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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FCHPT STU 
 

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty 
 
Za kandidáta na člena Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie  
2020-2024 navrhujem:  
 
Volebná jednotka:  Bakalárske a inžinierske štúdium 
  
Priezvisko, meno a tituly kandidáta:  
 
Identifikačné číslo kandidáta:  
 
E-mail kandidáta: 
 
 
 
Návrh podáva študent FCHPT STU z volebnej jednotky: Bakalárske a inžinierske 
štúdium 
 
Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa:  
 
Identifikačné číslo navrhovateľa:  
 
E-mail navrhovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis navrhovaného kandidáta 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS FCHPT STU 
 

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty 
 
Za kandidáta na člena Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie  
2020-2024 navrhujem:  
 
Volebná jednotka:  Doktorandské štúdium 
  
Priezvisko, meno a tituly kandidáta:  
 
Identifikačné číslo kandidáta:  
 
E-mail kandidáta: 
 
 
 
 
Návrh podáva študent FCHPT STU z volebnej jednotky: Doktorandské štúdium 
 
Priezvisko, meno a tituly navrhovateľa:  
 
Identifikačné číslo navrhovateľa:  
 
E-mail navrhovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

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

Podpis navrhovaného kandidáta 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

PREZENČNÝ HLASOVACÍ LISTOK 
KANDIDÁTI NA ČLENA AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024 

 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce  

(volebná jednotka: bakalárske a inžinierske štúdium) FCHPT STU v Bratislave 

 
 

Vašu voľbu označte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla  x.   maximálne 7 kandidátov. 
Zakrúžkovanie viacerých kandidátov, neoznačenie žiadneho kandidáta alebo iný spôsob označenia 
znamená neplatný hlas.  

  
Kandidáti na člena AS FCHPT 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 obvodnej volebnej komisie 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

PREZENČNÝ HLASOVACÍ LISTOK 
KANDIDÁTI NA ČLENA AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024 

 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce  

(volebná jednotka: doktorandské štúdium) FCHPT STU v Bratislave 

 
 

Vašu voľbu označte zakrúžkovaním príslušného poradového čísla  x.   maximálne 2 kandidátov. 
Zakrúžkovanie viacerých kandidátov, neoznačenie žiadneho kandidáta alebo iný spôsob označenia 
znamená neplatný hlas.  

  
Kandidáti na člena AS FCHPT 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 obvodnej volebnej komisie 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV  
DO AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024 

FCHPT STU v Bratislave 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce (volebná jednotka: 

bakalárske a inžinierske štúdium) FCHPT STU v Bratislave 
 

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 FCHPT STU podľa počtu získaných 
hlasov 

 
1. priezvisko, meno, tituly  počet získaných hlasov:  xx 
 
Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS FCHPT STU podľa počtu 

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

atď. ...................... 

V Bratislave dňa  XX.XX. 20XX 
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Akademický senát, 18.05.2021 
Príloha k Zásadám volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU,  pre 
funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 23-2021) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV  
DO AS FCHPT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020 – 2024 

FCHPT STU v Bratislave 
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce (volebná jednotka: 

doktorandské štúdium) FCHPT STU v Bratislave 
 

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 FCHPT STU podľa počtu získaných 
hlasov 

 
1. priezvisko, meno, tituly  počet získaných hlasov:  xx 
 
Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS FCHPT STU podľa počtu 

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

atď. ...................... 

V Bratislave dňa  XX.XX. 20XX 


