
Organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti 

Akademického senátu  Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

na funkčné obdobie 2022-2023 (ďalej aj ako „Organizačné pokyny pre SvF”) 

 

 

1. Organizácia a priebeh doplňujúcich volieb členov do študentskej časti Akademického senátu 

Stavebnej fakulty STU (ďalej „AS SvF STU“) na funkčné obdobie 2022 – 2023 na Stavebnej 

fakulte STU v Bratislave (ďalej „SvF STU“) sa riadia Zásadami volieb do Akademického 

senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave zo dňa 28.05.2021 a týmito organizačnými pokynmi 

pre AS SvF STU. 

 

2. Doplňujúce voľby členov do študentskej časti AS SvF STU na Stavebnej fakulte STU 

organizuje volebná komisia študentskej časti AS SvF STU (ďalej aj ako „volebná komisia ŠČ“ 

alebo „VK ŠČ“) zo zástupcov študentskej časti akademickej obce SvF STU. 

 

3. Doručenie zoznamov voličov (študentskej časti akademickej obce SvF STU) predsedovi 

volebnej komisie študentskej časti pre doplňujúce voľby na Stavebnej fakulte zabezpečí dekan 

SvF STU do 30.03.2022. 

 

4. Návrhy na kandidátov na doplnenie členov do študentskej časti AS SvF STU za SvF STU 

môžu podávať členovia študentskej časti akademickej obce SvF STU predsedovi volebnej 

komisie študentskej časti AS SvF STU Petrovi Trudičovi, na predpísanom tlačive (príloha č.1) 

týchto organizačných pokynov pre doplňujúce voľby do AS SvF STU) v zalepenej obálke s 

označením „Doplňujúce voľby do AS SvF STU – NEOTVÁRAŤ“, a to prostredníctvom 

podateľne Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Termín 

podávania návrhov je od 28.03.2022 do 08.04.2022 do 14.00 hod.  

 

5. Volebná komisia SvF STU pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU overí 

platnosť doručených návrhov v zmysle čl. 5 bodu 5 a 6 Zásad volieb do AS SvF STU a 

zverejní kandidátnu listinu pre doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU na 

webovom sídle, sociálnych sieťach SvF STU  najneskôr do 11.04.2022. Listina kandidátov 

bude vyvesená aj počas konania volieb v mieste konania volieb. 

 

6. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF STU sa budú konať  dňa 20.04.2022 od 

10.00 hod. do 14.00 hod., v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 

05 Bratislava, vo vestibule na 1. poschodí bloku B. 

 

7. Volebná komisia študentskej časti AS SvF STU spracuje výsledky doplňujúcich volieb do 

študentskej časti AS SvF STU a odovzdá Protokol o výsledku doplňujúcich volieb študentskej 

časti AS SvF STU predsedovi AS SvF STU do 21.04.2022.  

 

8. Organizačná a sociálna komisia AS SvF STU skontroluje priebeh a vyhodnotí výsledky 

volieb do študentskej časti AS SvF, pričom zabezpečí zverejnenie výsledkov do 27.04.2022 na 

nástenke ŠČ AS SvF STU v budove SvF STU a na sociálnych sieťach SvF a predloží správu o 

doplňujúcich voľbách do AS SvF na najbližšom zasadnutí AS SvF. 

 

9.Tieto organizačné pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti 

Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

funkčné obdobie 2022-2023 boli schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v 

Bratislave dňa 25.03.2022. 

 


