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Podrobné organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do študentskej časti  AS STU 

na funkčné obdobie 2019 – 2023 na Fakulte architektúry STU 

(ďalej aj ako “Organizačné pokyny pre ÚM STU”) 

1. Organizácia a priebeh volieb členov do študentskej časti AS STU na funkčné obdobie 2019 – 2023 na 

Fakulte architektúry STU sa riadi Zásadami volieb do Akademického senátu STU zo dňa 25.02.2019, 

Organizačnými pokynmi na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu STU na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 zo dňa 25.02.2019, Harmonogramom volieb členov AS STU na funkčné obdobie 

2019-2023 zo dňa 25.02.2019 a týmito organizačnými pokynmi pre FA STU. 

2. Voľby členov do študentskej časti AS STU na FA STU organizuje obvodná volebná komisia pre 

voľby v študentskej časti AO FA STU zvolená Akademickým senátom FA STU na zasadnutí 

25.03.2019.  

3. Doručenie zoznamov voličov (členov študentskej časti akademickej obce) zabezpečí dekan FA STU 

predsedovi obvodnej volebnej komisie pre voľby na FA STU do 08.04.2019 

4. Návrhy na kandidátov na členov študentskej časti AS STU za FA STU môžu podávať členovia 

študentskej časti akademickej obce FA STU predsedovi príslušnej obvodnej volebnej komisie: študent 

Jaroslav Križánek na predpísanom tlačive (príloha č.1 týchto organizačných pokynov pre FA STU) 

v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS STU študenti FA – NEOTVÁRAŤ” prostredníctvom 

podateľne FA STU, Nám. slobody č.19, 812 45 Bratislava 1. Termín podávania návrhov je od 

08.04.2019 do 17.04.2019 do  14.00 hod. 

5. Obvodná volebná komisia FA STU pre voľby do študentskej časti AS STU overí platnosť doručených 

návrhov  v zmysle čl. 6  bod 8 Zásad volieb do AS STU STU a zverejní kandidátnu listinu na webovom 

sídle FA STU, na informačnej tabuli FA STU a elektronickej informačnej tabuli FA STU dňa 

24.04.2019.  

6. Voľby členov do študentskej  časti AS STU na FA STU sa budú konať dňa 06.05. 2019 od 11.00 hod. 

do 16.00 hod., vo vestibule budovy FA STU – I. nadzemné podlažie, Nám. slobody č. 19,  Bratislava. 

7. Obvodná volebná komisia FA STU spracuje výsledky volieb do študentskej časti AS STU na FA STU 

a odovzdá Protokol o výsledku volieb Volebnej komisii AS STU 07.05.2019. 

 

                                                                     doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

                                                                              predseda AS FA STU 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA AS STU 

 

FA STU v Bratislave 

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce FA STU v Bratislave 

 

 

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 / alebo sa uvedie „študent“:  

 

 

Pracovisko kandidáta / alebo sa uvedie stupeň štúdia a ročník:  

 

 

Návrh podáva:  

 

Priezvisko, meno 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 STU 

 

Súhlasím s mojou kandidatúrou na člena AS STU.  

 

 

 

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

         podpis navrhovaného kandidáta 

 

 

 

 

 

 


