Harmonogram volieb do Zamestnaneckej rady FIIT STU
Nakoľko všetkým členom Zamestnaneckej rady FIIT končí mandát člena, tak podľa
pravidiel paragrafu 234 Zákonníka práce o konaní volieb do Zamestnaneckej rady, organizuje
doterajšia Zamestnanecká rada voľby nových členov, na základe získaného súhlasu
zamestnávateľa. Zamestnanecká rada je orgánom zastupujúcim všetkých zamestnancov, keďže na
FIIT nie je zriadená odborová organizácia.
Na FIIT STU sa z pohľadu týchto volieb nachádzajú tri pracoviská (UISI, UPAI a dekanát
s celofakultnými zariadeniami). Za každé pracovisko budú zvolení dvaja kandidáti do
zamestnaneckej rady. Rada bude šesťčlenná a zvolí si sama svojho predsedu.
Doterajšia Zamestnanecká rada bude prijímať návrhy kandidátov do dňa 6. októbra 2016
(štvrtok) vrátane, pričom formulár návrhu kandidáta prikladáme. Návrh môže predložiť
zamestnanec FIIT a samotný kandidát musí byť na FIIT zamestnaný aspoň tri mesiace.
Dňa 10. októbra 2016 (pondelok) zverejní Zamestnanecká rada listinu kandidátov, ktorá
bude obsahovať tri abecedne usporiadané zoznamy kandidátov z jednotlivých pracovísk FIIT.
Dňa 13. októbra 2016 (štvrtok) zorganizuje doterajšia Zamestnanecká rada voľby do
novej Zamestnaneckej rady. Voľby budú tajné, priame a vo forme určenej písomnej úpravy
hlasovacieho lístka vloženého do urny. Každý volič môže vybrať dvoch kandidátov z každého
pracoviska FIIT. Volieb sa môže zúčastniť každý zamestnanec FIIT, ktorý je v pracovnom
pomere aspoň tri mesiace. Voľby budú platné, ak sa ich zúčastní aspoň 30% oprávnených voličov
(paragraf 234 Zákonníka práce). Výsledky volieb budú zverejnené v deň volieb. Členmi
zamestnaneckej rady sa stanú za každé pracovisko dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne losovanie za účasti dotknutých kandidátov. Zvolení
kandidáti vytvoria novú Zamestnaneckú radu FIIT STU s mandátom od 13. októbra 2016. na
obdobie štyri roky.
V Bratislave, dňa 30.9.2016
Zamestnanecká rada FIIT STU
Marta Gnipová, Anna Považanová, Barbara Drnajová, Peter Kapec, Gabriela Grmanová

Návrh kandidáta pre voľby do
Zamestnaneckej rady na pracovisku FIIT STU
Návrh kandidáta predkladá:
(meno a priezvisko)
................................................................................................
Navrhnutý kandidát je za pracovisko:
(UISI, UPAI, dekanát s celofakultnými zariadeniami):
...................................................................................................
...................................................................................................
Priezvisko a meno kandidáta* :
....................................................................................................
Súhlas kandidáta s návrhom:
(podpis)
.....................................................................................................

Dátum: ..................................
Podpis navrhovateľa

* Kandidát musí byť na FIIT zamestnaný aspoň tri mesiace.

