
 

 

     
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS 

STU“) podľa § 9 ods.1 písm. s) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách alebo „zákon o VŠ“) a podľa § 9 ods.3 písm. a) zákona o VŠ 

a podľa čl. 11 bod 14 písm. u) Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „Štatút STU“) v znení dodatkov 1-9 ku Štatútu STU 

 

sa uzniesol na nasledovnom Dodatku č.1 ku Zásadám volieb do Akademického 

senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „Zásady volieb do AS FIIT“) 

 

Vnútorný predpis 

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 03.02.2004 

sa mení a dopĺňa  

nasledovne: 

Článok 1 

1. V článku 1 v bode 1sa prvá veta nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „AS FIIT“) je 

samosprávnym zastupiteľským orgánom Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako 

„fakulta“ alebo „FIIT“).“ 

2. V článku 1 bode 1 sa v štvrtej vete za slová  „v zmysle § 33 ods. 2 písm. c)“ 

vkladá text, ktorý znie: 

„ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o VŠ“).“ 

3. V článku 1 sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý znie: 

„Tieto zásady volieb upravujú podrobnosti o funkčnom období členov AS 

FIIT, voľby do AS FIIT a spôsob ich vykonania, dôvody odvolania a postup 

pri odvolávaní členov AS FIIT a štruktúru AS FIIT.“ 

4. V článku 2  sa bod 1 nahrádza textom, ktorý znie: 

„Akademickú obec fakulty tvoria v zmysle § 25 ods. 2 zákona o VŠ a v súlade 

s čl. 3 ods. 1 Štatútu STU vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci 

zaradení na FIIT, ktorí sú s STU v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a 

študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na FIIT 

(študentská časť akademickej obce fakulty).“   

5. V článku 3 bode 1 sa na konci vkladá text, ktorý znie: 

„V zamestnaneckej časti AS FIIT má každý ústav FIIT, uvedený v čl. 2 ods. 4 

písm. a) a b) Organizačného poriadku Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„Organizačný poriadok FIIT“), v znení dodatkov 1-3 ku Organizačnému 

poriadku FIIT, rovnaký počet členov.“ 

6. V článku 3 sa vypúšťa bod 4. 



 

 

     
 

7. V článku 4 bode 1 sa pred prvú vetu vkladá označenie písmenom: „a)“ a pred 

tretiu vetu sa vkladá označenie písmenom „b)“.  

8. V článku 4 bode 1 sa za pôvodný text rozdelený písmenami a) a b) vkladá 

nový text, ktorý znie: 

„c)  Členovia volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a 

výsledkoch volieb až do ukončenia volieb a spracovania výsledkov volieb. 

d) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jej členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov všetkých členov volebnej komisie. 

e) O priebehu zasadnutia vyhotovuje volebná komisia zápisnicu. 

f) Ak sa počet členov volebnej komisie zníži pod ustanovený počet, 

chýbajúcich členov bezodkladne vymenuje predseda akademického senátu 

(ďalej len „doplnený člen“). Členstvo doplneného člena zaniká dňom konania 

najbližšieho zasadnutia akademického senátu.“  

9. Článok 4 bod 2 sa nahrádza textom: „Volebnú komisiu a jej predsedu volí AS 

FIIT.“ 

10. V článku 4 bod 3 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„3.1 Právo navrhovať kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS FIIT má 

ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej 

obce FIIT, a to z členov  zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

3.2  Právo navrhovať kandidáta na člena študentskej časti AS FIIT má 

ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce 

FIIT, a to z členov študentskej  časti akademickej obce fakulty. 

3.3 V  prípade  ustanovenia  senátu  (§  22  ods.  5  zákona o VŠ)  navrhne  

zoznam  kandidátov  tiež  akademická  obec  fakulty  na  svojom  

zhromaždení.  

3.4 Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať: 

a) meno, priezvisko a tituly navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

c) meno, priezvisko a tituly kandidáta, 

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou 

do akademického senátu FIIT. 

