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Organizačné pokyny, Volebná komisia a Harmonogram volieb členov a ich 
náhradníkov do Akademického senátu FCHPT STU na funkčné obdobie 
2023–2027 – zamestnanecká časť AS FCHPT STU (materiál č. 66-2023). 
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Zásady volieb a všeobecné organizačné pokyny boli schválené na zasadnutí AS STU dňa 
27.06. 2022. Boli zverejnené na webovom sídle STU a sú prílohovou súčasťou tohto 
materiálu.  
 
Tento Harmonogram volieb konkretizuje dátumy z harmonogramu  schváleného na zasadnutí AS STU zo dňa 
27.06. 2022. 

1 Schválenie harmonogramu volieb členov za 
zamestnaneckú časť akademickej obce AS FCHPT STU. 

27.06.2022 

2 Určenie členov volebnej komisie 
pre tieto voľby, voľba jej členov a predsedu 

(zamestnanecká časť) 

14.02.2023 

3 Navrhovanie kandidátov do 20.03.2023 

4 Zverejnenie listiny kandidátov na členov zamestnaneckej 
časti AS FCHPT STU na webovom sídle fakulty,   

v AIS a prostredníctvom interného e-mailu. 
 

05.04.2023 

5 Voľby členov a náhradníkov zamestnaneckej časti AS 
FCHPT STU. 

17 a 18.04.2023 

6 Oznámenie výsledkov volieb zvoleným kandidátom 
a zverejnenie protokolu o voľbe členov zamestnaneckej 

časti AS FCHPT STU. Doručenie protokolu Volebnej 
komisii AS STU. 

do 03.05. 2023 

 
 

Volebná komisia: 
 

Ing. Michal Horňáček, PhD. – zamestnanec, člen AS FCHPT STU (predseda volebnej komisie) 
doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. – zamestnankyňa, členka AS FCHPT STU 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. – zamestnanec, člen AS FCHPT STU 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. – zamestnankyňa, členka AS FCHPT STU 
doc. Ing. Jozef Švorec, PhD. – zamestnanec, člen AS FCHPT STU 
 
Náhradníčka: 
Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. – zamestnankyňa, členka AS FCHPT STU 
 
 
 
 

V Bratislave 14. 02. 2023 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.  
Predseda AS FCHPT STU  
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Príloha č. 1 
NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2023 – 2027  

 
 

FCHPT STU v Bratislave 
Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce  

FCHPT STU v Bratislave 
 
Za kandidáta na člena Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na funkčné obdobie 2023-2027 navrhujem:  
 
 
Meno, priezvisko a tituly kandidáta:  
 
 
Pracovné zaradenie kandidáta / alebo sa uvedie „študent“:  
 
 
Pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  
 
 
Návrh podáva:  
 
Meno, priezvisko a tituly navrhovateľa:  
 
 
Pracovné zaradenie navrhovateľa / alebo sa uvedie „študent“:  
 
 
Pracovisko navrhovateľa / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  
 
(e-mail:       ) 
 
 
Dátum:      ..........................................................  
                            podpis navrhovateľa 
 
 

 
Súhlas kandidáta na člena AS STU 

 
Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU.  
 
 
 
Dátum:      ..........................................................  
         podpis navrhovaného kandidáta 
 
(e-mail:       ) 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

   
 
 
 

Akademický senát: 14. 02. 2023 
Organizačné pokyny, Volebná komisia a Harmonogram volieb členov a ich 
náhradníkov do Akademického senátu FCHPT STU na funkčné obdobie 
2023–2027 – zamestnanecká časť AS FCHPT STU (materiál č. 66-2023) 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

 
 

HLASOVACÍ LISTOK 

  
KANDIDÁTI NA ČLENA AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2023 – 2027  

 
FCHPT STU v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce  
FCHPT STU v Bratislave 

 
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 obvodnej volebnej komisie 
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PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV A NÁHRADNÍKOV  
DO AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2023 – 2027 

FCHPT STU v Bratislave 
Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce  

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 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 .......... 

atď. ...................... 
 
V Bratislave dňa xx. xx. 2023 


