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- Do 14. 2. 2011 (pondelok) do 1500 hod. podať návrhy kandidátov na členov akademického 
senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave (ďalej len AS SvF ) za jednotlivé pracoviská SvF. Za 
každé pracovisko sa predkladajú návrhy na 2 kandidátov predsedovi volebnej komisie. Funkcia 
člena AS SvF je nezlúčiteľná s funkciou rektora, prorektora, kvestora, dekana, prodekana 
a tajomníka fakulty. 

- Dňa 17. 2. 2011 (štvrtok) zostaví volebná komisia AS SvF (VK) z doručených návrhov 
kandidátnu listinu, ktorú zverejní vo vývesnej skrinke AS SvF STU, v priestoroch vchodov do bu-
dovy SvF STU a na webovej stránke SvF. 

- Do 21. 2. 2011 (pondelok) bude kandidátna listina za účelom zverejnenia na pracoviskách 
zaslaná všetkým členom AS SvF spolu s volebným lístkom aj vyhodnocovací lístok.  

- V dňoch 22. 2. 2011 – 8. 3. 2011 sa uskutočnia tajné voľby na jednotlivých pracoviskách 
SvF. Voľby na pracovisku organizuje člen AS SvF za príslušné pracovisko - zabezpečí prezenčnú 
listinu, pozvanie člena VK. Voliči odovzdávajú svoj hlas 1 kandidátovi z každého pracoviska spô-
sobom, že zakrúžkujú jeho poradové číslo pri jeho mene na kandidátnej listine. Hlasovací lístok ob-
sahujúci zakrúžkovaných viacej ako 22 kandidátov, alebo viac ako jedného kandidáta za jedno pra-
covisko, je neplatný. Senátor spolu s jedným členom volebnej komisie a jedným overovateľom z 
pracoviska spočítajú odovzdané hlasy jednotlivým kandidátom a výsledok hlasovania na vyhodno-
covacom lístku doručia do 11. 3. 2011 (piatok) do 1200 hod. predsedovi volebnej komisie AS SvF 
- JUDr. Jana Zajacová, Katedra humanitných vied Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 813 68 
Bratislava, a to buď priamo alebo cez podateľňu SvF STU. 

- Členov študentskej časti akademického senátu fakulty si zvolia v tajných voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty a do 11. 3. 2011 (piatok) do 1200 hod. oznámia výsle-
dok volieb za študentskú časť predsedovi volebnej komisie AS SvF - JUDr. Jana Zajacová, Ka-
tedra humanitných vied Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, a to buď priamo 
alebo cez podateľňu SvF STU. 

- Do 16. 3. 2011 (streda) volebná komisia spracuje čiastkové výsledky volieb zamestnaneckej 
časti a vyhodnotí ich priebeh, pričom výsledky zverejní do 18. 3. 2011 na výveske AS SvF a pred-
loží na schválenie na najbližšom zasadnutí AS SvF, na ktorom sa určí aj termín zasadnutia novo-
zvoleného AS SvF STU s programom voľby predsedu, predsedníctva a pracovných komisií. 

Schválené akademickým senátom Stavebnej fakulty STU 18.1. 2011. 
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