3.5 Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je 

dôvodom neplatnosti návrhu) sú: 

a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu pracovné 

zaradenie kandidáta a označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát 

pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu 

označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a  

ročník štúdia, 

b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty 

pracovné zaradenie navrhovateľa a označenie konkrétneho pracoviska, na 

ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti 

akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent 

študuje, prípadne aj stupeň a ročník štúdia, 

c) e-mailová adresa kandidáta, 

d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov, 



 

 

     
 

e) ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis FIIT. 

3.6 Návrhy kandidátov na fakulte sa podávajú predsedovi volebnej komisie 

fakulty prostredníctvom podateľne fakulty. 

3.7 Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na 

návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa 

neprihliada. 

3.8 Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné. 

3.9 Odporúčaný vzor návrhu na kandidáta tvorí prílohu č. 1 týchto Zásad do 

AS FIIT.“ 

    11. V článku 4 bod 4 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Volebná komisia do kandidátnej listiny nezaradí kandidáta, 

a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti do akademického senátu podľa 

zákona, 

b) ktorého nenavrhla oprávnená osoba podľa zákona, 

c) ktorého návrh nespĺňa niektorú z povinných náležitostí upravených v  bode 

3 ods. 3.4 tohto článku Zásad volieb do AS FIIT alebo 

d) ak bol návrh podaný po uplynutí lehoty určenej v schválenom 

harmonograme volieb.“ 

      12. V článku 4 bode 5 sa za prvú vetu vkladá nový text, ktorým sa nahrádza 

            pôvodný text: 

„Kandidátna listina pre príslušnú časť akademickej obce obsahuje zoznam 

všetkých platne navrhnutých kandidátov na členov AS FIIT v abecednom 

poradí podľa ich priezvisk s rozdelením podľa ústavov pri zamestnaneckej 

časti a podľa stupňa štúdia pri študentskej časti. Obe kandidátne listiny 

zverejní volebná komisia na webovom sídle fakulty v súlade so schváleným 

harmonogramom volieb podľa čl. 4 bodu 7 týchto Zásad volieb do AS FIIT.“  

       13. V článku 4  sa bod 6 nahrádza textom, ktorý znie:                                                                                                         

 „6. Volebná komisia vytvorí pre každú časť akademickej obce hlasovací 

lístok, ktorý obsahuje v abecednom poradí zoznam všetkých kandidátov, ktorí 

sú členmi príslušnej časti akademickej obce, nasledovne:  

a) V hlasovacom lístku pre voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT sú 

kandidáti zoradení v abecednom poradí podľa ich priezvisk oddelene s 

označením príslušnosti podľa ústavov uvedených v čl. 2 ods. 4 písm. a) a 

b) Organizačného poriadku FIIT tak, že najprv budú uvedení v abecednom 

poradí kandidáti z ústavu uvedeného v čl.2 ods.4 písm. a) a potom budú 

uvedení v abecednom poradí kandidáti z ústavu uvedeného v čl. 2 ods. 4 

písm. b) Organizačného poriadku FIIT.  

b) V hlasovacom lístku pre voľby do študentskej časti AS FIIT sú kandidáti 

zoradení v abecednom poradí oddelene podľa stupňa štúdia tak, že najprv 

budú na hlasovacom lístku v abecednom poradí uvedení kandidáti z 1. 

stupňa štúdia na FIIT,  kandidáti 2. stupňa štúdia na FIIT a   kandidáti 3. 

stupňa štúdia na FIIT.                         

Uznesenie volebnej komisie ustanoví spôsob platnej úpravy hlasovacieho 

lístka. 

