
Oznámenie o vyhlásení volieb  

do Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných 

technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 na funkčné obdobie 2019-2023 
 

 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) vyhlásil na svojom 

zasadnutí, konanom dňa 28.10.2019 voľby na miesta štyroch členov zamestnaneckej časti          

Akademického senátu Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (AS FIIT) na funkčné obdobie od 2019 do 2023.  

Na základe Uznesenia AS STU č. 7.3/2019 sa budú voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT 

konať  

 

16.01.2020 od 9.00 hod. do 14.00 hod. 

v budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 

812 16 Bratislava, miestnosť: salónik č. -1.27, nachádzajúci sa na prvom podzemnom 

podlaží budovy FIIT STU. 

 

Vo voľbách do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019-2023 treba v súlade 

s čl. 3 bod 1 Zásad volieb do AS FIIT zo dňa 03.02.2004 v znení Dodatku č. 1 ku Zásadám 

volieb do AS FIIT zo dňa 28.10.2019 zvoliť štyroch členov zamestnaneckej časti AS FIIT, a to: 

dvoch členov za Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT 

a dvoch členov za Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT.  

 

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. 

 

Svoje návrhy na kandidátov môžete podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár 

návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FIIT. 

 

Návrhy na kandidátov môžete odovzdať od 27.11.2019 do 05.12.2019 do 14.00 hod. 

do podateľne Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova č. 5, 812 43 

Bratislava,  v zalepenej obálke s označením “Voľby do AS FIIT  – NEOTVÁRAŤ” na meno 

Doc. Ing. arch. Lea  Rollová., PhD., predsedníčka VK pre voľby do AS FIIT.  

 

Kandidátna  listina bude zverejnená na webovom sídle FIIT dňa 13.12.2019. 

 

Tešíme sa na Vaše návrhy a účasť na voľbách.  

 

 

                                                                              Doc. Ing. arch. Lea  Rollová, PhD.  

                                                                                  predsedníčka volebnej komisie  

 


