00 hod. v miestnosti č. 023 



a voľby členov študentskej časti AS STU sa uskutočnia od 8:00 do 12:00 hod. vo 
vestibule Strojníckej fakulty STU. 

Obvodné volebné komisie pripravia hlasovacie lístky, na ktorých sú jednotliví kandidáti 
zoradení rovnako, ako na kandidačných listinách. Forma hlasovacieho lístka a spôsob jeho 
úpravy sú stanovené Organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh volieb do AS STU 
v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdí volič 
svojim podpisom do listiny zoznamu voličov. Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na 
ňom zakrúžkovaním príslušného poradového čísla označený najmenej jeden kandidát a najviac 
taký počet kandidátov na člena AS STU, ktorý zodpovedá počtu mandátov určených pre 
príslušný volebný obvod fakulty. 

Po uplynutí času vymedzeného na odovzdávanie hlasov volebná komisia spočíta počet 
vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov a spočíta platné hlasy 
odovzdané jednotlivým kandidátom. Zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov 
a v prípade rovnosti hlasov stanoví poradie týchto kandidátov losovaním. Ak sa poradie 
kandidátov stanoví losovaním, uvedie sa táto skutočnosť do protokolu o voľbách. 

Do AS STU sú z volebného obvodu zamestnaneckej časti zvolení 4 kandidáti, ktorí získali 
najväčší počet hlasov a z volebného obvodu študentskej časti sú zvolení 2 kandidáti, ktorí 
získali najväčší počet hlasov. Ostatní kandidáti v poradí sa stávajú náhradníkmi AS STU na 
príslušné volebné obdobie. 

 

Zverejnenie výsledkov volieb. 

Obvodná volebná komisia spracuje protokol o voľbách podľa predlohy danej Organizačnými 
pokynmi na prípravu a priebeh volieb do AS STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 
2023. Protokol o voľbách odovzdá obvodná volebná komisia volebnej komisii AS STU 
v nasledujúci deň po ukončení hlasovania v príslušnom volebnom obvode. Výsledky volieb do 
AS STU zverejní volebná komisia AS STU najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia volieb 
vo všetkých volebných obvodoch na webovom sídle STU. 

 
Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (AS STU) na Strojníckej fakulte STU na funkčné obdobie 
2019 – 2023 boli schválené na zasadnutí AS SjF STU dňa 26.3.2019. 
 

  
     
 
      doc. Ing. František Ridzoň, PhD. 
              predseda AS SjF STU 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1 
 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU 
 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty 

 
 
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:  
 
 
Pracovisko kandidáta:  
 
 
Návrh podáva:  
 
Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa:  
 
 
Pracovné zaradenie navrhovateľa:  
 
 
Pracovisko navrhovateľa:  
 
 
 
Dátum:      ..........................................................
  
                                        podpis navrhovateľa 
 
 
 

Súhlas kandidáta na člena AS STU 
 
Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU.  
 
 
 
Dátum:      ..........................................................
  
                      podpis navrhovaného kandidáta  
 
 



 
 
 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU 
 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty 

 
 
Za kandidáta na člena Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 
funkčné obdobie 2019-2023 navrhujem:  
 
Priezvisko, meno a tituly kandidáta:   
 
 
študent 
 
 
stupeň štúdia a ročník:  
 
 
Návrh podáva:  
 
Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa:  
 
 
študent 
 
 
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  