 



 

 

     
 

 14.  V článku 4 sa bod 7 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Termín konania volieb, harmonogram a organizačné pokyny volieb do senátu 

stanoví senát. Pri vyhlásení volieb akademickým senátom fakulty a pri 

schvaľovaní harmonogramu volieb musia byť dodržané tieto zásady: 

a) Voľby na členov akademického senátu, ktorým končí mandát člena AS 

FIIT uplynutím funkčného obdobia, sa konajú v posledných 60 dňoch 

funkčného obdobia členov AS FIIT. 

b) Lehota medzi termínom vyhlásenia všeobecných volieb a termínom 

konania týchto volieb musí byť najmenej 31 dní. 

c) Lehota na podávanie návrhov na kandidátov musí byť najmenej 7 dní. 

d) Lehota medzi zverejnením kandidátnych listín a termínom konania 

všeobecných volieb musí byť najmenej 14 dní. 

e) Lehota medzi termínom vyhlásenia doplňujúcich volieb a termínom 

konania doplňujúcich volieb musí byť najmenej 21 dní. 

f) Lehota medzi zverejnením kandidátnych listín a termínom konania 

doplňujúcich volieb musí byť najmenej 7 dní.“ 

15.   V článku 4 sa bod 9 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Volič, ktorý je členom zamestnaneckej časti akademickej obce, vyznačí 

určeným spôsobom na hlasovacom lístku, obsahujúcom zoznam kandidátov na 

členstvo do zamestnaneckej časti, najmenej jedného a najviac toľko 

kandidátov za každý ústav FIIT, koľko zodpovedá počtu mandátov v 

príslušnej časti akademického senátu FIIT v súlade s čl. 3 bod 1 týchto Zásad 

volieb do AS FIIT.“ 

16.   V článku 4 sa bod 10 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Volič, ktorý je členom študentskej časti akademickej obce, vyznačí určeným 

spôsobom na hlasovacom lístku, obsahujúcom zoznam kandidátov na členstvo 

v študentskej časti spolu najviac štyroch kandidátov, pričom v bakalárskom, 

inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia vyznačí najmenej jedného 

kandidáta. 

 17.  V článku 4 sa bod 11 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„ Volič môže označiť predpísaným spôsobom najviac taký počet kandidátov, 

aký má byť v príslušnej časti akademickej obce fakulty zvolený počet členov 

akademického senátu. V doplňujúcich voľbách môže volič označiť 

predpísaným spôsobom najviac taký počet kandidátov, aby boli doplnené 

miesta členov v AS FIIT v súlade čl.3 bod 1 týchto Zásad volieb do AS FIIT.  

Inak upravený hlasovací lístok, než určujú odseky 6, 9,10 a 11 tohto článku, je 

neplatný. 

18.   Článok 4  sa bod 12 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Členom zamestnaneckej časti akademického senátu sa stanú z každého z 

ústavov FIIT, uvedených v čl. 2 ods. 4 písm. a) a b) Organizačného poriadku 

FIIT tí štyria kandidáti, ktorí získali vo voľbách najväčší počet platných 

hlasov. V prípade, ak zanikne mandát člena zamestnaneckej časti AS FIIT 

pred uplynutím funkčného obdobia, AS FIIT vyhlási doplňujúce voľby na 



 

 

     
 

uvoľnené  miesto tak, aby bolo zachované zloženie zamestnaneckej časti AS 

FIIT, upravené v čl. 3 bode 1 týchto Zásad volieb do AS FIIT.“ 

 

19.   Článok 4  sa bod 13 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „ V prípade, že niektorý stupeň štúdia nemá v študentskej časti senátu 

zástupcu, je prednostne zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov 

spomedzi kandidátov príslušného stupňa štúdia. Ďalšie mandáty v AS FIIT 

budú doplnené za každý stupeň štúdia  kandidátmi, ktorí získali v príslušnom 

stupni štúdia najväčší počet platných hlasov.“ 

20.   Článok 4  sa bod 14 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Ak zloženie študentskej časti senátu  zodpovedá  ust. článku 3 bod 3 týchto 

zásad, je zvolený ten kandidát, ktorý získal spomedzi ostatných kandidátov 

najväčší počet hlasov bez ohľadu na stupeň štúdia.“   

21.   V článku 4 v bode 15 sa za prvú vetu dopĺňa text, ktorý znie:   

           „ Žrebovanie vykoná volebná komisia.“ 

22.   V článku 4  v bode 16 sa za slová „ zverejní výsledky volieb“ vkladajú slová: 

           „na webovom sídle fakulty v súlade so schváleným harmonogramom volieb“ 

23.   Článok 4  bod 17 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„ Volebná komisia spíše protokol o voľbách do senátu, v ktorom uvedie: 

označenie volieb, dátum a miesto konania  volieb, počet oprávnených voličov, 

počet hlasovacích lístkov, vydaných voličom, počet odovzdaných hlasovacích 

lístkov volebnej komisii, počet platných a neplatných hlasovacích lístkov, 

zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných platných hlasov, zoznam 

kandidátov, ktorí boli zvolení za členov zamestnaneckej časti senátu a  

zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za členov študentskej časti senátu,  

mená  a  podpisy  predsedu a členov volebnej komisie. Odporúčaný vzor 

protokolu tvorí prílohu č. 2 týchto Zásad volieb FIIT.“ 

24.   Za článok 4 sa vkladá nový Článok 4a, ktorý znie: 

 

„Článok 4a                  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Priebeh hlasovania 

1. Pred začatím hlasovania skontroluje predseda volebnej komisie, za 

prítomnosti členov komisie, či je volebná schránka prázdna a zapečatí ju. 

Skontroluje tiež vybavenie volebného miesta, najmä či je pripravený zoznam 

voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a osobitné priestory na úpravu 

hlasovacích lístkov. Ak predseda volebnej komisie nezistí nedostatky vo 

vybavení volebného miesta, vyhlási hlasovanie za začaté. 

2. Za poriadok na volebnom mieste a v jeho bezprostrednom okolí zodpovedajú 

členovia volebnej komisie. Pokyny členov volebnej komisie na zachovanie 

poriadku a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. 

Osoby, ktoré narúšajú priebeh hlasovania, môžu členovia volebnej komisie z 

volebného miesta alebo jeho bezprostredného okolia vykázať. 



 

 

     
 

3. Voliči hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje 

osobne, zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom 

upravovať hlasovacie lístky. 

4. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po 

vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá 

hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, 

svoju totožnosť preukazovať nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju 

totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie neumožní.“ 

 

25.   V článku  5 sa v bode 10 v druhej vete slovo „doplňovacie“ nahrádza 

            slovom   „...doplňujúce...“  

26.   Za  článok 5 sa vkladá nový článok 6, ktorý znie:   

 

„Článok 6                                                                                                                                         

Pozastavenie, zánik členstva v AS FIIT a odvolanie člena AS FIIT 
 

1. Členstvo v AS FIIT zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona o VŠ. 

2. Člen študentskej časti AS FIIT, ktorý nie je študentom doktorandského 

študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať 

o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví 

odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia.  

3. Člen akademického senátu s pozastaveným členstvom sa považuje za 

neprítomného na rokovaní akademického senát fakulty a na rokovaní orgánov 

akademického senátu, ktorých je členom. 

4. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti 

akademickej obce FIIT, ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. 

5. Člena AS FIIT možno odvolať pred skončením funkčného obdobia tajným 

hlasovaním členov príslušnej časti akademickej obce fakulty, ktorá člena 

akademického senátu zvolila. 

6. Návrh na odvolanie člena AS FIIT môže predložiť najmenej jedna desatina 

príslušnej časti akademickej obce fakulty z dôvodov podľa čl.6 bod 7 týchto 

zásad, pričom dôvod odvolania musí byť konkretizovaný. 

 

7. Návrh na odvolanie člena AS FIIT možno podať iba z dôvodov: 

a) ak porušuje zákony a ostatné všeobecnezáväzné právne predpisy, 

b) ak porušuje vnútorné predpisy STU a fakulty, 

c) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní opakovane  

(najmenej trikrát) zasadnutia AS FIIT, 

d) ak vážne poškodí záujem STU a fakulty,  

e) ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho 

opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku STU študentovi, ktorý je 

členom študentskej časti AS FIIT. 



 

 

     
 

8. Návrh na odvolanie člena AS FIIT sa predkladá akademickému senátu FIIT 

písomnou formou s uvedením: mena, priezviska a titulov člena AS FIIT, 

ktorého odvolanie je navrhované, dôvodu na odvolanie a mena, priezviska, 

titulov a vlastnoručného podpisu predkladateľa návrhu.  

9. Odvolávaný člen AS FIIT má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na 

rokovaní AS FIIT. 

10. AS FIIT návrh na odvolanie člena AS FIIT preskúma na svojom najbližšom 

zasadnutí. 

11. Ak AS FIIT zistí, že návrh je v súlade s bodmi 6-9 tohto článku, predseda AS 

FIIT predloží AS FIIT návrh uznesenia o vyhlásení hlasovania o odvolaní 

člena AS FIIT. Ak AS FIIT zistí, že návrh na odvolanie člena AS FIIT nie  je 

v súlade s bodmi 6-9  tohto článku, návrh zamietne. 

12. Hlasovanie o odvolaní vyhlasuje akademický senát. 

13. Uznesenie o vyhlásení hlasovania o odvolaní obsahuje 

a) konkrétny termín a miesto konania hlasovania o odvolaní; hlasovanie o 

odvolaní sa môže konať iba vo výučbovej časti semestra, 

b) otázku predkladanú na hlasovanie o odvolaní; otázka spravidla znie: 

„Súhlasíte s odvolaním člena Akademického senátu FIIT ......................(uvedie 

sa meno a priezvisko) ? Áno – Nie, 

c) spôsob platnej úpravy hlasovacieho lístka, 

d) prípadné ďalšie skutočnosti upravujúce spôsob vykonania hlasovania o 

odvolaní. 

14. Priebeh hlasovania o odvolaní riadi volebná komisia AS fakulty.  

15. Člen AS FIIT je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná 

väčšina členov príslušnej časti akademickej obce fakulty. 

16. Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania o odvolaní sa bez zbytočného 

odkladu po jej vyhotovení zverejní na webovom sídle fakulty a ďalšími 

spôsobmi, ktoré sa na príslušnej fakulte považujú za obvyklé. 

 

27.   Za  článok 6 sa vkladá nový článok 7, ktorý znie: 

 

„Článok 7                                                                                                                                                                                                                                                                               

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

1. Dekan fakulty, vedúci zamestnanci fakulty a pracoviská fakulty sú povinní 

poskytovať volebnej komisii súčinnosť pri vykonávaní týchto Zásad volieb do 

AS FIIT. 

2. Tento Dodatok č. 1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT 

nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý vykonáva pôsobnosť 

Akademického senátu FIIT.  



 

 

     
 

3. Tento Dodatok č. 1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT bol 

schválený Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave dňa 28.10.2019.“ 

28. V nadpisoch jednotlivých článkov Zásad volieb do AS FIIT, očíslovaných 1.-5., 

       sa vypúšťa za číslom bodka. 

 

Článok 2 

 

1. Tento Dodatok č.1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým 

senátom STU v Bratislave. 

2. Tento Dodatok č.1 ku Zásadám volieb do Akademického senátu Fakulty 

informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave bol schválený Akademickým senátom STU v Bratislave dňa 

28.10.2019.                        . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 

                                                                              predseda AS STU  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     
 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT   
 

NÁVRH NA KANDIDÁTA NA ČLENA AS FIIT STU 

 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce FIIT 

 

 

Za kandidáta na člena Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie...........................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:  

 

 

 

Dátum:      ..........................................................  

                            podpis navrhovateľa 

 

 

 

Súhlas kandidáta na člena AS FIIT 

 

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS FIIT  

 

 

 

Dátum:      ..........................................................  

         podpis navrhovaného kandidáta 



 

 

     
 

 
 
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 ku Zásadám volieb do AS FIIT   

 

PROTOKOL Z VOLIEB ČLENOV   

DO AS FIIT STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE....... 

 
                                                     FIIT STU v Bratislave 

Volebný obvod: zamestnanecká/študentská časť akademickej obce FIIT STU 

 

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 FIIT 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 

 

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 ................. 2019 


